issn 1644-4698
nr 36/lipiec/sierpień 2016

maria, hanna, joanna i aleksandra
z włochowskiej kobiecej samopomocy zawodowej
Fot. anna hałat-kruczyńska, frugie photography

Festiwal otwarte ogrody powraca
skatepark na ul. ks.J.Chrościckiego
historia włochowskiej Straży pożarnej
konkurs na budowę Stacji Muzeum
Kobieca Samopomoc Zawodowa we włochach

kula włochowska
stowarzyszenie sąsiedzkie włochy

stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy to apolityczna
organizacja pozarządowa działająca od 2002 roku.
Zrzeszamy mieszkańców i miłośników Włoch.
Nasz główny cel to budowa społeczeństwa obywatelskiego
w dzielnicy i aktywny udział w kształtowaniu
przestrzeni miejskiej Włoch.

Obszary naszej aktywności to przede wszystkim:
•
•
•
•
•
•
•
•

walka z chaosem architektonicznym w dzielnicy
rewitalizacja przestrzeni miejskiej m.in. placu przy stacji
PKP Warszawa Włochy
tworzenie „Włochowskich Skwerów Miejskich”, czyli zielonych,
rekreacyjnych przestrzeni dla mieszkańców
rozwój Starych i Nowych Włoch zgodny z ideą miasta-ogrodu
monitoring funkcjonowania organów samorządowych i urzędów pod kątem
zgodności ich działań z interesem mieszkańców
poprawa infrastruktury komunikacyjnej i społecznej we Włochach
integracja mieszkańców Włoch poprzez organizację wydarzeń społecznych
i kulturalnych
wydawanie „Kuli Włochowskiej”.

Naszym przedstawicielem w Radzie Dzielnicy Włochy
w kadencji 2014-2018 jest Klaudia Jastrzębska.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO CZŁONKOSTWA W NASZYM STOWARZYSZENIU.
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Dowiedz się więcej o nas na: www.wlochy.org.pl
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skatepark na
chrościckiego otwarty

Festiwal otwarte ogrody
powraca do Włoch

m

w

iłośnicy rolek, deskorolek i BMX-ów
mogą już korzystać z nowego skateparku we Włochach.
To pierwsza tego typu inwestycja w naszej dzielnicy.
Budowa skateparku rozpoczęła się w grudniu 2015 r.
Usytuowany został na działce na samym końcu ul. ks.
J. Chrościckiego (za Strażą Pożarną i nowym osiedlem
Ogrody Włochy). Wykonawcą płyty betonowej była firma
WARBUD, a dostawcą urządzeń firma AG Complex Sp.
z o.o. Całkowity koszt inwestycji to 268 410,06 zł brutto.
Ze skateparku mogą korzystać zarówno rolkarze i deskorolkowcy, jak i rowerzyści na BMX-ach. Miłośnicy ewolucji na kółkach mają do dyspozycji m.in. takie urządzenia
i elementy jak: quoter pipe, spine ramp, olly box, czy
funbox z grindboxem. Na płycie zamontowano urządzenia wykonane także z betonu i wkładek stalowych, które
umożliwiają wykonanie ślizgów. Łącznie plac zajmuje powierzchnię 400 m2 (20 m x 20 m). Teren wokół skateparku otaczają na razie mało zachęcające chaszcze, brakuje
też m.in. oświetlenia i śmietników. Ale ma to się zmienić
wraz z realizacją szerszego projektu zagospodarowania
działki na końcu ul. ks. J. Chrościckiego. W tym miejscu planowany jest bowiem teren rekreacyjny z alejkami,
oświetleniem oraz obszary przeznaczone dla zabaw, odpoczynku i rekreacji. Pojawią się też ławki i inne elementy
małej architektury.

