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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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5 października w Urzędzie Dzielnicy odbyło 
się pierwsze spotkanie zespołu, który będzie obradował 
nad realizacją kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. 
W skład zespołu wchodzą mieszkańcy, radni oraz urzęd-
nicy. W edycji 2017 Włochy będą miały do dyspozycji 1 
345 000 zł. W związku ze zmianą regulaminu, teren na-
szej dzielnicy będzie podzielony na cztery obszary: Stare 
Włochy, Nowe Włochy, Niskie Okęcie, Wysokie Okęcie. 
Inną ważną zmianą będzie to, że każdy projekt będzie 
mógł mieć maksymalnie 3 autorów (wcześniej to była 
jedna osoba). Ważnym kryterium oceny projektu sta-
nie się też jego ogólnodostępność. Projekt powinien być 
skierowany do wszystkich mieszkańców, a nie tylko do 
niektórych grup społecznych. W tegorocznej edycji nie 
będzie też etapu preselekcji projektów. Więcej informacji 
w kolejnym numerze Kuli.

ruszył cykl spotkań „W głąb Włoch” orga-
nizowanych przez Fundację Stare Nowe Moje Włochy. 
Ich motywem przewodnim są rozmowy o lokalnej histo-
rii, a także wspomnienia rodzinnych dziejów z naszej 
dzielnicy. Najbliższe spotkania odbędą się 13 listopada 
o 17.30 (piątek) w Czytelni nr VI, 28 listopada o 16.00 
(sobota) w Co Nieco Cafe i 18 grudnia o 17.30 (piątek) 
w Czytelni nr VI. Dokładne tematy spotkań można śle-
dzić na facebookowym profilu Fundacji.  

po sąsiedzku z Włochami, na 160 hektarach 
terenów kolejowych na Odolanach może powstać nowe 
ogromne osiedle. Kompleks może liczyć nawet ok. 25 tys. 
mieszkań. Z zapowiedzi PKP wynika, że chce przezna-
czyć na inwestycję 10 mld złotych. 

Budżet 
obywatelski 2017

poznaj historię 
Włoch

grupa PKP ma ogłosić w ciągu kilku ty-
godni postępowania na 15 projektów deweloperskich 
- w tym na zagospodarowanie otoczenia stacji Warsza-
wa Włochy. Inwestycja zakłada budowę budynku han-
dlowo-usługowo-biurowego połączonego funkcjonalnie 
z nowym dworcem kolejowym. Szacunkowa wartość pro-
jektu to ok. 7,1 mln euro. Przewidywany termin zakoń-
czenia realizacji inwestycji to rok 2020. Mamy nadzieję, 
że zgodnie z obietnicami złożonymi przez PKP, proces 
zagospodarowania placu przy stacji będzie przebiegał 
w konsultacji z mieszkańcami Włoch. 

26 września we Włochach odbył się „III 
Festiwal Otwarte Mieszkania. Tożsamość dzielnic”. Im-
preza ma charakter ogólnowarszawski, ale w tym roku 
po raz pierwszy zawitała do naszej dzielnicy. Idea, która 
przyświeca wydarzeniu opiera się na udostępnianiu do 
zwiedzania niedostępnych na co dzień miejsc należących 
do osób prywatnych. Mieszkańcy Włoch mogli odwiedzić 
dwa mieszkania w klimatycznych przedwojenny kamie-
niach na ul. Łuki Małe i ul. Świerszcza. Gospodarze tych 
miejsc chętnie opowiadali o historii budynków, a także 
o ich perspektywie życia we Włochach. Mamy nadzieję, 
że Festiwal ponownie zawita do naszej dzielnicy w przy-
szłym roku. 

działasz w organizacji pozarządowej na te-
renie Włoch? Dołącz do Dzielnicowej Komisji Dialogu 
Społecznego! Na forum Komisji włochowskie organizacje 
dzielą się doświadczeniami i dobrymi praktykami, oma-
wiają lokalne problemy i wyzwania, inicjują też wspólne 
działania. Chętnych do włączenia się w prace komisji za-
chęcamy do kontaktu: dkds.wlochy@gmail.com.

jakie otoczenie stacji 
Warszawa Włochy?

powstanie 

"Miasteczko odolany"?

