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roZMoWA Z poLĄ MATuSZEWSKĄ

Zakładanie ogrodu na parkowej 16 (dziś Cietrzewia), 

1929 r., fot. Zofia Mizerska.
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słowo od redakcji

 

 

Blondyn z grzywką, której nie powstydziłby się dzisiejszy nastolatek, gwiazda podwórko-
wej drużyny piłkarskiej. Ulubione powiedzenie: „legalnie”. Lubi piłkę i przygody, a koledzy uwa-
żają, że ma „elektroniczny móżdżek” i potrafi rozwiązać każdy problem, zwłaszcza kiedy chodzi 
o honor drużyny. Barwna postać.

We Włochach na pewno znajdziemy takich Paragonów wielu. Ba! Nie muszą grać już na 
podwórku, bo mamy klub „Przyszłość”, ale z pewnością przygód im nie brakuje. Inna sprawa, że 
rozgrywki uliczno-podwórkowe mają niepowtarzalny smak...

Włochowianie tak bardzo kochali (i kochają!) sport, że nawet wojna nie przeszkodziła 
im w pogoni za piłką – przeczytajcie koniecznie tekst o włochowskich klubach w czasie okupacji. 

W tym numerze rozpoczynamy również cykl rozmów z mieszkańcami. Zaczynamy od 
Poli Matuszewskiej, włochofilki i pomysłodawczyni warsztatów odnawiania liter z przejścia PKP, 
które ciągle wspominamy i czekamy na ich finał!

 
Zobaczcie także relację z wycieczki do Letchworth – pierwszego na świecie Miasta Ogro-

du, takiego włochowskiego prototypu. Trochę nas zżera zazdrość, nie będziemy ukrywać. Ta an-
gielska zieleń, architektura na skalę ludzką, parki, boiska...

Nie ma co, idzie wiosna, niedługo i we Włochach widoki się poprawią. Niebawem pierw-
sze tulipany! A może już coś kwitnie w Waszych ogródkach? Jakaś awangarda wiosenna?

Przysyłajcie zdjęcia, opublikujemy je na naszym fan page’u i w kolejnym numerze:  
wlochy@wlochy.org.pl

Sylwia Romańczak

paragon gola!
Kto ma trochę więcej lat albo lubi oglądać seriale dla dzieci, 

tak szare jak szary i ponury prL w ich tle – ten wie, 
kim jest paragon.

Wiosna w mieście ogrodzie Letchworth
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na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich 
(SARP) prowadzi prace nad studium koncepcyjnym dotyczącym centrów lokalnych w Warszawie. W ramach warszta-
tów prowadzona jest analiza istniejących centrów lokalnych w Warszawie i wskazane zostaną miejsca, gdzie wystę-
puje potrzeba ich utworzenia. Ważnym elementem projektu jest badanie oczekiwań społecznych oraz wskazanie do-
brych praktyk z innych miast europejskich. W ramach projektu odbywają się spotkania z aktywistami, urzędnikami 
i badaczami zaangażowanymi w działania na rzecz społeczności lokalnej (źródło: sarp.warszawa.pl). Jolanta Piecuch, 
prezes naszego stowarzyszenia, uczestniczyła w dwóch tego typu spotkaniach konsultacyjnych. Podczas pierwszego 
spotkania 25 lutego, określono Centra Lokalne jako miejsca, które:

