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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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1 czerwca warszawski ratusz ogłosił wyniki 
najnowszej edycji badania jakości życia mieszkańców 
warszawskich dzielnic. Według badania 88% mieszkań-
ców Włoch jest zadowolonych z życia w dzielnicy, a 68% 
czuje się mocno z nią związanych. 61% dobrze ocenia po-
ziom edukacji we włochowskich szkołach podstawowych, 
a 51% dobrze jakość usług w publicznych przedszkolach. 
Dla 32% badanych problemem jest hałas, a dla 30% zbyt 
mała liczba miejsc parkingowych w najbliższej okolicy. 
86% ankietowanych dobrze oceniło funkcjonowanie ko-
munikacji miejskiej w dzielnicy, a 78% dobrze stan ulic. 
Niestety aż 98% badanych odpowiedziało, że w ostatnich 
dwóch latach nie brało udziału w żadnych działaniach na 
rzecz mieszkańców. Tylko 44% badanych odpowiedziało, 
że ma poczucie wpływu na sprawy związane z dzielnicą, 
a 56% w ogóle nie interesuje się sprawami dzielnicy. Tyl-
ko 3% brało udział w akcjach społecznych jako wolonta-
riusz, a 1% działało nieodpłatnie w organizacji pozarzą-
dowej. Badanie było realizowane od września do listopada 
2015 r. wśród mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat 
i więcej. Próba liczyła 9000 (po 500 na każdą dzielnicę) 
i była skonstruowana w taki sposób, aby odzwierciedlała 
strukturę płci, wieku oraz miejsca zamieszkania. Z peł-
nymi wynikami ankiety można zapoznać się na stronie: 
http://jakosczycia.um.warszawa.pl/

zarząd Dróg Miejskich opublikował najnow-
szy raport o stanie bezpieczeństwa drogowego w War-
szawie. Łącznie w minionym roku na ulicach stolicy od-
notowano 962 wypadki, w których rannych zostało 1086 
osób, a śmierć poniosło 61 osób. Liczba wypadków spadła 
o 13% w porównaniu do 2014 roku. Głównymi przyczyna-
mi wypadków są: nieudzielenie pierwszeństwa przejaz-
du (18,7%), zbyt duża prędkość (14,9%) i nieprawidłowe 
przejazdy przez przejścia dla pieszych (14,1%). Wło-
chy zajmują 9 miejsce pod względem liczby wypadków. 
W 2015 roku w naszej dzielnicy miały miejsce 53 wypad-
ki (dla porównania 2014 r. było ich 59, a w 2013 r. 67). 
Na włochowskich ulicach zginęły w zeszłym roku 3 osoby, 
a 59 zostało rannych. Włochy są również na 9 miejscu 
pod względem liczby kolizji – w 2015 roku odnotowano 
77 takich zdarzeń. Najwięcej wypadków miało miejsce na 
skrzyżowaniu al. Krakowskiej z trasą S2.

o d maja mieszkańcy Włoch mogą bezpłat-
nie korzystać z kajaków na Stawach Cietrzewia. Kajaki 
dostępne są w każdy weekend do 18 września 2016 r., 
w godz. 11-18:00. Wypożyczalnia usytuowana jest na wy-
sokości ul. Tomnickiej. Do dyspozycji mieszkańców jest 
8 kajaków z wiosłami i kapoki. Kajaki na Stawach to 
projekt, który zgłosiła jedna z członkiń Stowarzyszenia 
Sąsiedzkie Włochy i który zwyciężył w zeszłorocznym gło-
sowaniu mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego 
we Włochach.

tuż przy granicy naszej dzielnicy, w Ursusie 
u zbiegu al. 4 czerwca 1989 i ul. Ryżowej otwarto z po-
czątkiem czerwca nową klubokawiarnię o nazwie „Pla-
żówka”. Boiska do siatkówki plażowej, tor do skimboar-
du, plac zabaw dla dzieci, leżaki, bar z grillem – to tylko 
niektóre z atrakcji, które czekają na gości.  Miejsce ma 
być czynne codziennie od 12. 

szkoła Podstawowa nr 94 w Starych Wło-
chach jest modernizowana już od kilku lat. W ostatnim 
czasie zrealizowano m.in. termomodernizację budynku, 
wymianę pokrycia dachu, modernizację boisk szkolnych 
i placu zabaw oraz ogrzewanie hali sportowej. Ostatni 
etap, czyli dobudowa nowego skrzydła szkoły, zaczął się 
w 2015 roku i potrwa do wakacji 2017 roku. Koszt tej  
inwestycji to ok. 14 500 000 zł. Uczniowie zyskają kilka-
naście dodatkowych sal dydaktycznych i nową salę gim-
nastyczną (dwie sale sportowe-szermiercze z mobilną 
przegrodą, o powierzchni 80 m2 każda - po rozsunięciu 
mobilnej ściany będzie to jedna duża sala gimnastyczna). 
Powierzchnia szkoły zwiększy się aż o 2 510 m². 