otwarte mieszkania 
we Włochach

Włącz się w dialog 
w dzielnicy
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przestrzeń miejska

kula włochowska

od lutego 2015 roku Urząd Miasta we współpra-
cy z Warszawskim Oddziałem Stowarzyszenia Architektów Pol-
skich (SARP) prowadził prace nad wyłonieniem tzw. Warszaw-
skich Centrów Lokalnych (WCL). To miejsca, które mają skupiać 
i łączyć społeczność lokalną, sprzyjać nawiązywaniu relacji są-
siedzkich oraz tworzyć przestrzeń do wspólnego spędzania czasu 
wolnego. 

W ramach współpracy z mieszkańcami z poszczegól-
nych dzielnic, Urząd Miasta oraz SARP zebrali rekomendacje 
lokalizacji dla takich miejsc. Miasto przeznaczy tylko w tym roku 
50 mln zł na urządzenie 10 wybranych Centrów Lokalnych, 
które staną się estetyczną i funkcjonalną przestrzenią służącą 
mieszkańcom. 

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy w marcu i kwietniu 
tego roku złożyło wnioski na lokalizację takiego centrum w oko-
licy dworca PKP Warszawa Włochy lub na terenie tzw. Ogro-
dów Kosmosu. Wiele takich sugestii znaleźliśmy w ankietach 
o włochowskich skwerach miejskich oraz podczas majowego spo-
tkania „Jak ocalić Miasto-Ogród Włochy?”.

30 września w obecności Prezydent Warszawy i wice-
prezydenta Michała Olszewskiego SARP ogłosił swoje rekomen-
dacje. Niestety Włochy nie znalazły się w pierwszej dziesiątce 
chociaż według otrzymanych na spotkaniu wyjaśnień od urba-
nistów i wiceprezydenta, obie lokalizacje zasługują na urządze-
nie tam takiego centrum. Zdaniem wiceprezydenta Michała Ol-
szewskiego przeszkodą dla realizacji takiego centrum na terenie 
dworca jest brak praw własnościowych Miasta do części tego 
terenu, ale poprawiający się klimat współpracy Miasta z PKP 
dobrze rokuje na taką realizację w następnych latach.

Z kolei jako powód nie wybrania lokalizacji Ogrodów 
Kosmosu wiceprezydent Olszewski wskazał dynamiczne prze-
miany funkcji terenów po stronie Woli. Budowa Muzeum Ko-
lejnictwa i planowana zabudowa mieszkaniowa na Odolanach 
skłaniają do odłożenia w czasie planu urządzenia tego terenu. 
Zdaniem wiceprezydenta spodziewane przekształcenia na Odo-
lanach mogą spowodować potrzebę stworzenia na terenie byłych 
ogródków działkowych centrum o charakterze ponadlokalnym. 

Nasuwa się więc pytanie, czy mamy zatrzymać ten te-
ren – uratowany przez społeczników od sprzedaży deweloperom 
- jako rezerwę pod kolejne inwestycje drogowe, tym razem ko-
munikujące nowe miasteczko Odolany? Podane przez wicepre-
zydenta uzasadnienie wydaje się niespójne z wcześniej prezento-
wanymi założeniami,  że mieszkańcy powinni mieć w odległości 
15 minutowego spaceru dostęp do infrastruktury, gdzie realizują 
swoje potrzeby kontaktów społecznych i integracji lokalnej.

W podobnej sytuacji jak nasze dwa projekty „pozytyw-
nie zaopiniowane, ale negatywnie zakwalifikowane” znalazło 
się jeszcze dwadzieścia innych (z ponad 200 zgłoszonych), które 
mimo pozytywnego zaopiniowania nie mają określonej kolejno-
ści realizacji. A szkoda, bo stworzenie przez gospodarzy projektu 
puli takich projektów oczekujących na realizację, wzmocniłoby 
wiarę społeczników w sens aktywizacji społeczności lokalnych, 
a także w skuteczność współpracy z Miastem.

Na wiosnę rozpocznie sie kolejna runda planowania 
Warszawskich Centrów Lokalnych, więc wciąż będziemy się 
starać o pozyskanie środków na zagospodarowanie tego terenu. 