ostatni weekend wakacji czyli w dniach
27-28 sierpnia we Włochach odbędzie się Festiwal Otwarte Ogrody. Organizatorem jest Stowarzyszenie Sąsiedzkie
Włochy. To wyjątkowa inicjatywa polegająca na organizacji wydarzeń integracyjno-kulturalnych dla lokalnej społeczności w prywatnych ogrodach mieszkańców, a także
w wybranych lokalizacjach w przestrzeni publicznej.
Festiwal odbywa się tradycyjnie w miejscowościach
i dzielnicach związanych z ideą miast-ogrodów m.in.
w Podkowie Leśnej, Milanówku, a także na Sadybie. Festiwal powraca do naszej dzielnicy po kilkuletniej przerwie - poprzednie odbyły się we Włochach w 2008 roku
i w 2010 roku. W tym roku w programie m.in. śniadanie
sąsiedzkie, ogród podróżniczy, a także historia włochowskiej kolejki EKD/WKD, naszej lokalnej Straży Pożarnej
i włochowskiego Fortu. Będą również atrakcje łączące
pokolenia: dzieci, rodziców i dziadków. Szczegółowy program Festiwalu będzie można znaleźć na stronie Stowarzyszenia www.wlochy.org.pl. Serdecznie zapraszamy do
udziału!

co powstanie we włochach
w 2017 roku?

w

Skatepark na ul. ks. J. Chrościckiego

lipcu rozstrzygnięto kolejną edycję głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. W Nowych
Włochach mieszkańcy wybrali utworzenie mini-parku linowego w Parku Kombatantów, doposażenie placu zabaw
przy pl. Wolności, budowę zielonego skweru przy pętli
Nowe Włochy, modernizację biblioteki w SP nr 66, doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. ks.
J. Chrościckiego i ul. Rybnickiej, a także zakup „książek
mówionych” i nowości czytelniczych oraz dofinansowanie
zajęć plastycznych we włochowskiej bibliotece publicznej.
W Starych Włochach w przyszłym roku powstaną m.in.
dwa naturalne place zabaw przy Stawach Cietrzewia i na
ul. Naukowej, budki dla ptaków w Al. Jerozolimskich,
oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Popularnej (u zbiegu z ul. Krańcową i z ul. Wilczycką), uzupełniona zostanie sieć rowerowa w Al. Jerozolimskich, ul. Daimlera i ul.
Jutrzenki, a kasztanowce na ul. Śląskiej zostaną poddane specjalnej ochronie przed szkodnikami. Powstaną także tablice upamiętniające znanych włochowian w miejscu
ich zamieszkania. Z kolei na Okęciu powstanie m.in. boisko i siłownia plenerowa na ul. Na Skraju, sensoryczna
ścieżka zdrowia przy szkole na ul. Malowniczej, siłownia
plenerowa i chodnik na ul. 1 Sierpnia, a także domki dla
kotów wolno żyjących.
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Stacja Muzeum: konkurs
architektoniczny
rozstrzygnięty!
firma forum architekci z wrocławia wygrała konkurs
na opracowanie koncepcji nowego muzeum kolejnictwa,
które powstanie tuż przy granicy włoch.

s

Jury konkursowe doceniło w zwycięskiej koncepcji m.in. ogólny pomysł na rozlokowanie budynków
muzeum, zachowanie wokół cennych terenów zielonych,
a także „trafny dobór środków architektonicznych dla
stworzenia oprawy wartościowej ekspozycji i istniejących
obiektów zabytkowych” i „stworzenie efektownej i przyjaznej naturze scenerii dla imprez plenerowych takich
jak parada zabytkowych parowozów”. Sąd konkursowy
jako atut projektu wskazał także interesujący, elastyczny wewnętrzny układ funkcjonalny budynku muzeum. Co
ciekawe oprócz taboru kolejowego na terenie Stacji Muzeum mogą być również zlokalizowane eksponaty transportu miejskiego. – Gratuluję firmie, która stworzyła projekt łączący funkcjonalność terenów typowo kolejowych
z możliwością stworzenia przestrzeni rekreacyjnej. Stacja
Muzeum to jedna z naszych najważniejszych instytucji
kultury, a teraz będzie też jedną z najnowocześniejszych
– podkreśliła Agnieszka Kuźmińska zastępca dyrektora
Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie
Marszałkowskim.