kajakiem po stawach 
cietrzewia

Włochowianie zadowoleni, 
ale mało aktywni?

nowa klubokawiarnia 
plażowa po sąsiedzku

Bezpieczniej na 
warszawskich drogach

rozbudowa szkoły 
na ul. cietrzewia
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głosować  możemy przez internet, za pośrednictwem strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub oso-
biście w Urzędzie Dzielnicy Włochy (pon. godz. 8.00-18.00 oraz wt.-pt. godz. 8.00-16.00) lub w Artystycznym Domu 
Animacji – ADA (ul. ks. J. Chrościckiego 14, godz. 12.00-18.00). Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować na projekty 
tylko w ramach jednego obszaru: Nowe Włochy, Stare Włochy, Niskie Okęcie lub Wysokie Okęcie.

Budżet oBYWATELSKi 2017. 
GŁoSujEMY!

w dniach 14-24 czerwca wszyscy możemy głosować 
na projekty, które chcemy, żeby zostały zrealizowane 

w 2017 roku w naszej dzielnicy.

NA jAKiE projEKtY MożEMY GłoSoWAĆ?

Nowe włochy
1. Skwer przy pętli Nowe Włochy
2. Usprawnienie ruchu rowerowego (uzupełnienie pasów rowerowych na ul. Dźwigowej) 
3. Zajęcia aerobowe na siłowni kardio oraz zakup sprzętu i remont sali w szkole  

na ul. Promienistej
4. Nowości dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
5. Wakacyjne zajęcia na korcie - nauka tenisa dla 7-13 latków 
6. Bezpieczne boisko szkolne SP 66
7. Bezpieczne przejście przez ul. ks. J. Chrościckiego przy skrzyżowaniu  

z ul. Rybnicką - przy Kościele
8. Tenisowa sobota - zajęcia nauki gry w tenisa dla dzieci
9. Utrwalajmy Warszawę - warsztaty fotografii dla mieszkańców - wykłady, plenery,  

postprodukcja, dyskusje, wystawa prac uczestników
10. Otwórz się na sztukę
11. Żłobek dla Malucha (punkt dziennego opiekuna prowadzony przez organizację  

pozarządową wybraną w konkursie)
12. Zakup „książek mówionych” oraz filmów na DVD dla Biblioteki Publicznej  

przy ul. ks. J. Chrościckiego 2
13. Mini park linowy w Parku Kombatantów
14. Biblioteka - szkolne centrum informacyjno-kulturalne w SP 66
15. Rewitalizacja Parku Kombatantów przy PKP Włochy
16. Doposażenie placu zabaw przy pl. Wolności
17. Poprawa oświetlenia w Parku Kombatantów przy PKP Włochy
Kwota na obszar to 336 250 zł (limit na projekt 200 000 zł)

Stare włochy 
1. Budki dla ptaków w Al. Jerozolimskich (między ul. Łopuszańską a ul. Popularną)
2. Dwa naturalne place zabaw w Parku Cietrzewia i na ul. Naukowej
3. Udar mózgu? Demencja? O co chodzi, jak z tym żyć? Nie boimy się! Szkolimy Się! (warsztaty) 
4. Wspieraj swoje dziecko! Ocenianie kształtujące dla rodziców!  

(warsztaty w Gimnazjum na ul. Solipskiej)
5. Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Popularnej  

(na wysokości ul. Krańcowej i ul. Wilczyckiej)
6. Żłobek dla Malucha (punkt dziennego opiekuna prowadzony  

przez organizację pozarządową wybraną w konkursie)

