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słowo od redakcji

 

 

Nikt lepiej tego nie wyraził niż Anna Achmatowa:
„Nie jestem wrażliwa na lata umizgi,
Zima też bez zagadek, na ogół,
Lecz opętana innym zjawiskiem
Wypatrzyłam - trzy jesienie co roku.”*
I chociaż później w tym wierszu już nie jest tak optymistycznie, to i tak podpisuję się pod nim 
bezwzględnie: dla mnie najlepsza jest jesień! W iskrzącym się słońcu, pośród rozszalałych kolo-
rów, w szuraniu i szemraniu liści, w chłodnym, rześkim powietrzu jest wszystko co potrzebne, by 
się zrewitalizować po lecie i przygotować na boje zimowe.

W październikowym numerze „Kuli” piszemy więc o „odnowie” w naszej dzielnicy: nie 
tylko o Forcie, który został objęty Mikroprogramem Rewitalizacji, ale również o pomysłach na 
nowe udogodnienia dla mieszkańców i ich pupilów – polecamy artykuł o wybiegach dla psów. 
Mogą Państwo również przeczytać i zobaczyć prace dzieci z włochowskich szkół podstawowych, 
które wzięły udział w konkursie literacko-plastycznym „Mój dom”. Dziecięce spojrzenie na naj-
bliższe otoczenie świetnie pokazuje, dlaczego Miasto Ogród Włochy to miejsce, którego dziedzic-
two musi być zachowane. 

W „Kuli” wrześniowej sporo miejsca poświęciliśmy sprawie placu przy stacji PKP. W bie-
żącym numerze publikujemy wynik rozmów, które odbyły się pod koniec września pomiędzy 
przedstawicielami PKP SA i PKP PLK,  urzędnikami miejskimi oraz ekspertami zewnętrznymi. 
Relacja z debaty jest ważnym podsumowaniem wieloletnich starań mieszańców i Stowarzyszenia 
o reprezentacyjną przestrzeń w dzielnicy.

Wracając do pory roku – jeśli jednak nadal nie przekonuje Państwa ta wizja jesieni – 
czasu pełnego energii i regeneracji sił, to cytując Sándora Máraiego, proponuję bardziej leniwe 
i refleksyjne podejście, idealnie sprawdzi się w ogrodach włochowskich: „Na starość muszę mieć 
własną piwnicę na wino. Postanowiłem już to absolutnie. (…) Siądę sobie wtedy na ławie pod 
rozłożystym orzechem rosnącym przed wejściem do mojej piwniczki.  
Wokół orzechy strącone z drzewa przez wiatr, jesienne słońce świeci, przygrzewa. Z nie większą 
jednak mocą niż miłość starego człowieka. (…) 
Tak będziemy sobie siedzieć na długiej ławie przed żeliwnymi  drzwiami mojej piwnicy. (…)
Przed nami zaś szklanki, a w głębi, w złocistej kąpieli jesiennego słońca, lekko przymglona oko-
lica.
Będziemy milczeć.”**

* Anna Achmatowa Trzy jesienie
** Sándor Márai Rzecz o węgierskich winach, w: B. Hamvas Filozofia Wina

Sylwia Romańczak, redaktor naczelna

Jesienna rewitalizacja

W październikowym numerze "Kuli"
piszemy o "odnowie" we Włochach.

Miasto ogród Włochy 
to miejsce, którego dziedzictwo 
musi być zachowane
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połowa XVI wieku, górski krajobraz Sewennów. 
Michael Kohlhaas jest dobrze prosperującym handlarzem 
końmi, który wiedzie spokojne, komfortowe i szczęśliwe ży-
cie na łonie rodziny. Sytuacja ulega radykalnej zmianie, gdy 
jeden z lokalnych arystokratów narusza granice jego teryto-
rium i zaczyna bezprawnie pobierać opłaty od osób, które je 
przemierzają. Jedną z ofiar feudalnego kaprysu arystokraty 
staje się sam Kohlhaas. Ponieważ jego sprawa nie zostaje 
poważnie potraktowana w sądzie, mężczyzna postanawia 
samodzielnie szukać sprawiedliwości. Staje na czele armii 
uciskanych i w porywie zemsty pustoszy okolice, mordu-
je wrogów prawa i zapala ogień rewolucji w czasach, gdy 
średniowiecze zaczyna odchodzić w zapomnienie na rzecz 
renesansu wartości.

Francja, Niemcy 2013, 122 min., 16 lat
Reż.: Arnaud des Pallières
Seanse w dniach: 24 października (piątek), godz. 19:00 
i 26 października (niedziela) godz. 15:00 i 18:00.

 

akademia Rodzica to spotkania dedykowane 
rodzicom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o wycho-
waniu dziecka i byciu mamą i tatą. Zajęcia prowadzą 
psycholożki z Ośrodka Mater Pater.

W grupie innych rodziców  poruszane będą waż-
ne tematy. Ważne, bo dotyczące codzienności w życiu ro-
dziny. Uczestnicy będą wymieniać się wiedzą, poglądami 
i wspólnie szukać sposobów, które pozwolą na nowe spoj-
rzenie i znalezienie bezpiecznej drogi do przejścia przez 
trudy rodzicielstwa.