tacja Muzeum to instytucja kultury powołana w miejsce zlikwidowanego Muzeum Kolejnictwa
w Warszawie. Jej nowa siedziba powstanie na Odolanach,
tuż przy granicy z Ogrodami Kosmosu we Włochach.
Nowa placówka zajmie teren ponad 20 hektarów wzdłuż
ulicy Potrzebnej (na odcinku należącym do dzielnicy
Wola). Inwestycja zakłada udostępnienie zamkniętych
do tej pory terenów kolejowych na Odolanach społeczności lokalnej, mieszkańcom Warszawy oraz zwiedzającym
z całej Polski, a także zagranicznym gościom. Powstanie
tam miejsce, w którym przez zabawę dzieci i młodzież
będą uczyć się o historii i rozwoju technologicznym polskiej kolei. Duża przestrzeń i tereny zielone pozwolą nie
tylko na ekspozycję zbiorów muzealnych, ale także umożliwią odwiedzającym wypoczynek na świeżym powietrzu.
- Nowa lokalizacja Stacji Muzeum pozwoli nie tylko na
stworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej, ale także
przyczyni się do ożywienia niezagospodarowanej dotychczas części Warszawy. Udostępniamy grunty, które mają
bardzo duży potencjał. Zostanie on wreszcie należycie wykorzystany – mówi Mirosław Pawłowski, Prezes Zarządu
PKP S.A.

Zwycięska koncepcja pracowni Forum Architekci

„Efektowna i przyjazna naturze sceneria”
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla Stacji Muzeum został ogłoszony przez PKP S.A. i Stowarzyszenie Architektów Polskich
(SARP) pod koniec 2015 roku. Wyniki ogłoszono 12 lipca
2016 roku. Zwycięska koncepcja firmy Forum Architekci
z Wrocławia będzie podstawą do stworzenia projektu dla
Stacji Muzeum. Jej autor otrzyma nagrodę w wysokości
120 tys. złotych netto. Zostanie również zaproszony do
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym
opracowaniem pracy konkursowej.
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Z prawej strony kładka pomiędzy Stacją Muzeum a ul. Gryczaną

Widok na kładkę łączącą park Stacji Muzeum z Ogrodami Kosmosu

Rollercoaster zaplanowany w parku Stacji Muzeum

Widok z pasażu przy muzeum

Widok na podświetlone muzeum

Widok na Stację Muzeum od strony planowanej trasy NS

Nowe zielone tereny tuż obok Włoch
Zwycięska koncepcja przewiduje podział terenu
na dwie części: zieloną strefę rekreacyjno-edukacyjną
i tereny techniki kolejowej po wschodniej stronie budynku muzeum. Wygląda więc na to, mieszkańcy Włoch zyskają „po sąsiedzku” nową przyjazną zieloną przestrzeń.
Co ciekawe tereny rekreacyjne Stacji Muzeum mają być
połączone z Włochami co najmniej dwoma kładkami pieszo-rowerowymi. Jedną z nich projektanci przewidzieli na
wysokości Ogrodów Kosmosu, a drugą przy ul. Gryczanej (koło Osiedla Tęczowego). Według wstępnej koncepcji
projektantów z Forum Architekci, na zielonych terenach

rekreacyjnych mogą się znaleźć m.in. park rozrywki, pawilony tematyczne, a nawet… rollercoaster.
Harmonogram budowy
Finalizacja negocjacji z wyłonionym w konkursie wykonawcą zaplanowana jest na sierpień 2016 r. następnie wykonawca będzie miał ok. 11 miesięcy na
przygotowanie projektu budowlanego. Prawdopodobnie
w sierpniu 2017 r. zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a zakończenie
budowy planowane jest na 2018 rok.
MK
Źródła: materiały SARP i PKP S.A., fotorelacja Marcin Lipiec
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stacja muzeum a obawy
mieszkańców Włoch
czy ulica potrzebna będzie główną drogą
dojazdu do stacji muzeum?