82 824 PLN
195 000 PLN
109 000 PLN

23 000 PLN
18 550 PLN
98 031 PLN
90 000 PLN

11 990 PLN
14 200 PLN

3 000 PLN
156 120 PLN

7 000 PLN

52 618,84 PLN
25 560 PLN
182 350 PLN
45 740 PLN
140 000 PLN

850 PLN
57 862,50 PLN
30 000 PLN
8 700 PLN

90 000 PLN

156 120 PLN
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7. Oświetlenie przejścia dla pieszych przez ul. Ryżową, przy skrzyżowaniu z ul. Fasolową
8. Szachy i warcaby ogrodowe - do wspólnego grania (dostępne w SP nr 94)
9. Tablice upamiętniające znanych Włochowian w miejscu gdzie mieszkali
10. Tablica „Jak dokarmiać ptaki” w Parku Cietrzewia
11. Usprawnienie ruchu rowerowego (ul. Daimlera, Al. Jerozolimskie, ul. Jutrzenki)
12. Budowa boiska wielofunkcyjnego na ul. Zapustnej
13. Józef Piłsudski na muralu - na ścianie Szkoły Podstawowej numer 94
14. Gra planszowa/zestaw integracja ćwiczenie pamięci, wsparcie rodzin, w których wystąpił 

udar mózgu/demencja (zestaw udostępniony w DK Włochy na  ul. Chrobrego)
15. Ochrona Kasztanowców na ul. Śląskiej
Kwota na obszar to 336 250 zł (limit na projekt 200 000 zł)

NiSKie oKęcie
1. Budowa siłowni plenerowej wraz z drążkami do street workout (ul. Na Skraju)
2. Wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego -  

ogólnodostępne, bezpłatne, bez ograniczeń czasowych (ul. Na Skraju)
3. Ogólnodostępny plac zabaw (ul. Aksamitna)
4. Sensoryczna ścieżka zdrowia (SP nr 87 na ul. Malowniczej)
5. Terapia Eeg Biofeedback (terapia skierowana do dzieci z dysfunkcjami w zachowaniu,  

zaburzeniami koncentracji, dyslektycznych - SP nr 87 na ul. Malowniczej)
Kwota na obszar to 336 250 zł (limit na projekt 200 000 zł)

wySoKie oKęcie
1. Komputer - oknem na świat (wyposażenie sal komputerowych w SP nr 88)
2. Spotkania autorskie w Bibliotece
3. „Z Włoch – dookoła świata” - sąsiedzki piknik i twórcze spotkanie w SP nr 227
4. Artystyczne spotkania - stwórz własną biżuterię i nie tylko!  

Zajęcia w SP nr 227 i przedszkolach 175
5. Zakup książek do Wypożyczalni nr 28 i nr 71
6. Budowa siłowni plenerowej (obok bloku przy ul.1-go Sierpnia 30)
7. Zakup „książek mówionych” i filmów dvd do Wypożyczalni nr 28 i Wypożyczalni nr 71
8. Bezpieczne Osiedle Astronautów - usprawnienie ruchu drogowego na ul. Zarankiewicza
9. Callanetics - trening, który odmładza o 10 lat! (w SP nr 88)
10. Przyczepa do przewozu symulatorów lotu (dla Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku)
11. Zawsze wesoło na placu zabaw (modernizacja placu zabaw na ul. Radarowej 4 B)
12. Wyjątkowy dąb - tablica edukacyjna dotycząca dębu piramidalnego  

i przedwojennego gospodarstwa Hoserów przy Osiedlu Jadwisin  
(ul. 1-go Sierpnia 46, od strony al. Krakowskiej)

13. Pracownia komputerowa dla uczniów i mieszkańców korzystających  
z dodatkowych zajęć komputerowych (Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku)

14. Kształtowanie charakteru i sprawności u młodzieży poprzez sporty walki -  
darmowe treningi (sala bokserska na ul. Łopuszańskiej 38)

15. Warcaby i szachy ogrodowe – do wspólnego grania (dostępne w SP nr 227)
16. Domki dla kotów wolno żyjących (lokalizacje w zależności od potrzeb  

zgłaszanych przez mieszkańców w 2017 r. oraz na terenie SP 88, SP 277)
17. Budowa chodnika ul. 1-go Sierpnia 28
18. Teatrzyki w Bibliotece
19. Aktywna rekreacja na co dzień. Mini siłownia i stół do ping-ponga w okolicy ul. Astronautów
20. Astronauci i internauci. Otwarta pracownia komputerowa w SP 227
21. Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Radarowej
22. „Zdrowy przedszkolak” - cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców  

przedszkolaków z zakresu żywienia i gotowania (Przedszkole nr 78)
Kwota na obszar to 336 250 zł (limit na projekt 200 000 zł)