W tegorocznej edycji projektu Warszawskie Centra Lo-
kalne środki zostały przyznane na rozwój centrów: 

1. Białołęka – przy ul. Modlińskiej 257
2. Mokotów – Skwer Broniewskiego
3. Ochota – Racławicka i Mołdawska
4. Praga-Północ – Plac Hallera
5. Rembertów – Chruściela (przy Urzędzie Dzielnicy)
6. Targówek – Kondratowicza
7. Ursus – Niedźwiadek
8. Wawer – przy stacji Falenica i ul. Walcowniczej
9. Wilanów/Mokotów – ul. Sobieskiego i Nałęczowska
10. Żoliborz – przy Placu Grunwaldzkim

Jolanta Piecuch

Warszawskie Centra 
Lokalne we Włochach 

jeszcze nie teraz 
Z dużą nadzieją oczekiwaliśmy rekomendacji 

dotyczących lokalizacji pierwszych pilotażowych 
Warszawskich Centrów Lokalnych. Stawką było 

nawet 5 mln zł na realizację każdego z nich.  
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organizowane przez nasze Stowarzyszenie spo-
tkania w ramach cyklu “Jak ocalić Miasto Ogród Włochy” to 
okazja do bezpośredniej rozmowy mieszkańców z ekspertami 
i przedstawicielami władz samorządowych o ważnych dla naszej 
dzielnicy sprawach. To także możliwość wyrażenia swoich ocze-
kiwań względem kierunków rozwoju Włoch. 

Tym razem porozmawiamy o rewitalizacji i o nowym 
prawie dającym miastom i dzielnicom skuteczne narzędzia 
do uwolnienia przestrzeni publicznej od agresywnej reklamy. 
Z każdym miesiącem na włochowskich ulicach przybywa pla-
stikowych banerów i wielkich billboardów. Jakie są sposoby na 
uporządkowanie naszego otoczenia? O tym dowiemy się podczas 
spotkania.

O tożsamości wizualnej naszego Miasta Ogrodu Wło-
chy podyskutujemy także w kontekście uchwalonej oprzez Sejm 
ustawy krajobrazowej i przygotowywanej uchwały Rady War-
szawy regulującej funkcjonowanie w przestrzeni miasta urzą-
dzeń reklamowych, szyldów oraz ogrodzeń.

Podsumujemy skuteczność dotychczasowych działań, 
w tym wniosków z majowej debaty na temat urządzenia otocze-
nia stacji kolejowej. To szczególnie ważne w kontekście zapowie-
dzi prasowych o zaproszeniu przez PKP inwestorów do realizacji 
budynku handlowo-usługowo-biurowego. 

Zaproszenie na debatę przyjęli: ekspert Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego ds rewitalizacji, przed-
stawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego 
m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Włochy oraz eksperci z or-
ganizacji pozarządowych zaangażowanych w procesy tworzenia 
nowego prawa.  

Spotkanie jest częścią naszego projektu „Aktywni 
Mieszkańcy kształtują przestrzeń Miasta Ogrodu Włochy” re-
alizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, 
a dofinansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego na podstawie umowy dotacyjnej z Fundacją Batorego.

o rewitalizacji 
i reklamach 

we Włochach 
Serdecznie zapraszamy na jesienną edycję spotkania 

"jak ocalić Miasto ogród Włochy?", które odbędzie się 
14 listopada 2015 r. (sobota) o godz. 15.00 w Artystycznym 

Domu Animacji na ul. ks. j.Chrościckiego 14. 

serdecznie zapraszamy!

zarząd Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy
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o tym się mówi we włochach

kula włochowska

Podczas pikniku, który odbył się 19 września w Parku Kombatantów nasze Stowa-
rzyszenie wystawiło do dyspozycji mieszkańców specjalną mapę Włoch. Poprosiliśmy go-
ści odwiedzających nasze stoisko, by zaznaczali na niej miejsca i rzeczy, które lubią w na-
szej dzielnicy, a także te, które chcieliby zmienić. Poniżej publikujemy wybrane odpowiedzi.  