b

Połczyńską. Problemem pozostaje brak doprecyzowania
kiedy dokładnie faza II miałaby zostać wcielona w życie.
Uczestnicy komisji wspólnie stwierdzili, że obawy mieszkańców będą musiały zostać poruszone także na spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich i Urzędu Miasta, których zabrakło na posiedzeniu 21 czerwca
- to bowiem te instytucje będą podejmować kluczowe decyzje w zakresie przebudowy i funkcji ulicy Potrzebnej.
Rozwiązaniem ulica Parowcowa?
Podczas posiedzenia komisji 21 czerwca ze strony mieszkańców padła propozycja rozważenia połączenia
ulicy Parowcowej z ul. Gniewkowską. Dzięki temu dojazd
do Stacji Muzeum mógłby zostać poprowadzony z pominięciem rejonu ulicy Potrzebnej. Przedstawiciele PKP
S.A. zaznaczyli, że rozwiązanie to wymaga dokładnego
sprawdzenia stanu własności gruntów przebiegających
pod takim potencjalnym łącznikiem.
Głos w dyskusji pokonkursowej
15 lipca w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich odbyła się dyskusja dotycząca zwycięskiej
koncepcji architektoniczno-urbanistycznej firmy Forum
Architekci. Wzięli w niej udział także mieszkańcy i radni
z Włoch. M.in. radna z ramienia Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy Klaudia Jastrzębska nakreśliła projektantom
problemy komunikacyjne, które mogą się wiązać z tą inwestycją. Co prawda w koncepcji przewidziano, że dojazd
będzie możliwy również planowaną na Odolanach tzw.
trasą NS, ale dziś nikt nie jest w stanie potwierdzić kiedy
i czy w ogóle trasa NS powstanie. Projektanci potwierdzili, że będą się starali wyznaczyć drogę alternatywną
dla dojazdu pojazdów ciężkich podczas budowy muzeum.
Początek rewitalizacji
Stacja Muzeum ma szansę stać się jedną z ciekawszych placówek edukacyjno-historycznych w Warszawie. Ale dla PKP S.A. ma ona także strategiczne
znaczenie biznesowe. Muzeum ma stać się „bramą” do
rozpoczęcia rewitalizacji terenów kolejowych na Odolanach. PKP planuje docelowo w tym rejonie budowę osiedli mieszkaniowych na ogromną skalę. Tym ważniejsze
wydaje się odpowiednio wczesne zadbanie o odpowiednie
rozwiązania komunikacyjne dla tej okolicy.

liskość nowego muzeum kolejnictwa, które
powstanie na Odolanach, wywołuje duże zainteresowanie
mieszkańców naszej dzielnicy, ale rodzi też pewne obawy.
Dlatego tematem zajęli się włochowscy radni z Komisji
Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Na posiedzenie komisji odbywające się 21 czerwca w Urzędzie
Dzielnicy Włochy zaproszono m.in. przedstawicieli PKP
S.A., Urzędu Marszałkowskiego i Stowarzyszenia Architektów Polskich. Tematem spotkania była m.in. kwestia
dojazdu do placówki od ulicy Potrzebnej.
Obawy mieszkańców Włoch
Z analizy dostępności komunikacyjnej dla Stacji
Muzeum (przygotowanej dla PKP S.A. przez firmę TransEko), wynika, że ulica Potrzebna ma być główną drogą
dojazdową do placówki w tzw. I fazie inwestycji. Wynika
to w dużej mierze z fatalnego stanu nawierzchni i otoczenia ulicy Gniewkowskiej. Ulica Potrzebna byłaby zatem wykorzystywana przez dojeżdżających samochodami
osobowymi, autokarami, jak też transportem zbiorowym
i dostawczo-ciężarowym. Rodzi to niestety uzasadnione
obawy mieszkańców związane z potencjalnym zwiększeniem ruchu i hałasu w tym rejonie. Mieszkańcy, a także część radnych biorących udział w komisji 21 czerwca,
zaznaczyli, że konieczne jest pilne wytypowanie innych,
alternatywnych dla ul. Potrzebnej dróg dojazdowych do
muzeum.
Przebudowa ulicy Potrzebnej
Z rekomendacji zawartych we wspomnianej już
analizie dostępności komunikacyjnej Stacji Muzeum,
wynika że ulica Potrzebna na odcinku od torów w stronę Szczęśliwic ma zostać gruntownie przebudowana
(zmiana nawierzchni, budowa obustronnych chodników,
instalacja oświetlenia, budowa trasy rowerowej). Z kolei
na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Wałowickiej
mają zostać poszerzone chodniki, wyznaczone drogi dla
rowerów, a także pojawić się elementy małej architektury
(ławki, stojaki etc.) - rozwiązanie to wymaga zajęcia części szerokiego pasa zieleni bez zmian w szerokości jezdni
z uwzględnieniem ochrony istniejących drzew. Dopiero
w tzw. fazie II ma zostać zorganizowany alternatywny dla
ul. Potrzebnej dojazd do placówki. Może to nastąpić przy
okazji zmiany funkcji terenów położonych na północ od
Stacji Muzeum i budowy układu ulic połączonego z ulicą