• łączą ludzi, budując lokalną wspólnotę,
• są współtworzone przez mieszkańców,
• są powszechnie dostępne i wielofunkcyjne,
• znajdują się w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania (10-15 min piechotą),
• służą wymianie: handlowej, intelektualnej, społecznej,
• dają poczucie bezpieczeństwa swoim użytkownikom,
• mają ofertę dla różnych grup wiekowych i społecznych,
• mają przyjemną, ładną formę,
• są otwarte na eksperymentowanie i nowe rozwiązania,
• mają swój niepowtarzalny charakter, budujący lokalną tożsamość.
Jako Włochowskie Centrum Lokalne (dla włochowskiej części naszej dzielnicy), Jolanta Piecuch wskazała 

teren dworca PKP Warszawa Włochy, o którego rewitalizację mieszkańcy zabiegają od lat. Na drugim spotkaniu, 
podczas prezentacji naszych propozycji, wskazaliśmy uzupełniająco lokalizację centrum lokalnego na miejskiej dział-
ce przy ul. Sympatycznej (naprzeciwko Lidla – tzw. Ogrody Kosmosu), która została  w 2013 r. wycofana z planów 
sprzedaży, w wyniku podjętego przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy projektu Włochowskie Skwery Miejskie.

Podkreśliliśmy także potrzebę udostępnienia przez urząd dzielnicy powierzchni, na której mogłoby działać  
Włochowskie Centrum Aktywności Społecznej dla organizacji pozarządowych i mieszkańców Włoch. Wskazaliśmy dla 
nich lokalizacje na północ od ul. Popularnej i od ul. Globusowej.

SARP na prośbę Urzędu Miasta wybierze i zarekomenduje 10 miejsc w stolicy, w których zostaną przepro-
wadzone dopasowane do lokalnych potrzeb działania inwestycyjne na rzecz stworzenia lub wzmocnienia Centrum 
Lokalnego.

w lutym Gazeta Stołeczna opublikowała 
statystyki, z których wynika, że nasza dzielnica przoduje 
w wycince drzew w ostatnich latach. W okresie 2009-2014 
wycięto ich u nas ponad 25 tysięcy! Na Białołęce, która zaję-
ła drugie miejsce w tym niechlubnym rankingu, wycięto 16 
788. Ze stanowiska Urzędu Dzielnicy wynika, że w 2010 r. 
władze wydały decyzję dla Przedsiębiorstwa Państwowego 
„Porty Lotnicze” na wycięcie 20 736 drzew we Włochach. 
Kwalifikowały się one do usunięcia jako zagrażające bezpie-
czeństwu żeglugi. Gdyby nie ta wycinka, łączna liczba wy-
ciętych drzew w latach 2009-2014 wynosiłaby 4915 sztuk. 
Dodatkowo dzielnica prowadziła nasadzenia. Dla porów-
nania w sąsiednim Ursusie w tym okresie wycięto 2270 
drzew, a na Ochocie 625. 

rekordowa wycinka drzew 
we Włochach

Warszawskie Centra Lokalne – 
czy powstaną we Włochach?

trwają prace nad budową kolejnego odcinka 
Nowolazurowej – od ul. Chrościckiego do ul. Połczyń-
skiej. Ma on długość ok. 950 m, z czego 550 m nowej dro-
gi przebiegać będzie po wiadukcie. Zakończenie budowy 
planowane jest w drugiej połowie 2015 r.  Koszt robót 
budowlanych to 78,7 mln zł. Pierwszy odcinek Nowola-
zurowej (obecnie 4 czerwca) o długości ok. 2600 m został 
udostępniony do ruchu w 2013 roku i umożliwia prze-
jazd pomiędzy węzłem Salomea w Al. Jerozolimskich 
a ul. Chrościckiego. 

Nowolazurowa 
w budowie
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• Świąteczna iluminacja ul. Popularnej w grudniu 
• Utworzenie skweru targowego na ul. Obywatelskiej 
• Rozebranie budynku po hydroforni na ul. 1 Sierpnia
• Ustawienie słupów ogłoszeniowych na terenie dziel-

nicy
• Projekt usuwania „napisów nienawiści” z murów
• Ławeczka pisarza Marka Nowakowskiego w Parku 