Mapa nastrojów 
mieszkańców Włoch

podczas wrześniowego pikniku Aktywnych Mieszkańców 
zaprosiliśmy włochowian do nietypowego projektu: 

utworzenia mapy nastrojów społecznych.  

potrzeby i oczekiwania mieszkańców Włoch

A Wy co lubicie lub chcielibyście zmienić w naszej dzielnicy? 
Napiszcie do nas na wlochy@wlochy.org.pl.

Basen!

Skatepark

Kawiarnie 
nad Stawem 

Zrobić park przy 
Forcie Włochy 

Lepsze oświetlenie 
ulicy popularnej 

i parku Kombatantów

Ścieżka biegowa przy 
Stawie Koziorożca 

odnowić fasady kamienic 
na ul. Globusowej 

i Świerszcza

Lubimy zamkniętą 
Czereśniową!

remont 
ul. Tynkarskiej 

Krańcowa 
jednokierunkowa!

Miejsca parkingowe 
wzdłuż Zielonej italii i osiedla 

na ul. Chrościckiego 

Sygnalizacja świetlna 
obok kościoła 

w Nowych Włochach 

Bazarek, targowisko 
w soboty

Leżaki, hamaki, 
fotele w parkach

Chodnik na 
ul. Wszemirowskiej 

na wysokości skweru 

zagospodarować 
ogrody Kosmosu 

Częstsze połączenia 
autobusowe z centrum 

Zrobić dodatkową szkołę, 
bo na Cietrzewia jest 

za dużo dzieci !
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nowy odcinek Nowolazurowej ma długość 
ok. 950 m, z czego ok. 550 m to wiadukt nad torami sta-
cji Warszawa Główna Towarowa. Ulica ma dwie jezdnie 
o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, są obustron-
ne chodniki i drogi rowerowe. Przebudowana została 
również ul. Połczyńska na długości ok. 600 m – na skrzy-
żowaniu z „Nowolazurową” powstało rondo. 

Ten odcinek nowej ulicy łączy się z oddaną do 
ruchu w 2013 r. al. 4 Czerwca 1989 r. o długości ok. 2600 
m od Alej Jerozolimskich do ul. ks. J. Chrościckiego, 
która krzyżuje się z ul. Ryżową i Traktorzystów i która 
poprzez Węzeł Salomea i Opacz komunikuje się z Połu-
dniową Obwodnicą Warszawy i drogami S7 i S8. 

Nowa droga poprawi komunikację w naszej 
dzielnicy i stanie się alternatywą dla mocno przeciążonej 
ulicy Dźwigowej. Odcinek umożliwi też sprawny dojazd 
do Alej Jerozolimskich i dróg ekspresowych na południu 
miasta.

Inwestycja w liczbach
Budowa trwała niespełna 21 miesięcy. Wyko-

nawcą ulicy była firma Skanska, a koszt inwestycji to ok. 
78,7 mln zł. Do budowy wykorzystano  blisko 17 500 ton 
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz ok. 2000 ton kon-
strukcji stalowej. Podczas wykonywania robót ziemnych 
i warstw konstrukcyjnych jezdni pracowały nowoczesne 
maszyny wyposażone w system sterowania 3D. W szczy-
towym okresie na budowie pracowało 120 osób. Nowa 
droga to również nowa zieleń. W rejonie inwestycji posa-
dzono 122 drzewa - jesiony, klony, brzozy, świerki oraz 
derenie, a także 250 krzewów róż.

Ciąg dalszy nastąpi
Trwa też budowa kolejnego fragmentu Nowola-

zurowej – od ul. Połczyńskiej do skrzyżowania ul. Lazu-
rowej, Sterniczej i Szeligowskiej. Podobnie jak na wybu-
dowanej już części, droga będzie miała dwie jezdnie po 
dwa pasy ruchu, chodniki i drogi rowerowe.

Na większej części odcinka gotowa jest już pod-
budowa, układane są krawężniki, budowane fundamen-
ty pod ekrany. Przebudowywane są urządzenia podziem-
ne znajdujące się w rejonie przyszłego skrzyżowania, co 
spowodowało konieczność wyłączenia z ruchu i rozebra-
nia starej jezdni ul. Lazurowej oraz zamknięcia wlotu 
ul. Sterniczej. Wszystkie prace zakończą się w grudniu 
tego roku.