Miejsce: kawiarnia Co Nieco Cafe, ul. Chrościc-
kiego 15, czas trwania: 2h, koszt: 15 zł.

Terminy i tematy spotkań:
24 października 18:00 „Zazdrość i rodzeństwo, jak sobie 
radzić ?”                             
14 listopada 18:00 „NIE – co robić, gdy dziecko ciągle 
odmawia?”                                           
28 listopada 18:00 „Moje dziecko się boi, jak radzić sobie 
z dziecięcymi lękami?”            
12 grudnia 18:00 „Bez irytacji – jak panować nad emo-
cjami, gdy moje dziecko się złości?”

30 września na ul. Śląskiej 10 rozpoczęła 
działalność Szkoła Rodzenia Centrum Edukacyjno-Szko-
leniowe dla Rodziców. Szkoła jest finansowana przez 
m.st. Warszawa, a więc osoby zameldowane na stałe, 
czasowo lub rozliczające się z podatku dochodowego na 
terenie stolicy, mogą uczestniczyć w zajęciach edukacji 
przedporodowej bezpłatnie. 

Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną ka-
drę położnych, fizjoterapeutów i psychologów ze Szpitala 
Specjalistycznego Św. Zofii w Warszawie. Szkoła działa 
od 2010 r. i przeniosła się z Ochoty. Więcej informacji: 
beautymama.com.pl. 

18  października nasze Stowarzyszenie 
zorganizowało konferencję „Jak ocalić Miasto Ogród  
Włochy?” poświęconą rewitalizacji naszej dzielnicy. 
Wśród gości konferencji był m.in. Artur Zadroziński ze 
Stowarzyszenia „Miasto Moje A w Nim”, który opowie-
dział o tym jak mieszkańcy mogą wpływać na estety-
kę miasta. Renata Putkowska z Fundacji Sendzimira 
zaprezentowała projekt „Mój jest ten kawałek parku”, 
w ramach którego mieszkańcy Jaworzna zaangażowali 
się w zagospodarowanie zaniedbanych terenów zielonych 
w swoim mieście. Analizowaliśmy też ciekawy przykład 
przekształcenia dworca w Rumi w „Stację Kultura”.  
Sporo miejsca poświęciliśmy kwestii planów miejsco-
wych we Włochach, w tym zwłaszcza planowi „Tynkar-
ska”, którego zapisy rozstrzygną o tym jak w przyszłości 
będzie wyglądał plac przy stacji PKP. 

Po konferencji udaliśmy się na skwer przy dwor-
cu. Wspólnie z mieszkańcami posadziliśmy tam cebulki 
tulipanów, które mamy nadzieję będą cieszyć nas swoimi 
kolorami na wiosnę. Akcję traktujemy jako symbolicz-
ny wkład mieszkańców w kształtowanie tej przestrzeni. 
Wciąż liczymy na to, że uda się ją przekształcić w praw-
dziwą wizytówkę Miasta Ogrodu Włochy. Organizacja 
konferencji i akcji sadzenia kwiatów była możliwa dzięki 
dotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Nowa szkoła rodzenia 
we Włochach

"Michael Kohlhaas" 
w Kinie ADA

Akademia rodzica rusza 
24 października

rozmowy o rewitalizacji 
i kwiaty na placu przy stacji
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st. post. Michał Bonio
Komisariat Policji Warszawa Włochy, ul. 17 Stycznia 57, tel. (22) 603-68-24, tel. kom. 600-997-564
Rejon: 1-go Sierpnia od 33 do 53, od 10 do 46, al.Krakowska parzysta od 268 do 274, Dwudziestolatków od 8 do 20, 
Lechicka parzysta, PKP Rakowiec, Radarowa od 2 do 4, Strubiczów.

sierż. Konrad Węcel
Komisariat Policji Warszawa Włochy, ul. 17 Stycznia 57, tel. (22) 603-68-24, tel. kom. 600-997-598
Rejon: 17 Stycznia parzysta od 48 do 76, 1-go Sierpnia od 1 do 31 i od 2 do 8, al. Krakowska parzysta od 212 do 264, 
Czardasza, Dwudziestolatków od 1 do 3, od 2 do 6, Gładka, Hynka od 31 do 33 i 4, Iłżecka, Lechicka nieparzysta, 
Leżajska, Ogródki działkowe Okęcie, Ogródki działkowe Okęcie parzysta strona Żwirki, Pilchowicka, Radarowa od 
6 do końca i od 1 do końca, Sabały, Sasanki, Słowicza, Solińska, Stadion RKS Okęcie, Staw Zbarski, Sulmierzycka, 
Tapicerska, Trapez, Ustrzycka, Węgorzewska, Żwirki i Wigury od 9/13 do 19.