Kombatantów
• Skwer piknikowo-wypoczynkowo ul. Lipowczana/

Materii
• Mały amfiteatr nad Stawami Cietrzewia

• Plac zabaw na ul. Naukowej 
• Plac zabaw ul. Na Skraju
• Plac zabaw i siłownia plenerowa na ul. Katalogowej 
• Plac zabaw w SP 66
• Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 78
• Rozbudowa i naprawa placu zabaw w SP 94
• Plac zabaw w Przedszkolu nr 77 

• Wypożyczalnia kajaków na Stawach Cietrzewia
• Budowa boiska na ul. Fasolowej
• Odkryte lodowisko na placu Wolności
• Korty tenisowe ze ścianką do squasha na ul. Na 

Skraju 
• Kort tenisowy na ul. Naukowej
• Sala fitness w szkole na ul. Promienistej 
• Obóz odchudzająco-kondycyjny dla mieszkańców 

Włoch
• Siłownia plenerowa na terenie Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego na ul. Astronautów

• Siłownia plenerowa ul. Na Skraju
• Zajęcia fitness, zumba i joga w SP 88 lub Okęckiej 

Sali Widowiskowej
• Boisko na Forcie Włochy 
• Boisko do piłki plażowej w Parku Kotańskiego
• Nauka pływania dla dzieci w OSIR na ul. Gładkiej
• Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla mieszkańców 

dzielnicy (m.in. pilates, zumba)
• Minisiłownia plenerowa w SP 227
• Stół do ping-ponga w SP 227
• Udostępnienie sali gimnastycznej i boisk w SP 227 

dla mieszkańców

• Oświetlenie ul. Załuski
• Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Potrzebnej 
• Lustro przy skrzyżowaniu ul. Na Skraju-Popas
• Lustro drogowe na terenie przyszkolnym SP 94
• Lustro drogowe na ul. Obywatelskiej 
• Przejście dla pieszych: ul. Cegielniana w ciągu ul. 

Drukarzy
• Przejście dla pieszych: ul. Ryżowa, ul. Serwisowa 

przy węźle Salomea
• Progi zwalniające na ul. Cegielnianej i ul. Techni-

ków
• Budowa ekranów akustycznych w Al. Jerozolim-

skich 200 i 202 
• Wiata przystankowa ul. Szyszkowa/ul. Kolumba
• Wiata przystankowa Przedpole 01
• Remont ciągów pieszych wokół pomnika AK „Gar-

łuch” i budynku 17 Stycznia 39E, rewitalizacja zie-
leni wzdłuż budynku 17 Stycznia 39E oraz pomnika 
AK „Garłuch”.

Budżet 
partycypacyjny 2016 

przestrzeń 
miejska:

place 
zabaw:

infrastuktura 
pieszo-drogowa:

17 lutego minął termin naboru propozycji do kolejnego 
budżetu partycypacyjnego. We Włochach zgłoszono 

łącznie 99 projektów.

LiSTA proJEKTóW ZGŁoSZoNYCH WE WŁoCHACH

Zajęcia i infrastruktura 
sportowo-rekreacyjna:
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• Stacja Veturilo ul. Na Skraju 
• Stacja Veturilo P+R Al. Krakowska
• Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Na Skraju
• Pasy rowerowe (m.in. ciąg ul. Chrobrego i ul. Globu-

sowej, łącznik rowerowy na ul. Czereśniowej)
• Usprawnienie ruchu pieszego i rowerowego na Okę-

ciu (m.in. budowa drogi dla rowerów pod wiaduktem 
ul. Hynka na skrzyżowaniu z ul. Sabały)