MK
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ogniowa straż pożarna
we Włochach
nasi włochowscy strażacy zapisali się chlubnie na kartach
historii, nie tylko poprzez gaszenie pożarów, ale także m.in.
poprzez dzielną walkę z niemieckim okupantem.

s

mu ogromnych strat – tym chętniej były organizowane.
OSP Włochy przeprowadziła wiele spektakularnych akcji, jednak ta, która szczególnie zapadła w pamięć
najstarszych włochowian, to pożar w biurze Zarządu
Miejskiego we Włochach z dnia 5 maja 1944 roku o godz.
6.00, podczas którego uległa zniszczeniu cała ewidencja
ludności. Druga słynna akcja to wyniesienie dzwonów
z kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus, by okupant
nie zdołał ich skonfiskować. Pod osłoną nocy zostały wywiezione na cmentarz, gdzie znalazły spokój w jednej
z mogił. Tam przeleżały aż do bezpiecznych czasów. Akcja
ta została zlecona przez ks. Juliana Chrościckiego oraz
ówczesnego burmistrza Franciszka Kosteckiego.

traż Warszawska - najstarsza w kraju, bo
działająca od 1836 roku ma bardzo bogate tradycje. Straż
Pożarna we Włochach była oddziałem małym, ale pula
jego osiągnięć i znaczenia w województwie wzrastała
z czasem. Przyciągała w swoje szeregi ludzi ofiarnych
i odważnych, którzy godnie i z honorem wypełniali swoje obowiązki zarówno w czasie pokoju, jak i później we
wrześniu 1939 roku i podczas okupacji hitlerowskiej.
Ochotnicza Straż Pożarna we Włochach została
powołana do życia w dniu 28 lipca 1926 roku. Pierwszym
prezesem został Władysław Hass.
Już w październiku 1926 roku zakupiono od
straży w Falenicy samochód rekwizytowy, pedałowy starego typu „ford”. Postanowiono też wybudować wspinalnię przy ul. Kościuszki (obecna ul. Popularna) na placu
wydzierżawionym od rodziny Koelichenów. Straż liczyła
wtedy około 20 członków i pracowała już przy pożarach.
W lipcu 1929 roku wybrano nowy zarząd – prezesem został Wacław Dębowski. W tym samym roku uchwalono zakup od obywatela Sznajdra sikawki ręcznej i zakupiono tabor Straży Pożarnej z Pelcowizny. W 1936 roku
zakupiono motopompy „Syrena” i przebudowano remizę
i świetlicę (trwało to do roku 1937). Wszystkie akcje przeprowadzane były niezwykle skutecznie, przy ogromnym
zaangażowaniu strażaków.

Komendant Wichrowski ze swoją załogą

Bohaterowie czasu okupacji
Wybuch wojny przerwał spokojną egzystencję włochowskich strażaków. Wszyscy zaangażowali się
w akcje sabotażowe, odbywające się pod kryptonimem
,,gaśnice”. Podpalano, a potem nieskutecznie gaszono
ważne dla okupanta fabryki. Strażacy dzielnie rozprzestrzeniali ogień. Na jednej z akcji, która miała miejsce
21 sierpnia 1942 roku, o godzinie 2.00, celowo podpalono
składy wojskowe na Okęciu, a 19 września o 21.00 zapalono siano stojące w wagonach na bocznicy kolejowej.
Również tydzień później o godz. 16.30 podpalono składy
wojskowe w Warszawie przy ul. Ordona. Spłonęły wtedy
szopy wypełnione wełną. 31 lipca 1943 roku o godz.19.00
członkowie konspiracji spowodowali pożar zbiorników
benzyny firmy „Karpaty” przy ul. Gniewkowskiej. Akcje
te bardzo utrudniały życie okupantowi, przysparzając
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Włochowska Straż Pożarna dzisiaj
Obecne wyposażenie bojowe naszej Straży Pożarnej stanowią dwa ratowniczo-gaśnicze wozy bojowe,
trzy nośniki kontenerowe, dziewięć kontenerów, dwie
przyczepy do ich przewozu, drabina oraz samochód operacyjny. W jednostce pracuje 42 funkcjonariuszy w systemie zmianowym oraz 3 w systemie ośmiogodzinnym.
Ciekawostką jest hobby włochowskich strażaków, którzy z wielką pasją odnowili i naprawili kilka
starych wozów bojowych, wyprodukowanych w ubiegłym
wieku oraz „przywrócili do życia” sikawki konne, które
powstały na początku XX wieku. W siedzibie na ul. ks. J.
Chrościckiego znajdują się trzy sprawne zabytkowe wozy
bojowe. Aktualnie chlubą jednostki jest doprowadzona
przez strażaków do stanu używalności jedyna sprawna
w kraju sikawka parowa firmy „Busch&Bautzen” z 1908
roku, która cieszy oko gawiedzi podczas organizowanych
w różnych zakątkach Polski pokazów.