45 000 PLN
2 800 PLN
12 500 PLN
3 600 PLN
157 000 PLN
145 500 PLN
28 000 PLN
40 000 PLN

2 232 PLN

79 390 PLN
200 000 PLN

150 520 PLN
38 200 PLN
61 030 PLN

101 540 PLN
4 400 PLN
12 650 PLN
14 050 PLN

14 340 PLN
52 400 PLN
7 000 PLN
4 020 PLN
4 320 PLN
9 160 PLN
200 000 PLN
1 000 PLN

79 573 PLN

93 150 PLN

2 790 PLN
5 400 PLN

12 685 PLN
5 000 PLN
34 450 PLN
67 180 PLN
25 350 PLN
5 750 PLN
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w miarę pogarszania się jakości powietrza 
w miastach, wzrasta u mieszkańców ryzyko udaru mó-
zgu, chorób serca, nowotworów płuc oraz ostrych i prze-
wlekłych chorób dróg oddechowych, w tym astmy. W maju 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) 
w Warszawie ogłosił „Roczną ocenę jakości powietrza 
w województwie mazowieckim” za 2015 rok. Ocena zosta-
ła wykonana dla stref: aglomeracja warszawska, miasto 
Radom, miasto Płock, strefa mazowiecka. Oparto ją o wy-
niki pomiarów i modelowania matematycznego. Jakie są 
główne wnioski? We wszystkich czterech strefach doszło 
do przekroczenia norm dla pyłów zawieszonych PM10 
i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Wyniki analiz i oszacowań 
WIOŚ w Warszawie wskazują, że 40% mieszkańców Ma-
zowsza jest narażonych na zbyt dużą liczbę dni z prze-
kroczeniem normy pyłu PM10, a 37% mieszkańców  jest 
narażonych na zbyt wysokie stężenie benzo(a)pirenu. Nie-
zbędne jest zaplanowanie i wdrożenie działań mających 
na celu obniżenie stężeń tego zanieczyszczenia. 

Zanieczyszczenie we włochach
Zanieczyszczenie powietrza we Włochach to 

w dużej mierze wina starych węglowych pieców i palenia 
szkodliwymi odpadami, a także niskiej jakości węglem, 
ekogroszkiem czy mokrym drewnem. Problem nasila 
się zwłaszcza w miesiącach zimowych i zagraża zdrowiu 
mieszkańców. Dlatego w lutym tego roku z inicjatywy 
naszego Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie dzielnico-
wej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
poświęcone tematowi zanieczyszczenia powietrza we Wło-
chach. Wzięli w nim udział przedstawiciele Straży Miej-
skiej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 
ZGN Włochy, przedstawiciele Urzędu Miasta i Urzędu 
Dzielnicy Włochy oraz mieszkańcy. Wśród tematów po-
ruszonych podczas spotkania znalazły się m.in. kwestia 
aktywności Straży Miejskiej w ściganiu osób spalających 
odpady w przydomowych piecach,  a także możliwości 
dofinansowania do wymiany starych pieców węglowych. 
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje i wnio-
ski z przeprowadzonej dyskusji.

interwencje Straży Miejskiej
Jeśli widzimy, że w naszej okolicy ktoś pali śmie-

ci, powinniśmy o tym poinformować Straż Miejską (nr 
telefonu 986). Za takie nielegalne praktyki grozi mandat 
do 500 zł. Obecny na posiedzeniu komisji Jacek Forysiak 
z III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. War-
szawy poinformował, że w strukturach tej formacji po-
wstał specjalny Oddział Ochrony Środowiska. Głównym 
zadaniem tej jednostki jest m.in. egzekwowanie zaka-
zów palenia odpadów w paleniskach domowych, a także 
sprawdzanie prawidłowości pozbywania się zebranych na 
terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Strażnicy 
mają być stopniowo wyposażani w odpowiedni sprzęt, 
w tym radiowozy wyposażone m.in. w zdalne kamery czy 
też dodatkowe lampy pozwalające na prowadzenie czyn-
ności w terenie nieoświetlonym w godzinach wieczornych. 
Patrole mają być wyposażone również w sprzęt pomiaro-
wy, m.in.: przenośne detektory wielogazowe z transmisją 
bezprzewodową, analizatory stężenia aerozoli, monitory 
pyłu zawieszonego w powietrzu oraz analizatory wody. 
Urządzenia te w trakcie prowadzonych kontroli zasygna-
lizują odstępstwa od przyjętych norm w zakresie ochrony 
środowiska.

Walka o czyste 
powietrze we Włochach

zanieczyszczenie powietrza w naszej dzielnicy (i całej 
warszawie) jest faktem. jest ono groźne dla naszego zdrowia 

i nie możemy dłużej tego problemu ignorować. 