st. asp. Marcin Kaczmarski
Komisariat Policji Warszawa Włochy, ul. 17 Stycznia 57, tel. (22) 603-68-24, tel. kom. 600-997-590
Rejon: 17 Stycznia nieparzysta od 17 do 65, 17 Stycznia parzysta od 4 do 46, al. Krakowska parzysta od 2 do 
208, Astronautów od 4 do 16A, od 3 do 17A, Bogucicka, Czempińska, Drzewieckiego, S. Dukielska, Działki Paluch, 
Fosa Zabarska, Gorzkiewki, Hipolitowi, Hipotezy, Hynka od 3 do 11, Janka Muzykanta, Kinetyczna, Kotwiczna, al. 
Krakowska parzysta od 2 do 208, Lajkonika, Logiczna, Maciejki, Matematyczna, Na Skraju, Odblask, Ogrodników, 
Paluch, Popas, Ruchliwa, Sekundowa, Siedemnastego Stycznia, Skawińska, Skrzydlata, Stoicka, Szybowcowa, Tań-
skiego, Wieżowa, Winiarska, Wirażowa, Wolborska, Wykusz, Załuski, Kazimierza Zarankiewicza, Zatorze, Zbiorowa, 
Żwirki i Wigury od 3 do 7, Żwirki i Wigury parzyste 2, al. Krakowska nieparzysta od 191 do 291, al. Jerozolimskie 
nieparzyste od 193 do 217, Analityczna, Bakalarska, Borsucza, Działkowa 131, 131A, Fajansowa, Flisa Marcina, 
Geologiczna, Głuszyca, Hejnałowa, Instalatorów, Jantar, Jutrzenki od 77 do końca i od 84 do końca, Kazimierza 
Wielkiego, Kolneńska, Krakowiaków parzysta, Łobeska, Łopuszańska do 118 do 93, Nadziei, Narożna, Nasienna, 
Orzechowa, Podborska, Porcelanowa, Przedpole, Rezerwowa, Równoległa, Skromna, Startowa, Stokrotki, Światowa, 
Wagonowa, Włodarzewska nieparzysta od 97 do 101, Zagadki, Zbąszyńska, Pryzmaty.

mł. asp. Paweł Zdziera
Komisariat Policji Warszawa Włochy, ul. 17 Stycznia 57, tel. (22) 603-68-24, tel. kom. 600-997-562
Rejon: Aksamitna bez posesji, al.Krakowska nieparzysta od 107 do 181, Badylarska 21-35, Boryny, Buńczuk, Cen-
tralna 18 do 32 i 17 do 29, Cyprysowa, Daleszycka, Długopolska od 1 do 9 i od 2 do 14, Działkowa od 59A do 117, 
Jakobinów, Jamińska, Janiszewska, Jutrzenki od 43 do 75 i od 42 do 78, Krakowiaków nieparzysta, al.Krakowska 
nieparzysta od 107 do 181, Leonidasa, Lipowczana, Malownicza parzysta, Materii, Minutowa, Modularna, Municy-
palna parzysta, Muszkieterów od 20 do końca od 31 do końca, Obotrycka, Perlonowa, Prudnicka, Rebusowa, Ręko-
dzielnicza, Robotnicza, Salomejska, Saperów, Scholastyków, Serwituty tylko nieparzysta, Skibicka od 21 do 31, od 28 
do 38, Statyczna, Sycowska, Trzos, Żegoty, Trojańska.

asp. Monika Pycek
Komisariat Policji Warszawa Włochy, ul. 17 Stycznia 57, tel. (22) 603-68-24, tel. kom. 600-997-602
Rejon: Aksamitna, al. Krakowska nieparzysta od 7 do 105, Badylarska parzyste bez nr 18 i od 41 do 91, Bolesława 
Gidzińskiego, Cechowa, Centralna od 3 do 7 i od 2 do 8, Długopolska 16,18 i 11 do 15, Działkowa parzyste do 30 nie-
parzyste do 59, Dzwonkowa, Emaliowa, Finałowa, Foliałowa, Jutrzenki od 5 do 41 i od 6 do 38, Katalogowa, Krzysz-
tofa Kolumba, Krótka, Kurzawska, Malownicza nieparzysta, Mineralna, Municypalna nieparzysta, Muszkieterów od 
4 do 10 i od 3 do 15, Nieduża, Pograniczna, Rebusowa, Skibicka od 1 do 7 i od 4 do 26, Andrzeja Struga, Sworzniowa, 
Szarady bez posesji, Szyszkowa, Świetlista, Żaluzji, Żniwna.

Wykaz dzielnicowych dla Starych i Nowych Włoch opublikowaliśmy we wrześniowym numerze „Kuli”. 
Lista jest także dostępna na www.wlochy.org.pl.

Dzielnicowi we Włochach
cz. II
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wMieście Ogrodzie Włochy żyje sporo 
naszych czworonożnych przyjaciół – psów różnych ras, 
wielkości i maści. Część z nich ma do dyspozycji ogród 
czy podwórko, inne żyją u boku swoich właścicieli w do-
mach wielorodzinnych. Jedne i drugie wyprowadzane są 
na spacery, bo każdy pies powinien się wybiegać – dla 
zdrowia i kondycji, a także po to, by... pana swego czy 
panią trochę rozruszać. Spacerujemy więc, my „psiarze”, 
z naszymi pupilami po ulicach, w parkach, nad stawa-
mi. W żadnym z tych miejsc nie możemy jednak naszym 
podopiecznym dać większej swobody. Taką możliwość 
dałyby specjalne wybiegi dla psów.