• Piknik sąsiedzki na placu Wolności
• Sfinansowanie dostępu do łącza szerokopasmowego 

dla osób niepełnosprawnych
• Nowy cyfrowy projektor filmowy dla Kina Ada
• Zajęcia plastyczne „Ze sztuką na Ty” w bibliotekach
• Zajęcia literacko-plastyczne „Magiczne kółeczka” 

w Wypożyczalni nr 71
• Teatrzyki w bibliotece 
• Spotkania autorskie w bibliotece 
• Zakup książek i czasopism do włochowskich biblio-

tek 
• Wydarzenia artystyczne i zajęcia w Domu Kultury 

Włochy 
• Projekt „Niedzielnik rodzinny” w Domu Kultury 

Włochy
• Arie operowe w Artystycznym Domu Animacji
• Letnie pikniki w Domu Kultury Włochy 
• Bibliobox przy bibliotece na ul. Chrościckiego
• Zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Kultury „Ska-

kanka”
• Festiwal edukacyjny „Dwie Szkoły”
• Podniesienie standardu w bibliotece Szkoły Podsta-

wowej nr 66
• Zajęcia dla osób 50+ (m.in. wieczorki taneczne, pro-

jekcje filmowe)
• Warsztaty szkutnicze i stolarskie w Gimnazjum  

nr 114
• Organizacja koncertu gospel w Okęckiej Sali Wido-

wiskowej
• Piknik patriotyczny na Skwerze Kotańskiego 

w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 
• Projekt „My czytamy – Czytelnia na kółkach”
• Warsztaty fotograficzne w bibliotece na ul. Chrościc-

kiego
• Zajęcia ze sztuki wystąpień publicznych dla dzieci 
• Projekt „Artystyczne piątki” w Szkole Podstawowej 

nr 227
• Szkolna Akademia Przyrody w szkołach podstawo-

wych na terenie Włoch
• Opracowanie księgi „Poczet postaci z Włoch i Okęcia”

• Dodatkowe zajęcia z języków obcych w Gimnazjum 
nr 112

• Utworzenie Klubu aktywnego rodzica
• Projekt „Mama w drodze do pracy – aktywizacja ko-

biet”
• Utworzenie świetlicy Montessori
• Projekt „Jak słuchać i mówić, by się rozumieć –

warsztaty dla matek i córek”
• Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych 

dzieci

• Wymiana oświetlenia w salach szkolnych budynku 
SP nr 88

• Urządzenia edukacyjne „Mały Kopernik” dla SP nr 94
• Pracownia przyrodnicza w SP nr 66
• Tablice multimedialne i nowoczesny sprzęt nagła-

śniający dla szkoły na ul. Promienistej 
• Oświetlenie LED w SP nr 66
• Stacjonarna pracownia komputerowa w Zespole 

Szkół na ul. Gładkiej
• Zakup ławek w Zespole Szkół na ul. Gładkiej
• Hangar na symulatory lotu w Zespole Szkół  

na ul. Gładkiej
• Przyczepa na symulator lotu w Zespole Szkół  

na ul. Gładkiej
• Pracownia komputerowa w Zespole  Szkół  

na ul. Gładkiej

Do 22 marca będą trwały dyskusje dotyczące po-
szczególnych projektów. Z powyższej listy wyłonionych 
zostanie 50 pozycji, które następnie zostaną poddane 
głosowaniu w drugiej połowie czerwca. Więcej informacji 
można znaleźć na www.twojbudzet.um.warszawa.pl. 

W tym roku warszawiacy zgłosili 2326 propo-
zycji do budżetu obywatelskiego. Najwięcej projektów 
zgłoszono na Mokotowie (323), w Wawrze (235) i na Woli 
(210). Najmniej w Wilanowie (39), Wesołej (46) i na Be-
mowie (57). Włochy uplasowały się w tej stawce na 10 
miejscu (99). 

Najwięcej projektów złożyli 28-latkowie, bo aż 
132. Osoby niepełnoletnie przygotowały 37 pomysłów, 
najmłodszy projektodawca ma 5 lat, najstarszy zaś 86. 
51% propozycji złożyły kobiety.

MK

infrastruktura 
rowerowa:

infrastruktura 
szkolna:

Jaki następny 
krok?