Nowy rozdział w życiu Straży
21 stycznia 1955 roku zakończyła swój żywot
Ochotnicza Straż Pożarna Warszawa – Włochy. Nie znaczy to, że we Włochach miało od tej pory zabraknąć strażaków. Nie zabrakło – na jej miejsce powstała Zawodowa Jednostka Straży Pożarnej. Zasięg działania straży
zawodowej obejmował część Ochoty, Okęcie, Włochy oraz
Ursus.
Rozwój przemysłowy i gwałtowny wzrost zabudowy mieszkalnej rejonu spowodował konieczność budowy nowej siedziby. Próby budowy podejmowano dwukrotnie. Planowano nowe lokalizacje i budowę strażnicy,
m.in. przy ul. Mszczonowskiej i Łopuszańskiej. Względy
finansowe nie pozwoliły jednak na realizację zamierzonych celów.
Kolejne lata to wiele akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie działania Komendy Rejonowej Warszawa Ochota, w których brali udział włochowscy pożarnicy.
Najtragiczniejsze z nich to katastrofa samolotu Polskich
Linii Lotniczych Ił-62 „Mikołaj Kopernik” w pobliżu
lotniska Okęcie w dniu 14 marca 1980 roku oraz katastrofa kolejowa w Ursusie, która wydarzyła się 20 sierpnia 1990 roku.

Ćwiczenia we współdziałaniu

Nowa siedziba na ul. ks.J.Chrościckiego
W związku z reorganizacją struktury Państwowej Straży Pożarnej w Polsce, Komenda Rejonowa
Straży Pożarnej Warszawa Ochota wraz z Oddziałem 2
Zawodowej Straży Pożarnej została przemianowana na
Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 2 Państwowej Straży
Pożarnej. Uroczyste wręczenie aktu powołania odbyło się
1 lipca 1992 roku.
W 1999 roku rozpoczęto rozmowy z władzami
Gminy Warszawa Włochy o możliwości pozyskania gruntu pod budowę nowoczesnej strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. W dniu 9 maja 2002 roku odbyło się
przekazanie Starostwu Powiatu Warszawskiego przez
Gminę Warszawa Włochy gruntu o powierzchni 1500 m2
przy ul. Księdza Juliana Chrościckiego. Akt erekcyjny
wmurowano 15 maja 2003 roku, a pierwsza służba w nowym obiekcie rozpoczęła się 15 października 2004 roku.
Budynek przewidziany jest dla 28 pracujących
na jednej zmianie służbowej strażaków. Zaplecze przewiduje garażowanie sześciu samochodów bojowych dla
celów jednostki oraz sześciu nośników nadwozi kontenerowych i trzech przyczep. W gmachu znajdują się
pomieszczenia socjalne dla załogi oraz magazynowe dla
potrzeb bazy sprzętowej.