Właściciele piesków w Śródmieściu Północnym 
takie miejsce już mają. Po przeprowadzonej rewitalizacji 
Ogrodu Krasińskich wprowadzanie tam psów jest zabro-
nione. W ramach rekompensaty obok parku, na tyłach 
Arsenału, wytyczono specjalny wybieg. Kilkaset metrów 
kwadratowych trawnika jest otoczone niewysokim, ale 
solidnym, ażurowym płotkiem, kilka kłód i powalonych 
pni drzew służy pieskom za „atrakcje”. Dla właścicieli 
czworonogów są ławki, a nawet niewielka wiata na wy-
padek nagłego deszczu. Są oczywiście także kosze na 
psie odchody. Zasady użytkowania tego placyku reguluje 
wywieszony przy wejściu regulamin.

To pierwszy „profesjonalny” wybieg dla psów 
w Warszawie. Miejmy nadzieję, że nie ostatni. We Wło-
chach bardzo by się taki przydał. Gdzie? Może wzdłuż 
torów na trawiastym odcinku ulicy Drukarzy? To popu-
larne miejsce spacerów z psami. Może jako część pro-
jektowanego kompleksu rekreacyjnego na terenie tzw. 
Ogrodów Kosmosu? Może na Solipsach, pod wiaduktami 
al. 4 Czerwca?

Korzyści z wydzielenia specjalnych wybiegów 
dla psów są niebagatelne. Po pierwsze, psy mają trochę 
więcej swobody, nie przeszkadzając przy okazji tym, 
którzy z ich obecności w miejscach publicznych nie są 
zadowoleni. Po drugie, psy socjalizują się w kontaktach 
i zabawie ze swoimi pobratymcami, co niewątpliwie ła-
godzi ich, często nadmierną, pobudliwość. Po trzecie, 
wybieg może służyć za miejsce indywidualnych szko-
leń i dyscyplinowania naszych zwierzaków. Po czwarte, 
„problem sanitarny” na wybiegu rozwiązuje się niejako 
sam, bo psie odchody właściciele uprzątają na miejscu 
(we własnym interesie, żeby np. nie pobrudzić sobie bu- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tów). Zresztą sposób utylizowania tychże odchodów może 
być na takich wybiegach naprawdę ekologiczny: zamiast 
koszy, których cuchnąca „zawartość” wywożona jest 
na miejskie wysypisko, mogą być gdzieś w rogu „dołki
-latrynki”, które zasypuje się na bieżąco. No i wreszcie 
po piąte – last but not least, jak mawiają Anglicy – taki 
psi wybieg to miejsce integracji właścicieli czworonogów, 
co nie pozostaje bez wpływu na poprawę stosunków spo-
łecznych na osiedlu, w dzielnicy.

Bronią się przedstawione wyżej argumenty? 
Chyba tak. Warto więc postarać się o psie wybiegi we 
Włochach. Choćby w ramach propozycji do nowej transzy 
budżetu partycypacyjnego. Co Państwo na to?

Roman Rojewski

W dziale „Opinie” mieszkańcy mogą wypowiadać się  
w ważnych dla nich kwestiach. Wyrażone poglądy nie  
zawsze są tożsame ze stanowiskiem redakcji „Kuli”.

Nasze "psie sprawy"
We Włochach nie brakuje miłośników psów.
Może to czas, by w naszej dzielnicy powstał
profesjonalny wybieg dla czworonogów?

Wybieg dla psów w Śródmieściu
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„GŁOWĄ W MUR”

Rozwiązania urbanistyczne dot. terenu wokół 
dworca PKP we Włochach - zapisane w tzw. planie miej-
scowym Tynkarska - zatwierdzą wkrótce władze War-
szawy. Na każdym etapie braliśmy udział w tworzeniu 
tego planu, na tyle, na ile przewiduje to polskie prawo. 
Starania naszego Stowarzyszenia opisywaliśmy niejed-
nokrotnie na stronie www.wlochy.org.pl

Nie ukrywamy jednak, że wielokrotnie mieli-
śmy wrażenie przysłowiowego „walenia głową w mur”. 
W uwagach składanych do planu Tynkarska prosiliśmy 
o stworzenie w tym miejscu reprezentacyjnego placu 
w zieleni, który byłby wizytówką Miasta Ogrodu Włochy. 
Prezydent odrzuciła niestety nasze postulaty skłaniając 
się do rozwiązań, które nie gwarantują żadnej zieleni 
w tym miejscu. 

18 września, zgodnie z przewidzianą procedu-
rą planistyczną, zwróciliśmy się do Komisji Ładu Prze-
strzennego Rady Warszawy o pozytywne rozpatrzenie 
odrzuconych przez Prezydent Warszawy złożonych wcze-
śniej uwag dotyczących tego terenu.

CZY KOMPROMIS JEST MOŻLIWY?