Zanieczyszczenie 
powietrza we Włochach 
to głównie efekt starych 
pieców i spalania niskiej 
jakości węglem
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wymiana starych pieców
Włochy na razie w żaden sposób nie wykorzysta-

ły możliwości dofinansowania wymiany starych pieców, 
jakie dają ogólnopolskie i unijne programy. Przykładowo 
z programu KAWKA, dzięki któremu można otrzymać 
dotację na wymianę pieca węglowego na instalację ga-
zową, korzystają aktywnie m.in. mieszkańcy Krakowa 
i Radomia. Podczas lutowego posiedzenia Komisja Ładu 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska zwróciła się do Za-
rządu Dzielnicy Włochy z wnioskiem o wystąpienie do 
właściwych jednostek i instytucji o przystąpienie do pro-
gramów dotyczących ochrony atmosfery, w tym dofinan-
sowanie wymiany pieców węglowych i termomodernizacji 
budynków oraz poinformowanie mieszkańców o dostęp-
nych środkach i programach w powyższym zakresie. Na 
efekty tych działań przyjdzie nam jednak jeszcze pocze-
kać. Warto zwrócić uwagę także na rolę ZGN (Zakładu 
Gospodarowania Nieruchomościami), który administruje 
we Włochach 2046 lokalami mieszkalnymi, z czego w 92 
głównym źródłem ogrzewania są kominki i piece węglowe.  
Zastępca dyrektora ZGN będący obecny na posiedzeniu 
lutowej komisji poinformował, że ZGN do tej pory nie 
korzystał z programów dofinansowania wymiany ogrze-
wania.

Postulaty Stowarzyszenia Sąsiedzkie włochy
Na posiedzeniu lutowej Komisji Ładu Przestrzen-

nego i Ochrony Środowiska Stowarzyszenie Sąsiedzkie 
Włochy złożyło postulaty do Zarządu Dzielnicy o: 

1. Przekazanie mieszkańcom pełnej informacji o możliwo-
ściach skorzystania przez Dzielnicę, jednostki i instytucje 
podległe oraz przez mieszkańców z programów dofinan-
sowania wymiany nisko sprawnych pieców, termomoder-
nizacji i innych dotyczących poprawy jakości powietrza, 
w tym programów, w których Urząd Dzielnicy może/po-
winien pośredniczyć. Sprawa wymaga pilnych działań ze 
względu na dostępność programów.

2. Zintensyfikowanie działań ZGN w procesie wymiany 
starych pieców i koordynację wymiany pieców w lokalach 
zarządzanych przez ZGN (także w budynkach zarządza-
nych przez wspólnoty mieszkaniowe) i włączenie takiej 
wymiany do stosownych programów pomocowych (m.in.
KAWKA, Program Inwestycyjny do Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej).

3. Skoordynowanie zgłoszenia do Programu Inwestycyj-
nego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej m. st. Warszawy 
podłączenia do gazociągów wszystkich budynków należą-
cych do m. st. Warszawy na terenie Włoch (w zarządzie 
ZGN i innych jednostek), których dotychczasowe instala-
cje grzewcze nie spełniają standardów ochrony powietrza 
(np. Biblioteka).

4. Instalację na terenie Nowych/Starych Włoch stacji po-
miarowej zanieczyszczenia powietrza z tablicą swietlną 
informującą mieszkańców on-line o stężeniu (w central-
nym punkcie obszaru).

5. Przeprowadzenie przez Straż Miejską pilnej kontroli 
na terenie Włoch nielegalnego palenia w piecach i komin-
kach odpadami.

6. Przygotowanie wspólnego materiału informacyjnego 
z udziałem ngo oraz zintensyfikowanie działań informa-
cyjno-edukacyjnych na temat wpływu zanieczyszczonego 
powietrza na zdrowie mieszkańców – włączenie do akcji 
informacyjnej służby zdrowia, placówek oświatowych itp.

7. Podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających 
do podłączenia terenów dzielnicy Włochy do „systemo-
wej”(miejskiej) sieci ciepłowniczej.

8. Rozpoczęcie przez władze Włoch lobbingu we współpra-
cy z innymi dzielnicami na rzecz wprowadzenia  całko-
witego zakazu palenia węglem niskiej jakości na terenie 
Warszawy i okolicznych miejscowościach. Taką możliwość 
daje podpisana w październiku 2015 r. przez prezydenta 
tzw. ustawa antysmogowa. Zakaz może wprowadzić sej-
mik województwa.

Mk

Gdy widzimy, że ktoś 
pali śmieci, informujmy 
Straż Miejską

problem 
zanieczyszczonego 
powietrza we włochach 
nasila się zimą i zagraża 
zdrowiu mieszkańców
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oskar Kulik: Nasi czytelnicy chcieliby 
się dowiedzieć kiedy dokładnie ruszy remont przy-
stanku warszawa-włochy i ile potrwa? 