Włochowscy strażacy
z wielką pasją odnowili
kilka zabytkowych
wozów
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Członkowie OSP Włochy, w tle budynek strażnicy

Orkiestra dęta działająca przy OSP Włochy

Przemarsz pododdziału OSP Włochy obecną ulicą Świerszcza

Drużyna OSP Włochy na placu ćwiczeń- w środku druh komendant Bogumił Wichrowski

Samochód pożarniczy Chevrolet i motopompa Syrena

Zastęp OSP przed garażami od ulicy Kościuszki (obecna ul. Popularna)

Opracowanie i zdjęcia: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 we Włochach
Wszystkie fotografie pochodzą z okresu międzywojennego
Jeśli ktoś z Państwa dysponuje jakimikolwiek pamiątkami związanymi z włochowską strażą pożarną,
bardzo prosimy o kontakt z mł. bryg. Janem Słomkowskim, zastępcą dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Nr 2 KM PSP m. st. Warszawy, tel.: (22) 5967020, e-mail: j.slomkowski@warszawa-straz.pl
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kobieca samopomoc
zawodowa
Zmiany w życiu zawodowym to nierzadko spory stres.
grupa przedsiębiorczych kobiet z Włoch wzięła sprawy
w swoje ręce i wzajemnie wspiera się w tym wyzwaniu.

k

wiedzę, inspirację i motywację. A jako, że coach dzieli się
z ludźmi ideą odpowiedzialności za swoje życie i brania
spraw w swoje ręce, postanowiłam działać. Napisałam
do znajomych kobiet na Facebooku, a najmocniej ideą
zaraziła się Joanna Czajkowska, z którą prowadzimy
dwie pierwsze edycje. Pierwsza grupa zawiązała się za
pośrednictwem marketingu szeptanego, a jej efekty są już
bardzo namacalne: Julia znalazła pracę, Zofia projektuje
kolekcję dla sklepu internetowego, Zuzanna nawiązała
współpracę z dostawcami. Wszystkie uczestniczki rozwijają się zawodowo, dzielą się wiedzą i doświadczeniami,
wspierają, dodają sobie otuchy i motywacji – niezbędnych
przy zmianach zawodowych. Każda uczestniczka wnosi
coś od siebie – wiedzę, energię, doświadczenie. Jeśli są
obszary wiedzy, których brakuje, a nie ma w grupie specjalistki z tej dziedziny, zapraszamy zewnętrznych ekspertów, którzy uzupełniają tę wiedzę. Grupa to świetne
miejsce na testowanie swoich pomysłów, organizujemy
także burze mózgów i spotkania w formule mastermind.
W ich trakcie każda uczestniczka przedstawia kwestię,
nad którą potrzebuje popracować, a reszta grupy generuje rozwiązania. Wymyślamy nazwy, modele biznesowe,
strategie komunikacji. Pracujemy coachingowo i psychologicznie np. z wewnętrznym krytykiem, stresem, celami,
zasobami i motywacją. Wszystko to daje solidne podstawy
do budowania własnego życia zawodowego w zgodzie ze
sobą i większego dystansu do różnych form krytyki. Kolejnym efektem pierwszej edycji jest inicjatywa włączone.
pl, której misją jest wspieranie rozwoju kobiet (zawodowego i nie tylko), a celem, stworzenie w naszej dzielnicy
Centrum Kobiecej Przedsiębiorczości.

asia wraca na rynek pracy po dwóch urlopach macierzyńskich. Jest przerażona tym, że wypadła
z rytmu, utraciła swój profesjonalizm, jest w tyle z angielskim i najnowszymi trendami marketingowymi. Stresuje ją zarówno perspektywa szukania, jak i powrotu do
pracy. „Jak ja z tych pieluch do ludzi wyjdę?” - myśli.
Gośka nie martwi się o powrót do pracy, jest
rzutką specjalistką od HR, ale w trakcie macierzyńskiego
odkryła swoje powołanie. Wróciła do swojego wyuczonego
zawodu i zaczęła pracować jako terapeutka. Ale jak się
z tego utrzymać?
Zofia od wielu lat pracuje na swój rachunek.
Jest projektantką, ale niezbyt pewnie czuje się w świecie
mediów społecznościowych i ekshibicjonizmu blogowych
postów.
Kobieca Samopomoc Zawodowa
Najczęstszy scenariusz przewidziany dla kobiety
po urodzeniu dzieci, to powrót na etat i stabilna pensja.
Rozwijanie swoich pasji, poszukiwanie powołania i praca
w zgodzie ze swoimi marzeniami, często traktowane są
jak fanaberie. I nadal najczęściej to na kobietach spoczywa większość obowiązków domowo-dzieciowych. Niezależnie od tego czy pracują zawodowo czy nie. A rozwój
zawodowy może przyjąć różne formy. Niektóre kobiety
spełniają się prowadząc własny biznes, inne jako freelancerki, jeszcze inne na etacie, albo zajmując się domem
i dziećmi. I wszystko to jest bardzo wartościowe, a najwięcej pożytku przynosi, kiedy jest wykonywane w zgodzie z indywidualnymi wartościami, potrzebami i marzeniami.
Temu właśnie służy Kobieca Samopomoc Zawodowa (odbywająca się także w Domu Kultury Włochy pod
nazwą Kultura Biznesu dla Kobiet, a od września jako
włączone.pl). Jej idea pojawiła się w mojej głowie w pewien zimny grudniowy wieczór, kiedy po pół roku rozkręcania własnej praktyki coachingowo-psychologicznej,
czułam, że brakuje mi grupy, z której mogłabym czerpać