Źródło: UM Warszawa, ZMID

Nowolazurowa między 
Włochami a Bemowem 

otwarta!
od 15 października kierowcy mogą korzystać z nowego 

przejazdu pomiędzy ul. ks. j. Chrościckiego a połczyńską. 
Niemal kilometrowa droga połączyła Bemowo i Włochy.



kula włochowska

8

mieszkańcy włoch

od lat zajmujesz się promocją historii i dzie-
dzictwa Włoch wśród mieszkańców w ramach prowa-
dzonej przez Ciebie Fundacji Stare Nowe Moje Włochy. 
Skąd ta potrzeba?

Po kilku latach spędzania czasu „w mieście”, co-
dziennych długich dojazdów najpierw do szkoły, potem 
na studia, w końcu do pracy, zaczęłam traktować Włochy 
jak sypialnię. Coś mnie jednak nurtowało i nie dawa-
ło spokoju. Jestem trzecim pokoleniem z mojej rodziny 
mieszkającym we Włochach. Moi dziadkowie sprowadzili 
się do nich z Warszawy na początku wojny szukając bez-
piecznego, w miarę spokojnego miejsca do życia. Przez 
lata obserwowałam specyficzny włochowski patriotyzm 
lokalny, duże przywiązanie do tego miejsca wśród mo-
ich kolegów szkolnych, którzy tak jak ja mieli tu dłuższą 
rodzinną historię. W miarę dojrzewania zaczęłam też do-
strzegać we Włochach urodę starego miasteczka, potem 
dowiedziałam się o historii rodziny Koelichenów, parce-
lacji majątku Włochy i próbach stworzenia Miasta-Ogro-
du Włochy. Kiedy więc nadarzyła się okazja włączenia 
się do organizacji spotkań na temat historii mojej okoli-
cy, miałam na to ochotę i wiele zapału. Tak się w nie za-
angażowałam, że moja działalność trwa już dziewięć lat.

Przez ostatnie lata zorganizowałaś wie-
le spotkań, podczas których mieszkańcy Włoch 
dzielili się swoimi wspomnieniami i rodzinnymi 
historiami. Czy po tych rozmowach widzisz jakiś 
wspólny mianownik dla tych historii, coś co defi-
niuje naszą lokalną społeczność?

Spotkania, które organizowałam były począt-
kiem całej działalności, z czasem wypączkowały z nich 
inne inicjatywy, wystawy, gry miejskie, wycieczki, pro-
jekty edukacyjne, warsztaty. Fundacja była też zaanga-
żowana, z czego jestem szczególnie dumna, w organizację 
obchodów 70-lecia tzw. włochowskiej wywózki. Jednak 
to spotkania, organizowane we współpracy z Czytelnią 
Naukową włochowskiej biblioteki, przez długi czas da-
wały rozpęd innym wydarzeniom. Fascynuje mnie lokal-
na historia, szczególnie pionierskie czasy przedwojenne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Myślę, że to tamten czas zbudował tożsamość naszej spo-
łeczności. To nie były łatwe czasy, Włochy tonęły w bło-
cie, piękne drzewa jeszcze nie zdążyły urosnąć, wszę-
dzie trwały budowy. Jednak wielka aktywność grupy 
mieszkańców, którzy nam tę zieleń sadzili, wydawali 
gazety, organizowali teatr, klub sportowy, parafię itd. 
spowodowała nobilitację Włoch, zwłaszcza w oczach ich 
mieszkańców. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wojnę 
we Włochach przetrwały nie tylko domy, ale też w skali 
nieporównywalnej do Warszawy, mieszkające tu rodziny. 
Korzenie nie zostały podcięte.

Włochy Twojego dzieciństwa to...?

Piaszczyste podwórko z wysokimi drzewami, wy-
prawy z babcią do sąsiadki, która miała małą plantację 
porzeczek, nasz ukochany sąsiad z ulicy Techników, któ-
ry hodował króliki i częstował nas pysznymi czereśnia-
mi. Bieganie z bratem po chaszczach niezabudowanych 
działek, długie spacery z psem. Rodzinne obiady przy 
kaflowym piecu z elektryczną grzałką. Granie w piłkę na 
skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Techników - ruch był tak 
mały, że nic nam nie groziło. Szkoła nad stawem i prze-
mykanie na cmentarz gliniastymi skrótami. Cmentarz 
nie miał wtedy wybrukowanych alejek, więc kicało się 
po rozłożonych deskach, czy kamieniach. Za to rosły tam 
piękne stare drzewa, które niedawno wycięto co do jed-
nego. Mogłabym tak długo.