Karol Jakubowski: Zakładamy, że prace na 
linii 447 prowadzone będą równolegle na wszystkich 
odcinkach, czyli przebudowa w rejonie przystanku War-
szawa Włochy rozpocznie się we wrześniu 2017 r. Szcze-
gółowy harmonogram robót opracuje wykonawca po pod-
pisaniu umowy. Harmonogram dostosowany będzie do 
czasu trwania zamknięcia linii nr 447.

oK: Z jakimi utrudnieniami w takim razie 
muszą liczyć się mieszkańcy włoch?

KJ: W związku z przebudową należy spodzie-
wać się utrudnień od początku maja 2017 r. Do sierpnia 
2017 r. zmniejszy się liczba pociągów osobowych kursu-
jących po linii nr 447, zaś w miesiącach wrzesień 2017 
r. – listopad 2018 r. ruch na linii nr 447 zostanie cał-
kowicie wstrzymany. Jeszcze w okresie grudzień 2018 r. 
– styczeń 2019 r. linia będzie funkcjonowała przy ogra-
niczonej przepustowości. Przez cały  okres zamknięcia 
niestety nie będzie możliwe kursowanie pociągów waha-
dłowych, a pociągi osobowe w kierunku Łowicza nie będą 
zatrzymywały się na stacji Warszawa Włochy.

oK: czy mógłby Pan w takim razie przed-
stawić informacje na temat komunikacji zastępczej 
w tym okresie? Skala utrudnień będzie olbrzymia. 
czy może jest jeszcze za wcześnie na te informacje? 

KJ: Informacje na temat komunikacji zastępczej 
zostaną udzielone mieszkańcom po uzyskaniu porozu-
mienia z obsługującymi linię przewoźnikami i zaplano-
waniu przez nich tras objazdowych w ciągu najbliższych 
kilku miesięcy. Obecnie prowadzone są analizy mające 
na celu jak najlepsze zaplanowanie komunikacji zastęp-
czej w okresie modernizacji linii.

oK: czy jednak dostępne będzie przejście 
podziemne?

KJ: Przejście podziemne, w związku z jego prze-
budową, zostanie całkowicie wyłączone z ruchu od wrze-
śnia 2017 r. praktycznie na cały okres zamknięcia linii…

oK: Będąc jednak przy przejściu podziem-
nym – na spotkaniu z mieszkańcami włoch w maju 
2015 roku przedstawiciele PKP PLK zapewniali, że 
zachowane zostaną zabytkowe wiaty na peronach, 
a także że w przejściu podziemnym pod włochow-
ską stacją zostaną odtworzone charakterystyczne 
historyczne płytki. czy te założenia są nadal aktu-
alne?

KJ: Omawiane założenia dalej są aktualne tj. 
zostanie  odtworzony oryginalny wygląd przejścia pod-
ziemnego, jak i zostanie przeprowadzona renowacja wiat 
przystankowych. 

oK: a co z zabytkowym rozkładem jazdy,  
odkrytym podczas remontu w  listopadzie 2014 
roku?

remont linii kolejowej 
i stacji we włochach 

zbliża się przebudowa linii kolejowej 447 z Włoch 
do grodziska mazowieckiego. niestety, jako mieszkańcy 

włoch musimy spodziewać się sporych utrudnień. 
zapraszamy do lektury wywiadu z panem 

karolem jakubowskim ze spółki pKp plk na temat 
szczegółów remontu.  

Zabytkowe napisy pod stacją odkryte w listopadzie 2014 r.
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KJ: Zabytkowy rozkład jazdy został odpowiednio 
zabezpieczony, a wykonawca prac modernizacyjnych linii 
447 będzie miał obowiązek prowadzić prace z uwzględ-
nieniem wymogów oraz w konsultacji z Konserwatorem 
Zabytków.

oK: a w jaki sposób PKP PLK zamierza 
sobie poradzić sobie z utrzymaniem przejścia pod-
ziemnego po remoncie? obecnie w przejściu pod-
ziemnym regularnie dochodzi do wandalizmu, cze-
go przykładem są zniszczone schody, wybite witryny 
i oprawy oświetleniowe oraz malunki na ścianach.

KJ: Planowana modernizacja zakłada budowę 
systemu monitoringu. Dodatkowo powierzchnie przejścia 
podziemnego i wiat przystankowych zostaną pokryte po-
włokami antygraffti.

oK: trzymając się jeszcze kwestii stacji. Na 
jakie ułatwienia po remoncie mogą liczyć osoby nie-
pełnosprawne, rodzice z wózkami, czy osoby z rowe-
rami i ciężkim bagażem?