Wszystkie uczestniczki
rozwijają się zawodowo,
dodają sobie otuchy
i motywacji
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Maria, Hanna, Joanna i Aleksandra z włochowskiej Kobiecej Samopomocy Zawodowej. Fot. Anna Hałat-Kruczyńska/Frugie Photography

Dołącz do nas!
Po wakacyjnej przerwie, od ostatniego tygodnia
sierpnia, będzie można jeszcze dołączyć do bezpłatnej,
porannej grupy, prowadzonej w DK Włochy, na ul.Bolesława Chrobrego 27, w środy 10-12. Spotkania będą się
odbywały do końca września.

Chętne kobiety zapraszam do kontaktu. Tel.
669 847 658, mail: Hanna.bem.coach@gmail.com, FB:
Hanna Bem – psycholog, coach, www: ksiazkirozwojowe.
pl, a już niedługo wlaczone.pl.
Hanna Bem

Odpowiadając na potrzeby kobiet, od września
startuję z kolejnymi inicjatywami dla kobiet:

Hanna Bem – psycholog (UW), coach (ICC), marketingowiec (SGH), a przede wszystkim mama.
W poprzednim życiu zawodowym pracowałam
w planowaniu mediów i badaniach marketingowych,
zarówno w korporacji, jak i w małej firmie, ostatnio
na stanowisku Kierownika Działu Badań. Swoje doświadczenia prywatne, zawodowe oraz wykształcenie
psychologiczne i coachingowe wykorzystuję teraz do
pracy z kobietami, które chcą pracować i rozwijać się
w zgodzie ze swoimi talentami, potrzebami
i marzeniami.

• Włączamy Rozwój Zawodowy – Kobieca Samopomoc
Zawodowa w nowej odsłonie
• Włączamy się w rynek pracy – intensywny, pięciotygodniowy cykl warsztatów dla kobiet wracających
na rynek pracy
• Biznesowe kolacje w Mamamija – comiesięczne spotkania kobiet, które potrzebują nawiązać współpracę, rozwinąć swoją sieć kontaktów, zwiększyć bazę
klientów
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Włochy oczami mieszkańców

akwaforta "staw koziorożca" autorstwa mieszkanki Włoch julii kłosińskiej (2015 r.)

Skąd nazwa "Kula Włochowska"?
Kiedyś na Mazowszu z braku środków przekazu istniała potrzeba znalezienia
instrumentu szybkiego przepływu informacji. Mieszkaniec otrzymujący
wiadomość zapisywał jej treść i oddawał najbliższemu sąsiadowi, ten następnemu itd.
Tę formę przekazu nazwano "kulą". W nawiązaniu do tej mazowieckiej tradycji,
Włochowianom podajemy "Kulę Włochowską".

znajdź nas na:
www.wlochy.org.pl
www.facebook.com/StowarzyszenieSasiedzkieWlochy
www.youtube.com/SasiedzkieWlochy

kula w łochowska
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do skracania
i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Kontakt do redakcji: wlochy@wlochy.org.pl.
Wydawca: Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, www.wlochy.org.pl.
Wydanie Kuli jest dofinansowane ze środków
programu Fundusz inicjatyw obywatelskich.