"Korzenie nie zostały 
podcięte"

W ramach naszego cyklu poświęconego mieszkańcom 
Włoch rozmawiamy z Magdą Foks - animatorką kultury 

i szefową Fundacji Stare Nowe Moje Włochy.  

Włochowska gra podmiejska zorganizowana przez Fundację

Stare Nowe Moje Włochy w 2014 roku - Magda Foks pierwsza od lewej
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mieszkańcy włoch

Co najbardziej podoba Ci się we Włochach?

Do niedawno zieleń i stara zabudowa. Teraz 
doceniam najbardziej ludzi, którzy tu mieszkają. To, że 
mam tu tylu dobrych znajomych, a idąc ulicą zawsze mó-
wię komuś „dzień dobry”, powoduje, mimo chwilowych 
frustracji, że nadal chcę tutaj mieszkać.

A czy jest coś co chciałabyś zmienić w na-
szej dzielnicy?

Główną bolączką Włoch jest chaotyczna zabu-
dowa wdzierająca się szeroką falą między stare domy. 
Nie ma pomysłu, koncepcji czy programu wspierania 
mieszkańców, którym zależy na zachowywaniu dziedzic-
twa Miasta-Ogrodu Włochy. Taka niewrażliwość szokuje 
tym bardziej, jeśli pomyśli się o zniszczeniach, które kil-
kadziesiąt lat temu dotknęły Warszawę. Narzekamy na 
brak zabytków, a jednocześnie nie potrafimy i nie chce-
my ich chronić. Kilka zjawisk szczególnie niepokoi. Po 
pierwsze zaniedbywanie i wyburzanie starych domów. 
Wiele z nich znajduje się w zarządzie miejskim. Po dru-
gie fatalna często jakość nowej architektury, mam tu na 
myśli jej walory estetyczne. No i ogromnie niebezpiecz-
na praktyka zabudowywania działek „od płotu do płotu”. 
Nie dość, że niszczy się w ten sposób pasy zieleni między 
domami i obniża jakość życia sąsiadów, to jest to również 
czynnik wpływający na zanieczyszczenie powietrza, któ-
re „stoi” między domami. To duży problem. Nie będę się 
szerzej wypowiadać o barbarzyńskich praktykach czyści-
cieli kamienic, którzy w ostatnich latach uaktywnili się 
we Włochach - ich działania są przerażające, a jeszcze 
bardziej nasza wobec nich bezradność.

Jeszcze w tym roku odbędzie się organizo-
wany przez Twoją Fundację cykl spotkań „W głąb 
Włoch”. Czego mieszkańcy będą mogli się podczas 
tych spotkań dowiedzieć?

Cykl jest próbą wznowienia spotkań, które 
w zeszłym roku zostały zawieszone. Chcemy odświeżyć 
ich formułę. Dwa spotkania odbędą się tradycyjnie we 
włochowskiej czytelni, dwa w Co Nieco Cafe. Gośćmi 
spotkań w bibliotece będą mieszkańcy Włoch, którzy 
opowiedzą swoje rodzinne historie. Zdradzę, że planu-
jemy opowieść o związkach Włoch z cyganami i rodziną 
Ficowskich. Spotkania w kawiarni będą miały charakter 
wykładów z częścią interaktywną. Dowiemy się, skąd 
wzięła się koncepcja miasta-ogrodu i jak na początku 
XX wieku rozwijała się w całej Europie. Opowiemy też 
o przedwojennym ogrodnictwie.

Ten rok przyniósł też zupełnie nowy pro-
jekt. Wspólnie z mężem i znajomymi założyliście 
tzw. Mikroszkołę Włochy? Na czym polega ta ini-
cjatywa?