W dyskusji na temat przyszłości placu jest wielu 
partnerów. Z jednej strony jest spółka PKP S.A., do któ-
rej teren należy i która chce postawić przy placu nowy 
budynek usługowy. Jest również spółka PKP PLK S.A, 
która odpowiada za stan peronów i przejścia podziem-
nego, i która jeszcze w kwietniu 2014 r. zapowiadała za-
sypanie tunelu pod stacją i budowę nowego. Jest urząd 
miasta i Rada Warszawy, którzy odpowiadają za kształt 
i zatwierdzenie planu Tynkarska. Są władze dzielnicy, 
które mogą składać uwagi do planu i prowadzić rozmowy 
z PKP na temat zagospodarowania tego terenu. I wresz-
cie jesteśmy my – mieszkańcy. Jak pogodzić często różne 
oczekiwania wszystkich stron?

23 września zorganizowaliśmy debatę ekspercką 
na temat przyszłości tego miejsca. W „Warsztacie” przy 
placu Konstytucji w Warszawie udało nam się zgroma-
dzić przy jednym stole prawie wszystkie osoby repre-
zentujące interesariuszy tego terenu. Przybyli przedsta-
wiciele PKP S.A. i PKP PLK S.A. Niestety nie przybyli 
zastępca prezydenta Warszawy Michał Olszewski, a tak-
że burmistrz Włoch Michał Wąsowicz, który wydelego-
wał w swoim imieniu Annę Różańską, naczelniczkę wy-
działu nieruchomości. Poprosiliśmy również wysokiej 
klasy prawników i ekspertów z dziedziny urbanistyki 
o wsparcie w tej ostatniej fazie naszych rozmów z samo-
rządem o planie Tynkarska.

JAKIE KONKRETY WYNIKAJĄ Z DEBATY?

Kwestia remontu tunelu
Podczas debaty przedstawiciele PKP PLK S.A. 

poinformowali nas, że odstąpili od krytykowanego przez 
mieszkańców Włoch pomysłu zasypania historycznego 
przejścia podziemnego pod stacją.

Remont przejścia się jednak odbędzie. Spółka 
przygotowała już projekt budowlany inwestycji i na po-
ziomie unijnym uczestniczy w procedurze konkursowej 
na pozyskanie finansowania planowanej modernizacji. 
Samorząd dzielnicowy nie prowadził ze spółką rozmów 
o możliwościach realizacji inwestycji miejskich towarzy-
szących tej modernizacji.

DEBATA:
pLAC prZY pKp WŁoCHY

Jak miasto  odpowiada na oddolne i społeczne 
inicjatywy dotyczące zmian w przestrzeni Włoch?
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Kwestia dworca i placu
Spółka PKP SA jest na etapie pozyskiwania 

inwestora zewnętrznego, wspólnie z którym mogłaby 
zagospodarować teren dworca i placu wokół stacji. Za-
proszenie zostały skierowane wyłącznie do partnerów 
komercyjnych. Spółka oczekuje na plan miejscowy, a wy-
brany inwestor dostosuje się do jego warunków. W inte-
resie Spółki jest, aby plan zagospodarowania przestrzen-
nego jednoznacznie określał warunki zabudowy, łącznie 
z liniami rozgraniczającymi poszczególne funkcje. To 
skraca biurokratyczny proces późniejszego przygotowa-
nia inwestycji.

PKP S.A. podtrzymały dotychczasowe deklara-
cje współpracy z mieszkańcami. Konsultacje możliwe 
będą na dalszym etapie. 

Kwestia ronda na ul. Chrobrego
Z ramienia burmistrza Włoch, naczelnik wydzia-

łu nieruchomości przekazała informację, że dzielnica wy-
cofała się z realizacji planowanej wcześniej budowy ron-
da komunikacyjnego u zbiegu Popularnej i Chrobrego. 
Obie ulice nie są w zarządzie Dzielnicy, a więc przyszłe 
rozwiązania drogowe powinny być zaprojektowane i zre-
alizowane przez inne podmioty. 

Oczekiwaliśmy, że podczas debaty dowiemy się 
od przedstawicieli miasta czy planują podjęcie działań, 
które służyłyby utworzeniu na placu obiektów integru-
jących mieszkańców. Niestety zaproszony na debatę Za-
stępca Prezydenta Warszawy nie wydelegował na spo-
tkanie swojego przedstawiciela.

CO NAM POZOSTAJE?

Poprosiliśmy naszych ekspertów o diagnozę  
sytuacji i ocenę narzędzi, jakie nam zostały w walce  
o rewitalizację placu.

Co nam pozostaje?
Do czasu zatwierdzenia planu możemy wnio-

skować o wyznaczenie granic placu dla ruchu wyłącznie 
pieszego, po to, aby na etapie realizacyjnym ruch kołowy 
nie zajął całej  tej przestrzeni. 

Możemy wciąż zabiegać o uznanie wcześniej-
szych uwag dotyczących ustanowienia jednak minimal-
nego wskaźnika powierzchni czynnej biologicznie dla 
tego terenu, który gwarantowałby odpowiednią ilość  
zieleni na placu.

Istnieje także możliwość wyłączenia tego terenu 
z obecnie zatwierdzonego planu, aby w następnym eta-
pie móc przyjąć rozwiązania satysfakcjonujące wszyst-
kich udziałowców tej przestrzeni. 