KJ: W ramach modernizacji przystanku Warsza-
wa Włochy przewidziano wykonanie na peronach pochylni 
dla osób niepełnosprawnych, windy oraz platformy pio-
nowej. Z windy będą mogli korzystać także rowerzyści, 
rodzice z wózkami i osoby z ciężkim bagażem.

oK: Dziękujemy za romowę.

Linia kolejowa Warszawa Zachodnia - Grodzisk 
Mazowiecki nr 447 to jeden z najbardziej obciążonych 
ruchem odcinków kolejowych w Polsce. W ciągu doby 
przejeżdża nią 170 pociągów. Linia ma fundamentalne 
znaczenie dla komunikacji aglomeracyjnej oraz regional-
nej. Zmodernizowana trasa Warszawa Włochy - Grodzisk 
Mazowiecki przejmie ruchu aglomeracyjny i regionalny, 
co odciąży linię z Katowic do Warszawy (nr 1).

 
Nadchodząca modernizacja zostanie sfinanso-

wana z wykorzystaniem środków unijnych w ramach 
projektu CEF. Głównymi celami zadania są: zwiększe-
nie przepustowości linii kolejowej nr 447 i usprawnienie 
ruchu aglomeracyjnego poprzez zwiększenie prędkości 
pociągów pasażerskich z 90 do 120 km/h, doprowadzenie 
infrastruktury kolejowej linii do zgodności z Wymagania-
mi TSI oraz stworzenie spójnej funkcjonalnie całości ze 
zmodernizowaną linią kolejową nr 1.

  
Zakres prac obejmuje modernizację nawierzch-

ni torowej, przebudowę nowych peronów stacyjnych 
i na przystankach osobowych (z zachowaniem zabytko-
wych wiat przystankowych), budowę nowego przystanku 
osobowego w Parzniewie, budowę nowego budynku na-
stawni przystanku Warszawa Włochy, budowę nowych 
i modernizację wybranych obiektów inżynierskich, prze-
budowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, teleko-
munikacji i urządzeń energetycznych, przebudowę sieci 
trakcyjnej oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastruk-
turą.

 
Realizację inwestycji zaplanowano w okresie 

2017- 2019. Prace główne będą prowadzone w okresie: 
wrzesień 2017- grudzień 2018 (przy całkowitym zamknię-
ciu linii 447).

Oskar Kulik

o linii 447
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 dyskusja o Parku Kombatantów
W maju odbyło się kolejne posiedzenie Komisji 

Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, której mam 
przyjemność od trzech miesięcy przewodniczyć. Głównym 
tematem dyskusji był Park Kombatantów i jego moderni-
zacja (która na razie jest w fazie koncepcyjnej, ze względu 
na brak środków w budżecie dzielnicy). Pojawiło się kilka 
pomysłów związanych z tym tematem. Póki co najbardziej 
odległa wydaje się koncepcja wygrodzenia parku bramą 
nawiązującą do stylistyki Pałacyku Koelichenów – zabieg 
ten miałby na celu podkreślenie historycznej funkcji tere-
nu. Czy park byłby otwarty w wyznaczonych godzinach? 
Jest to kwestia dyskusyjna, która byłaby poddana pod 
konsultacje z mieszkańcami, tak jak i samo wygrodzenie 
parku. Dodatkowo przy przejściu do stacji PKP Włochy 
miałby powstać budynek gospodarczy wraz z miejscem 
dla ochrony oraz toaletą.

Co do pomysłów, które mogą być zrealizowane 
w bliższej przyszłości, to Urząd Dzielnicy planuje mo-
dernizację ścieżek ze względu na kolizję głównej alei 
z surmią bignoniowatą (to charakterystyczne pochylone 
drzewo podparte wspornikiem). Jeżeli dojdzie do moder-
nizacji układu komunikacyjnego będzie to projektowane 
przez architekta. Dodatkowo dementujemy plotkę, która 
ostatnio się pojawiła - przez park nie będzie prowadzona 
żadna ścieżka rowerowa.

A co czeka nas już teraz? To zależy tylko od 
Was. W najbliższej edycji budżetu partycypacyjnego 
znalazły się projekty modernizacji Parku Kombatantów 
(ławeczki, kosze na śmieci itp.) oraz projekt parku lino-
wego. Głosować na wybrane inicjatywy można w dniach 
14-24 czerwca 2016 r. (m.in. za pośrednictwem strony  
www.twojbudzet.um.warszawa.pl).

Jak Stacja Muzeum wpłynie na naszą dziel-
nicę?