Warszawskie projekty 
w liczbach

projekty kulturalne 
i edukacyjne:
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 letchworth Garden City to miasto w hrab-
stwie Hertfordshire, które powstało na początku XX wie-
ku, zgodnie z ideą miasta ogrodu autorstwa brytyjskiego 
urbanisty Ebenezera Howarda. Zamieszkuje je obecnie 
ok. 33 tysiące mieszkańców. 

W 1898 roku Howard opublikował książkę „To-
morrow: A Peaceful Path to Real Reform”, która stała się 
początkiem zmian w architekturze nie tylko w Wielkiej 
Brytanii, ale i na całym świecie. Zawarł w niej koncep-
cję miast ogrodów bazującą na takich wytycznych jak: 
niska zabudowa, wszechobecna zieleń i podwyższa-
nie komfortu życia mieszkańców poprzez odpowiednie 
kształtowanie ładu przestrzennego. Miasto ogród miało 
być połączeniem tego, co najcenniejsze w mieście, czyli 
życia kulturalnego z tym, co najcenniejsze na wsi, czyli 
bliskością natury, świeżym powietrzem, spokojem. Po-
dobne przesłanki przyświecały twórcom Miasta Ogrodu 
Włochy na początku XX wieku. 

Dzisiejsze Letchworth to spokojne, pełne zieleni 
miasteczko, w którym dominuje spójna zabudowa, a tak-
że przestrzenie, z których aktywnie korzystają tamtejsi 
mieszkańcy.

Lokalna społeczność aktywnie pielęgnuje swoją 
tożsamość. Przyjezdnych wita położony tuż obok dworca 
punkt informacji turystycznej, w którym od sympatycz-
nej obsługi można dowiedzieć się wszystkiego o historii 
miasta i jego głównych atrakcjach. 

Nasz spacer po Letchworth trwał kilka godzin. 
Zwiedziliśmy główne place, parki, a także lokalne ulicz-
ki. Widzieliśmy zarówno postindustrialne obiekty, które 
obecnie służą mieszkańcom, jak i placówki kulturalne, 
takie jak muzea i kina. Zaimponowała nam harmonijna 
zabudowa i dbałość o estetykę, której czasem tak bardzo 
u nas brakuje. 

Letchworth jest rzeczywiście wzorem miasta 
ogrodu, choć oczywiście nasze wpatrzenie i miłość do 
Włoch w żadnej mierze po tej wizycie nie zmalały. Z pew-
nością moglibyśmy jednak wszyscy się wiele nauczyć od 
tamtejszych władz i społeczności, zwłaszcza dobrych 
praktyk w zakresie kształtowania przestrzeni. Zachęca-
my do obejrzenia fotorelacji z naszej wycieczki.

M. Kęska

Z wizytą 
w Letchworth

W lutym odwiedziliśmy angielskie Letchworth. To pierwsze 
miasto ogród na świecie, którego założenia urbanistyczne 

były inspiracją dla budowy Starych i Nowych Włoch. 

W mieście obowiązuje jednolita identyfikacja wizualna – 

wszystkie znaki przy ulicach są spójne 

pod względem wyglądu

Dominuje niska zabudowa wśród zieleni
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Domy najczęściej charakteryzuje biała lub ceglana elewacja Jedno z kilku boisk do gier, które na co dzień są dostępne dla mieszkańców

Poprzemysłowe budynki zostały zrewitalizowane 

i mieszczą się w nich obecnie biura, kawiarnie i restauracje

W mieście jest mnóstwo parków i zielonych skwerów

Widok na jedną z uliczek w Letchworth Domy są odgrodzone od ulicy najczęściej niskimi płotami lub żywopłotami