Zdaniem ekspertów optymalnym rozwiązaniem 
byłoby oczywiście wspólne wypracowanie kompromisu 
przez wszystkie strony i przedstawienie takiego projektu 
władzom Warszawy.

O ostatecznych wynikach prowadzonej przez nas 
w imieniu mieszkańców „batalii” będziemy jak zwykle 
informować.

Zorganizowana przez nas debata ekspercka 
była częścią projektu „Aktywni mieszkańcy kształtują 
przestrzeń Miasta Ogrodu Włochy” i odbyła się dzięki  
dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Pełen zapis  
rozmów znajdą Państwo na stronie www.wlochy.org.pl.

mg, jp, mk
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 fort V Włochy to jeden z fortów pierścienia ze-

wnętrznego Twierdzy Warszawa, którego budowę rozpo-
częto w 1883 roku. Przeznaczony był m.in. do osłony linii 
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Jest fortem typowym 
dla fortyfikacji rosyjskiej.

Zabytkowe mury okala rozległy teren zielony, 
którego rewitalizacja ciągnie się już od wielu lat. Dziś 
znajdziemy tam m.in. alejki spacerowe i boisko. Tereny 
te to także nie lada gratka dla rowerzystów. Zwłaszcza 
tych, którzy lubią korzystać z bardziej stromych wznie-
sień.

W forcie można ponadto obejrzeć pojazdy nale-
żące do Fundacji Ochrony Zabytków Techniki Wojsko-
wej. Szczególnie dzieci reagują na nie z wielkim entu-
zjazmem.

Polecamy to miejsce na jesienny spacer! 
mk 

Spacer po Forcie
obok cmentarza na ul. ryżowej znajduje się Fort v Włochy. 
Warto tam zajrzeć i obejrzeć jego piękne zabytkowe mury. 
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 wraz ze wzrostem liczby mieszkańców 
w lipcu 1934 roku we Włochach rozpoczęły działalność 
Elektryczne Koleje Dojazdowe, zwane potocznie kolej-
ką EKD. Ich ówczesnym właścicielem była powstała 
w roku 1918 spółka „Siła i Światło” S.A., w której do-
minował kapitał angielski. W 1951 roku spółka została 
upaństwowiona i przejęta przez PKP. Wtedy też zmieni-
ła nazwę na Warszawską Kolej Dojazdową.

 We Włochach tory kolejki wiodły wzdłuż ulicy 
Popularnej. Wagony zatrzymywały się na przystankach 
przy: ul. Krańcowej, ul. Techników, ul. Wilczyckiej oraz 
stacji Dworzec PKP Włochy. Dowoziły mieszkańców 
Włoch do centrum Warszawy przez Szczęśliwice i ulice 
Niemcewicza, Tarczyńską, Nowogrodzką aż do Marszał-
kowskiej. Pierwszy pociąg z Włoch w stronę Warszawy 
odchodził o 5:40, a ostatni o 23:40.

W miarę nasilania się ruchu samochodowego 
włochowski odcinek kolejki uległ likwidacji w 1971 roku. 

Zdjęcia dzięki uprzejmości Izby Tradycji EKD/WKD. 
mk

Włochowska kolejka
W latach 1934-1971 we Włochach działała kolejka EKD/WKD. 

Jej trasa wiodła wzdłuż ul. Popularnej. Wielu mieszkańców 
do dziś wspomina ją z wielkim sentymentem. 

I połowa lat 40. – okres okupacji. Końcowy przystanek linii EKD we Włochach funkcjonujący 

jako pętla. Zwraca uwagę wprowadzone przez niemieckiego zarządcę kolei wygrodzenie przystanku, 

na który można było dostać się wyłącznie z ważnym biletem. 

II połowa lat 30., po prawej stronie widoczne odgałęzienie linii do Włoch. Okładka rozkładu jazdy EKD z 1939 roku.
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zainspirował nas przedwojenny rysunek 
nastoletniej wówczas mieszkanki Włoch, w detalach 
przedstawiający jej nieistniejący dziś dom. Piękny 
dokument! We włochowskich podstawówkach i bi-
bliotece odbyły się warsztaty architektoniczne dla 
dzieci, podczas których staraliśmy się w atrakcyjny 
sposób uwrażliwiać uczestników na dziedzictwo 
Miasta Ogrodu Włochy. Były to niezwykle inspirują-
ce spotkania. Spłynęło do nas wiele prac. Plastyczne 
zostały zaprezentowane na plenerowej wystawie, 
literackie aż do dziś nie doczekały się publikacji. 
Miłej lektury!
Magdalena Foks, Fundacja Stare Nowe Moje Włochy

Dom, w którym mieszkam należy do mojej ro-
dziny od dwóch pokoleń. Moi dziadkowie zakupili go 
w stanie surowym i doprowadzili do stanu zamieszka-
nia. Wówczas miał dwie kondygnacje. Moi rodzice roz-
budowali go i teraz ma trzy poziomy. (…) Z salonu  jest 
wyjście na taras, na którym późną wiosną, latem i wcze-
sną jesienią robimy grilla wypoczywamy i spotykamy się 
z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Wszystkie letnie 
uroczystości rodzinne też organizujemy na tarasie, z któ-
rego można także zejść do zielonego ukwieconego ogro-
du. Przepiękna bujna zieleń w nim panująca i kwitnące 
kwiaty to zasługa całej naszej rodziny. Wszyscy mamy 
wkład w pielęgnację ogrodu i dla każdego z nas to fajna 
praca i zabawa. (...)