21 czerwca o godzinie 16:30 w Urzędzie Dzielni-
cy odbędzie się Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska poświęcona Muzeum Kolejnictwa, które już 
niedługo ma powstać na Odolanach. Muzeum ma być „ko-
lejowym kopernikiem”, w którym poprzez multimedia, 
edukację i zabawę będzie można poznać historię kolei. 
Obok funkcji kulturalnych i edukacyjnych zaplanowano 
również utworzenie miejsc do uprawiania sportów i re-
kreacji. Placówka miałaby zostać otwarta prawdopodob-
nie w 2018 roku. Na posiedzenie dzielnicowej komisji 
zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkow-
skiego, PKP S.A., Stowarzyszenia Architektów Polskich 
(instytucja, która organizuje konkurs na koncepcję mu-
zeum) oraz przedstawiciele Urzędu Dzielnicy. Komisja 
ma odpowiedzieć na pytania, jak budowa muzeum wpły-
nie na naszą dzielnicę oraz przede wszystkim na ko-
munikację we Włochach. Teren, na którym ma powstać 
inwestycja bezpośrednio graniczy z Ogrodami Kosmosu 
i jest ujęty w projekcie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Odolany. Istnieje obawa, że ulica 
Potrzebna stanie się główną ulicą tranzytową. Serdecznie 
zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do udziału 
w posiedzeniu komisji. 

Klaudia Jastrzębska

dyskusja o parku 
kombatantów 

i stacji muzeum
w maju i czerwcu dzielnicowa komisja ładu przestrzennego 
i ochrony środowiska zajęła się dwoma ważnymi dla Włoch 
tematami: przyszłością parku kombatantów, a także wpływem 

budowy stacji muzeum na odolanach na naszą dzielnicę. 

Pochylona surmia w Parku Kombatantów
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w ciągu ostatnich kilku lat posiadanie psa 
zaczęło być postrzegane w innym wymiarze. Teraz może-
my spotkać psiaki już nie tylko w domach właścicieli i na 
spacerze, ale coraz częściej są również gośćmi restaura-
cji, pasażerami w pociągach czy turystami nad morzem. 
Psy zaczęły nam towarzyszyć w wielu aspektach naszego 
życia. Można się z tym zgadzać lub nie, ale na pewno 
warto zastanowić się nad tym bardziej zaangażowanym 
podejściem do psiego tematu. 

Większość nowych właścicieli, którzy decydują 
się na przyjęcie do swojej rodziny czworonoga od razu 
przyjmuje do wiadomości fakt, że wiąże się to również 
z tak przyziemną sprawą jak sprzątanie odchodów po 
swoich pupilach. Sama jestem taką „nowoczesną” właści-
cielką i noszenie foliowych torebek w kieszeniach pod-
czas spacerów nie jest dla mnie żadnym wstydem. Bardzo 
chciałabym, aby takie „nowoczesne” podejście przestało 
być nowoczesne, a stało się codziennym zwyczajem psich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
opiekunów. Czyż spacery nie byłyby przyjemniejsze, gdy-
byśmy nie musieli ciągle nerwowo spoglądać pod nogi 
w obawie przed wdepnięciem w psią kupę? We włochow-
skich parkach możemy już zauważyć inicjatywę miesz-
kańców w tej kwestii, w postaci tablic i stojaków z psimi 
pakietami dla przypomnienia i ułatwienia sprzątania 
właścicielom zwierzaków. 

Bądźmy odpowiedzialnymi właścicielami. Dajmy 
przykład innym psiarzom i pokażmy, że to wcale nie takie 
straszne nosić torebki foliowe w kieszeni, a do sprzątania 
po swoim pupilu można się przyzwyczaić i nie jest to ża-
den wstyd – wręcz przeciwnie, jeśli sprzątasz po swoim 
psie – bardzo Ci za to DZIĘKUJĘ. W ten sposób spra-
wiasz, że nasza dzielnica pięknieje, a trud włożony przez 
wiele osób w sprzątanie i pielęgnowanie terenów zielo-
nych Włoch nie idzie na marne. Pozdrawiam Cię serdecz-
nie szanowny właścicielu i do zobaczenia na spacerze!

Joanna Markiewicz

odKupiENiE
trawników

czyż spacery nie byłyby przyjemniejsze, gdybyśmy 
nie musieli ciągle nerwowo spoglądać pod nogi 

w obawie przed wdepnięciem w psią kupę? 
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i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. 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.

Włochy w obiektywie mieszkańców                  

www.wlochy.org.pl

www.facebook.com/StowarzyszenieSasiedzkieWlochy

www.youtube.com/SasiedzkieWlochy

znajdź nas na:

kula  w łochowska

ulica Globusowa

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".