Dworzec kolejowy w Letchworth Reprezentacyjny plac naprzeciwko dworca kolejowego
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 urodzony w 1928 roku Jan Mizerski wspo-
mina: „Kto nie lubi grać w piłkę nożną? Wszyscy lu-
bią! Dzieci i młodzi, i dorośli! Gra w piłkę nożną była 
najpowszechniejszym sportem we Włochach i zabawą 
też. Jeszcze przed wojną prawie każda niezabudowana 
działka we Włochach była piłkarskim boiskiem dzieci. 
Już w pierwszych latach okupacyjnych kluby piłkar-
skie powstawały jak grzyby po deszczu: Poszum, Kario-
ka, Brzask i inne. Organizatorami Brzasku byli Jasiek 
Sobieszek oraz Szymek i Grzegorz Mizerscy. Treningi 
piłkarskie odbywały się we wczesnych latach na traw-
nikach na fortach, ale po podzieleniu trawników na 
działki uprawne na warzywa i kartofle zamarł też sport 
piłkarski. Większe boisko piłki nożnej, gdzie odbywały 
się „poważniejsze mecze”, leżało na Nowych Włochach 
w okolicach ulic o obecnych nazwach: Rejonowa, Wało-
wicka, Nastrojowa – to było boisko głównej w tym czasie 
włochowskiej drużyny piłkarskiej Poszum.”

Matylda Gadomska, fot. Bohdan Domański

Sport we Włochach – 
wspomnienia

Wszyscy włochowianie znają klub sportowy "przyszłość".
Być może nie wszyscy wielbiciele naszej lokalnej historii 

wiedzą, że w czasie okupacji we Włochach powstały 
spontanicznie liczne kluby sportowe – królowała piłka nożna!

Od lewej (tylny rząd): Burda, Janek Sobieszek, Ekiel, NN, Bąkowicz, 

poniżej: Kulesza, Rokwisz Jaśkiewicz, 

na dole: Grzesiek Mizerski, Konrad, Szymek Mizerski

Mecz piłkarski, Włochy 1941

Kibice meczu Brzask - Karioka, Waldek Malarski, Ekiel
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 od kiedy mieszkasz we Włochach?
Mieszkam we Włochach od prawie 12 lat, tutaj 

znalazłam miejsce dla siebie i rodziny.

Czym się zajmujesz na co dzień?
Porzuciłam swój wyuczony zawód − architekturę 

wnętrz − na rzecz nowej pasji, jaką jest rozwijanie star-
tupów, które mogą pozytywnie zmieniać ten coraz bar-
dziej szalony świat, pracuję jako menadżerka w projek-
cie internetowym i zajmuję się po trochu wszystkim − od 
user experience po marketing. 

Dlaczego akurat Włochy?
Znalazłam się tutaj w zasadzie przypadkiem, 

w domu, który należy do mojej rodziny i który odwiedza-
łam jako dziecko, było wolne mieszkanie. Wychowana 
w bloku postrzegałam to miejsce jako tajemnicze i bar-
dzo oryginalne. Był to dobry moment, aby zamieszkać 
gdzieś na stałe poza domem rodzinnym, tak znalazłam 
się we Włochach. W tamtym czasie dużo wyjeżdżałam 
i zauważyłam, jak bardzo lubię do tego miejsca wra-
cać. Z okien widziałam pociągi, rano słyszałam koguta. 
Jednocześnie miałam pewność, że nie umyka mi oferta 
wielkiego miasta. Stopniowo zakochiwałam się w tym 
miejscu.

Co jest najlepszego w tej dzielnicy?
Najlepsza w tej dzielnicy jest kameralność, 

ludzka skala urbanistyczna, która sprzyja przyjaznym 
dobrym relacjom. Jest też urok starych domów i tajem-
niczych ogrodów. Widać tutaj, jak przeszłość splata się 
z przyszłością.

Ulubione miejsce, budowla włochowska?
Zawsze ciągnęło mnie do miejsc opuszczonych 

i niszczejących. Pewnie ze względu na pierwszy zawód 
pobudzają one moją wyobraźnię, która tworzy dziesiątki 
wariantów przywrócenia ich do życia. Stąd moje uwiel-
bienie dla ruinek, typu ceglany dom na rogu Latarnika 
i Promienistej. Lubię też wielki tajemniczy dom komu-
nalny na Łukach Małych i wszystkie domy z mansardo-
wymi dachami. Jednym z moich ulubionych miejsc jest od  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zeszłego roku kawiarnia Co Nieco, gdzie często pracuję, 
niwelując stres aromatem kawy i uśmiechami sąsiadów.