               Wspomniałam już, że mieszkam nad 
stawami? Piękniejszego miejsca ze świecą można szukać! 
Niegdyś zarośnięte dziką gęstwiną i zaniedbane teraz 
po zagospodarowaniu lśnią pięknem. (…) Kiedy byłam  
malutkim dzieckiem myślałam, że to magia, że te sta-
wy są siedliskiem syren, że każde drzewo zamieszkują 
elfy i chochliki. Jestem dumna, że tu mieszkam! Mimo, 
iż w moim domu nie wydarzyło się nic szczególnie przy-
kuwającego uwagę, uważam, że można by go zaliczyć 
do siedmiu cudów świata. W końcu nie liczy się to, co 
było kiedyś. Ważne jest to, co dzieje się teraz. Mieszka-
jąc w tym miejscu nauczyłam się żyć zarówno w mieście, 
jak i na łonie natury. Wyjeżdżając stąd  na wakacje, czy 
gdziekolwiek indziej, odczuwam pustkę w sercu. Miejsce, 
w którym przyszłam na świat stało się częścią mnie. (...)

Katarzyna Więckowska, 12 lat 

W miejscu, w którym mieszkam było kiedyś 
pole. Najzwyklejsze w świecie pole. Zapewne wtedy niko-
mu nie przyszłoby do głowy, że za kilkanaście lat będzie 
tu stał trzypiętrowy blok. (...)

 Widok z mojego balkonu jest niezwykły, a to 
za sprawą pięknego ogrodu zorganizowanego na tarasie 
przez naszą sąsiadkę. Zimą można zobaczyć tam sikorki, 
dudka, kosa, wróble, a nawet wiewiórki garnące się do 
karmnika, gdzie czeka na nie dobre jedzenie. Taras jest 
także ulubionym wybiegiem dla czarnych kotów naszej 
sąsiadki. Latem można je wypatrzeć drzemiące na bu-
jance. (...)

 Do  mojego bloku prowadzą trzy klatki schodo-
we. Mieszkają w nim dwadzieścia cztery rodziny. Z po-
zoru zwyczajni, normalni, nieciekawi ludzie. Jednak nic 
bardziej błędnego. Wiem, że są wśród nich osoby wyko-
nujące niezwykle ciekawe zawody. Mieszka tutaj pani 
stewardessa, jej mąż pilot, tłumacz, właściciel księgarni 
oraz starsza pani – była pilotka wycieczek zagranicz-
nych. To nasza sąsiadka „z dołu”, bardzo lubię do niej 
wstępować na pogawędki. (...)

 I choć z pozoru taki zwyczajny ten mój dom – 
blok, bardzo go lubię, bo w nim znajduje się nasze miesz-
kanie, mój pokój, nasza kuchnia. Zawsze za nim tęsk-
nię i chętnie do niego wracam. W zupełności zgadzam 
się z powiedzeniem, że „wszędzie dobrze, ale najlepiej 
w domu”. Często zastanawiam się, jaka będzie jego hi-
storia za 20, 30, może 50 lat. Kto wie, może wtedy jakieś 
inne dziecko napisze o nim pracę na podobny konkurs.

Gabriela Bania, 13 lat

Tam, gdzie wspomnienia są ukryte,
tam, gdzie kreski na murku ryte,
tam, gdzie zielona furtka stoi,
tam, gdzie człowiek nerwy ukoi,
tam mój dom z cegiełek stoi.

Stare schody i trzy piętra,
wiele okien, para drzwi,
tu piwnica oraz strych,
a na dole deszczu łzy.

Łukasz Arakelyan, 12 lat 

włochy mój dom
Kilka miesięcy temu dzięki finansowemu wsparciu 
m.st. Warszawa Fundacja Stare Nowe Moje Włochy 

zorganizowała konkurs plastyczno-literacki "Mój dom"
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Jakie prace należy zaplanować przed na-
dejściem zimy?

Sadzenie
Jesień to bez wątpienia najlepszy czas na sa-

dzenie drzew i krzewów liściastych, szczególnie tych 
z odkrytymi korzeniami. W miejscu, gdzie chcemy po-
sadzić roślinę wykopujemy niewielki dołek podsypany 
kompostem lub dobrej jakości ziemią ogrodniczą. Pa-
miętajmy, aby nowa roślina została przez nas dobrze 
podlana. W tym okresie możemy też posadzić róże, które 
zdążą ukorzenić się jeszcze przed zimą, dzięki czemu już 
wiosną w pełni rozpoczną swoją wegetację. Kwiaty te 
lubią słoneczne miejsce osłonięte od wiatru, natomiast 
w przypadku krzewów wybierajmy miejsca o wilgotnym, 
piaszczysto-gliniastym podłożu, bogatym w próchnicę. 
Miejsca, gdzie planujemy posadzić róże należy wcześniej 
odpowiednio przygotować. Przede wszystkim należy 
pamiętać o przekopaniu ziemi na głębokości ok. 40 cm 
i przemieszaniu jej z nawozem lub dobrze rozłożonym 
kompostem. Dopiero po dwóch tygodniach można posa-
dzić nową roślinę w gruncie, nie zapominając o obsypa-
niu jej kopczykiem ziemi na wysokości ok. 20 cm.