Nie czujemy się założycielami szkoły, choć byli-
śmy mocno zaangażowani w proces jej tworzenia. W czte-
ry rodziny przy wsparciu Szkoły Wyższej Przymierza 
Rodzin podjęliśmy trud zorganizowania dobrego miejsca 
dla naszych dzieci, w którym będą zdobywały wiedzę 
z radością, bez towarzyszącego tradycyjnemu nauczaniu 
motywowania oceną, bez uciążliwych prac domowych, 
w małej grupie, w której możliwa jest indywidualizacja 
nauczania. Szkoła czerpie z metod wypracowanych przez 
Marię Montessori. Dzieci sporo czasu spędzają na powie-
trzu, mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań 
i koncentrowania się na dziedzinach, które w danym mo-
mencie szczególnie je pociągają. Zachęcamy do zerknię-
cia na naszą stronę www.mikroszkola.waw.pl.

Czy to komercyjne przedsięwzięcie?

Szkoła jest płatna, ale nie zarabiamy na niej. 
Czesne ma pokryć koszty jej codziennego funkcjonowa-
nia.

Czy jesteście zadowoleni z obranego kie-
runku?

Tak! Baliśmy się masowej edukacji, trudno 
nazywać inaczej naukę w szkole, która ma blisko ty-
siąc uczniów. Poza tym przy młodszym dziecku bardzo 
trudno zorganizować sobie życie, kiedy starsze chodzi do 
szkoły w systemie zmianowym. Całe życie podporządko-
wuje się wtedy odbieraniu, zawożeniu, jeśli nie chce się 
zostawiać dziecka w świetlicy. Poza tym bardzo zależy 
nam na podtrzymywaniu w dzieciach naturalnej chęci 
poznawania świata. Oczywiście będziemy dbać o jak naj-
wyższą jakość prowadzonych zajęć, ale nie wydaje nam 
się, żeby dla jej weryfikacji trzeba było posługiwać się 
testami...

Czy masz już jakieś plany związane 
z włochowską aktywnością na 2016 rok?

Na razie jestem skoncentrowana na bieżącej 
działalności i choć różne pomysły chodzą mi po głowie, to 
chętnie opowiem o nich przy kolejnej okazji :)

Dziękuję za rozmowę.
MK

Tańce na dechach zorganizowane w Parku Kombatantów 

przez Fundacją Stare Nowe Moje Włochy w 2013 roku
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 tradycyjnie, co roku, w Domu Kultury „Wło-

chy” organizowane są wystawy aktualnie wykonanych 
prac.  Wernisaż jest okazją do prezentacji dorobku pra-
cowni tkactwa artystycznego. Gobeliny o różnorodnej 
tematyce według własnych projektów lub inspirowane 
sztuką, przyrodą, otoczeniem, niejednokrotnie są nagra-
dzane i wyróżniane na warszawskich i ogólnopolskich 
wystawach.

W tym jubileuszowym roku  7 października obok 
kierownictwa Domu Kultury, artystów i ich gości, werni-
saż  zaszczyciły przedstawicielki Urzędu Miasta st. War-
szawy oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków.

Wystawa prezentuje dorobek 30 lat funkcjono-
wania pracowni. Prace tkane w różnych okresach funk-
cjonowania pracowni ukazują wrażliwość twórców, sze-
roką paletę barw i światła  nastrojów oraz dają przegląd 
stosowanych przez artystki technik, niezwykłych, nitką 
malowanych obrazów.

Niektórzy porównują pracę przy wykonaniu go-
belinu do studiów. Prawdą jest, że jest ona długa i wielo-
wymiarowa zaczynając od projektu, często autorskiego, 
przez zbieranie materiału do wykonania tkaniny, osno-
wę aż po jej wykończenie i zabezpieczenie techniczne. 
Twórca przy sztalugach spędza minimum rok, a przy 
dużych formatach nawet 3-4 lata.

Praca nad gobelinem – artystyczną tkaniną jest 
swoistą terapią skupienia, wyciszenia i relaksu i poza 
trudem wykonania daje niewątpliwie radość tworzenia.