Jakie masz plany w związku z własną Fun-
dacją?

Fundacja Rekultywacja jest w trakcie rejestracji 
– nie traktuję jej misyjnie, raczej jako narzędzie. Działa-
nia będą  pojawiały się spontanicznie. Są dwa projekty, 
które rozwijać będę w najbliższych miesiącach – jeden to 
włączenie mieszkańców w system współdzielenia i redys-
trybucji zasobów, a drugi to kameralny projekt z zakre-
su edukacji alternatywnej, bezpośrednio zainspirowany 
koniecznością posłania 6-latka do szkoły. Wszystko jest 
jednak in statu nascendi.

Co najbardziej chciałabyś zmienić w dziel-
nicy?

Chciałabym, aby mieszkańcy zbierali kupy po 
swoich psach, szczególnie te z chodników pod furtkami 
domów. To brzmi banalnie, wiem, ale ma głębsze znacze-
nie – chciałabym, aby wszyscy, których życie związane 
jest z tym miejscem cenili jego wyjątkowość i szanowali 
wspólną przestrzeń. Chciałabym, aby nowy planowany 
budynek stacji był tak dobrze zaprojektowany, żeby lu-
dzie wstawali z miejsc w pociągach, aby go zobaczyć.  Po-
zamykałabym też kilka ulic dla ruchu samochodowego, 
ale na razie nie będę się wychylać z tak kontrowersyjny-
mi propozycjami.

Dziękujemy za rozmowę.

Sylwia Romańczak

Z okien widziałam 
pociągi

ruszamy z cyklem rozmów z mieszkańcami Włoch. 
Zaczynamy od poli Matuszewskiej - "włochofilki", 

założycielki Fundacji rekultywacja.

Pola Matuszewska



kula włochowska

10

załuski

biały mur, a za murem smutna ulica Ema-
liowa. Wszystkie przecznice kończą się ślepo na murze, 
albo na zielskiem zarośniętym polu, szumnie nazywa-
nym „terenem inwestycyjnym”.

Cała okolica to enklawa odcięta autostradą od 
dzielnicy Włochy, której obecnie  jest cześcią i  odsunięta 
także od dawnej macierzy – wsi Załuski.

Znam te okolice, bowiem w gospodarstwie babci 
spędzałam wiejskie wakacje, na wiele lat przed włącze-
niem Załusk do warszawskiej aglomeracji. Na ul. Ema-
liową biegałam, aby się pobawić z koleżanką – Stasią 
Kostrzewską. Dom, w którym mieszkała Staszka jest 
dziś wypaloną ruiną, ale wiele domów mieszkalnych, po-
sadowionych w niewielkich ogródkach, zachowało wiej-
ski charakter. 

Emaliowa jakby zastygła w oczekiwaniu na 
przyszłość, która przyniesie rozkwit, jeśli jakiś dewelo-
per dostrzeże w tym terenie potencjał, a może stanie się 
zapleczem nowego supermarketu albo wzbogaci o nowe 
magazyny, hurtownie i placówki usługowe.

Smutna Emaliowa, szczególnie o tej porze roku, 
ale wiem, że mieszkają tu sympatyczni, uprzejmi ludzie. 
Takich tu ostatnio spotkałam. 

Są tu też ludzie mający ciekawe zainteresowa-
nia, a nawet pasje.