Wysiewanie
To kolejna rzecz, o której możemy pomyśleć jesz-

cze tej jesieni. Jeśli chcemy, aby w przyszłym roku w na-
szym ogrodzie znacznie wcześniej pojawiły się rośliny 
jednoroczne, należy właśnie w październiku wysiać na-
siona do gruntu. Siewki, które pojawią się jeszcze przed 
zimą należy okryć gałązkami roślin iglastych. Dobrze 
jest również oznaczyć kartką miejsce wysiewu z opisem 
gatunku rośliny, znacznie ułatwi nam to pielęgnację 
w okresie wegetacji.

Zabezpieczanie przed mrozem
Krzewy pochodzące z ciepłych rejonów świata, 

które nie są w pełni odporne na mróz, zabezpieczamy 
przed zimą. W tym celu tworzymy kopczyki, obsypując 
nasady pędów ziemią bądź korą na wysokości 20-40 cm. 
Drugą metodą jest okrywanie nadziemnej części rośliny 
za pomocą maty jutowej lub słomy.

 

Rośliny cebulowe
Wszyscy je uwielbiają! Czosnki ozdobne, ko-

saćce cebulowe, szafirki, przebiśniegi, tulipany, lilie, 
krokusy należy najpóźniej do połowy miesiąca posadzić 
w gruncie. Pamiętajmy jednak, że październik to nie tyl-
ko okres nasadzenia cebulek, ale również czas wykopy-
wania tych, które nie zimują w gruncie. Po wykopaniu 
i wyschnięciu układamy je w skrzynkach, przysypujemy 
torfem lub korą i przechowujemy w chłodnym i ciemnym 
pomieszczeniu.

Nawożenie
Październik to doskonała pora do nawożenia. 

Używamy do tego kompostu lub nawozów  fosforowych 
i potasowych. Nie stosujemy z kolei nawozów azotowych, 
ponieważ przedłużają one okres wegetacji roślin, przez 
co pędy nie zdążą przed zimą zdrewnieć, co może przy-
czynić się do ich przemarznięcia. 

Zadbajmy o trawnik
Na sam koniec nie możemy zapomnieć o trawni-

ku, który prawie w każdym ogródku zajmuje jego więk-
szą część. Systematycznie wygrabiajmy opadające liście 
i zanieczyszczenia, które przyniesie wiatr. Naprawiamy 
ubytki i miejsca zniszczone. Na początku miesiąca mo-
żemy również wysiewać trawnik, dosiewać oraz układać 
z rolki. Kosimy trawnik trochę rzadziej, maksymalnie 
dwa lub trzy razy w miesiącu z nieco podniesionym 
ostrzem kosiarki. Na koniec wykonujemy areację lub 
wertykulację. Jeśli podłoże jest suche, pomocne do tego 
będą specjalne buty z kolcami. Nie zaleca się natomiast 
nawożenia trawnika, ponieważ pobudzony do wzrostu 
może źle przezimować.

Odpowiednio przygotowany ogród przed nad-
chodzącą zimą, ochroni rośliny przed uszkodzeniami, 
a efekty pracy z pewnością zostaną docenione z począt-
kiem wegetacji.

Marta Grochowska z Mugo Studio. 
Studio zajmuje się projektowaniem ogrodów, wnętrz 
oraz projektowaniem graficznym. Więcej na: 
www.mugustudio.pl oraz facebook.com/mugostudio

przygotuj swój ogród 
na zimowe dni

październik to miesiąc, w którym słońce nie grzeje 
już tak mocno, a noce bywają coraz chłodniejsze. 

Jest więc to idealny moment na dokończenie zbiorów 
oraz przygotowanie ogrodu do zimowego wypoczynku. 



Włochy oczami dzieci

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy jest apolityczną organizacją 
pozarządową. Działamy od 2002 roku. zrzeszamy mieszkańców
i miłośników włoch. Nasze główne działania to:

• Kultywowanie dziedzictwa Miasta ogrodu Włochy 
• Walka z chaosem architektonicznym w dzielnicy
• rewitalizacja placu przy stacji pKp Włochy
• Zabieganie o zieleń i inwestycje integrujące mieszkańców
• promocja rozwiązań przyjaznych rowerzystom

www.wlochy.org.pl

www.facebook.com/StowarzyszenieSasiedzkieWlochy

www.youtube.com/SasiedzkieWlochy

znajdź nas na:

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

Wydanie Kuli jest dofinansowane ze środków
programu Fundusz Inicjatyw obywatelskich.

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

kula  w łochowska

Zbigniew wicher, 9 lat