DAK

Magiczne 
włókno

rok 2015 to czas jubileuszów. Właśnie minęło 50 lat domu 
kultury we Włochach i 30 lat pracowni tkactwa 

artystycznego "magiczne włókno"
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zakończył się pierwszy etap tworzenia dłu-
goterminowej Strategii Rozwoju Domu Kultury „Wło-
chy”. Powstał zarys dokumentu, który będzie wyznaczał 
kierunek dalszych działań tej placówki. Jego twórcom 
zależy jednak na tym, żeby w prace nad finalnym kształ-
tem strategii włączyli się także mieszkańcy i włochow-
skie organizacje pozarządowe. Dlatego 16 październi-
ka w Okęckiej Sali Widowiskowej odbyło się spotkanie 
konsultacyjne, podczas którego odbyła się dyskusja do-
tycząca przyszłości Domu Kultury. Podczas spotkania 
organizatorzy przedstawili aktualny kształt strategii 
rozwoju placówki. Dokonali także analizy słabych i moc-
nych stron, szans i zagrożeń. Przedstawili swój punkt 
widzenia dotyczący misji i zakreślili wizję Domu Kultury 
za 10 lat. Zaproponowano cztery strategiczne cele rozwo-
ju placówki: 

1. Tworzenie warunków świadomego uczestnictwa 
w kulturze i kształtowanie wrażliwości artystycznej 
odbiorców; 

2. Budowanie prestiżowej marki DK „Włochy” i zwięk-
szenie atrakcyjności dla mediów; 

3. Animacja i integracja społeczności lokalnej;
4. Dążenie do osiągnięcia sprzyjających rozwojowi wa-

runków infrastrukturalnych i kadrowych.

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty 
z udziałem mieszkańców i urzędników, podczas których 
omawiano działania i potrzeby w takich obszarach jak 
infrastruktura domu kultury, komunikacja i promocja, 
współpraca z różnymi podmiotami, relacje ze społeczno-
ścią lokalną i edukacja kulturalna.

Drugie spotkanie konsultacyjne
Na prośbę mieszkańców 8 listopada (w niedzielę) 

o godz.14.00 w Domu Kultury „Włochy” przy ul. Chro-
brego 27 odbędzie się drugie spotkanie konsultacyjne 
z mieszkańcami na temat strategii rozwoju DK „Włochy”. 

Podczas spotkania organizatorzy zachęcają do 
zabrania głosu w takich kwestiach jak:

• Czy Dom Kultury „Włochy” odpowiada na moje po-
trzeby, czy realizuje program adekwatny do potrzeb 
środowiska?

• Czy istnieją grupy, które czują się defaworyzowane? 
Na jakie potrzeby środowiska lokalnego należy od-
powiadać w pierwszej kolejności?

• Czy zadaniem Domu Kultury „Włochy” jest przede 
wszystkim dotarcie do tych grup, które od kultury 
stronią, czy też powinien skupić się na odbiorcach 
o wyrobionych gustach?

• Czy infrastruktura Domu Kultury według Państwa 
wymaga rozbudowy i lepszego wyposażenia, by bar-
dziej odpowiadać potrzebom mieszkańców?

• Co moja instytucja/stowarzyszenie/grupa/ja - wiemy 
o Domu Kultury, czy znamy jego placówki, repertu-
ar zajęć, wydarzeń kulturalnych i festiwali?

• Czego moja instytucja/stowarzyszenie/grupa/ja - 
oczekujemy od Domu Kultury?

• W jakich obszarach możemy współpracować z Do-
mem Kultury „Włochy” i jakie korzyści mogą poja-
wić się na tej płaszczyźnie?

• Co moja instytucja/stowarzyszenie/grupa/ja - wnosi-
my lub możemy wnieść do kultury w naszej dziel-
nicy?

Strategia dotyczy kierunków rozwoju włochow-
skiej kultury na następne 10 lat, więc zachęcamy do sko-
rzystania z nadarzającej się okazji i zabrania głosu w tej 
sprawie! 

Jolanta Piecuch 

jaka strategia dla 
włochowskiej kultury?

interesujesz się kulturą we Włochach? Weź udział 
w konsultacjach społecznych dotyczących strategii 

rozwoju Domu Kultury "włochy"!



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.

Włochy w obiektywie mieszkańców                  

www.wlochy.org.pl

www.facebook.com/StowarzyszenieSasiedzkieWlochy

www.youtube.com/SasiedzkieWlochy

znajdź nas na:

kula  w łochowska

ul. rybnicka

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".