Mam nadzieję napisać o nich w następnych nu-
merach.

tekst i zdjęcia Alicja Kozłowska

Emaliowa, ulica 
za białym murem

Biały mur, a przed murem nowoczesna autostrada.
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Wniosła o przedstawienie warunków i projektu wdrożenia w Dzielnicy Włochy od II kwartału 
2015 roku bezpośredniej transmisji audio i video z sesji Rady Dzielnicy ponieważ, nagrania audio pu-

blikowane jako załączniki do protokołów z sesji obecnej kadencji są nie do zaakceptowania jako źródło wiedzy dla 
mieszkańców ze względu na ich jakość.

Poprosiła o udostępnienie przez Zarząd Dzielnicy wiedzy na temat planowanej nowej organizacji ruchu 
drogowego u zbiegu ulic Popularnej i Chrobrego:
• Jaka jest aktualna koncepcja przyszłej organizacji ruchu dla tego skrzyżowania – forma i parametry techniczne 

planowanych tam rozwiązań? Kto jest jej autorem/zleceniodawcą? Na jakim etapie jest projektowanie szczegóło-
wych rozwiązań?

• Na jakim etapie realizacyjnym jest ta koncepcja (złożone wnioski, szczegóły pozyskanych zgód)? Kto/która jed-
nostka organizacyjna Miasta ma w swoich kompetencjach realizację tej inwestycji/modernizacji?  

• Czy ustalono (jaki jest zakładany) termin realizacji tej koncepcji i jaki jest jej przewidywany koszt?

Zwróciła się z prośbą o zamontowanie „śpiącego policjanta” przy ul. Obrońców Pokoju 11 A na wysokości 
cukierni, która szczególnie w weekendy jest miejscem bardzo często odwiedzanym przez mieszkańców, w tym dzieci. 
Ulicę Obrońców Pokoju można nazwać „drogą tranzytową” dla mieszkańców pomiędzy kościołem przy ul. Chrościc-
kiego, a Stawem Koziorożca – jest bardzo intensywnie użytkowana przez pieszych.

Interweniowała w związku z przerwą zimową w dostępie mieszkańców do budynku sanitarnego przy Sta-
wach Cietrzewia. Zapytała dlaczego, mimo interwencji mieszkańców w poprzednich latach, budynek z sanitariatami 
na terenie Stawów Cietrzewia (jedynym terenie zielonym w Starych Włochach) znów, w kolejnym sezonie zimowym 
jest zamknięty? 

Poprosiła o uzasadnienie wyłączenia go z eksploatacji w okresie zimowym, kiedy dla rodziców spacerują-
cych z dziećmi i seniorów jest szczególnie ważna możliwość cywilizowanego zaspokojenia potrzeb w tym zakresie i czy 
obiekt ten z założenia nie był dostosowany do korzystania w okresie zimowym?

Poprosiła o interwencję dotyczącą zapadniętych studzienek na ul. Promienistej przy skrzyżowaniu z ul. 
Urszuli.

Sprawy interpelacji i odpowiedzi na nie można śledzić na stronie https://bip.warszawa.pl/interpelacje.htm

             DYŻurY i KoNTAKT

Dyżury Klaudii Jastrzębskiej odbywają się w drugi ponie-
działek miesiąca w kawiarni Co Nieco na ul. Chrościckiego 
15 w godz. 18:30-20:00.  Telefon kontaktowy: 572 392 353, mail: 
k.b.jastrzebska@gmail.com. 

Matylda Gadomska

interpelacje 
naszej radnej

Klaudia Jastrzębska od listopada 2014 roku pełni mandat radnej 
z ramienia Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy.

prEZENTuJEMY poDSuMoWANIE JEJ prACY. 

wykaz złożonych interpelacji: 
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projekt jest realizowany w ramach programu 
obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EoG.

Włochy w obiektywie mieszkańców                  

www.wlochy.org.pl

www.facebook.com/StowarzyszenieSasiedzkieWlochy

www.youtube.com/SasiedzkieWlochy

znajdź nas na:

kula  w łochowska

Bażant podpatrzony na ul. Czereśniowej, autor: MK

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".


