issn 1644-4698
nr 29 lipiec 2015

Wyniki budżetu obywatelskiego
Nowolazurowa w budowie
10 ciekawostek z historii Włoch
Eksperci o placu przy stacji
ul. starowiejska

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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we Włochach

Zmiany w odbiorze
odpadów

lipca w szkole przy ul. Promienistej 12a odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli policji,
burmistrza, radnych oraz mieszkańców Włoch. Podczas
spotkania rozmawiano o tym jak można zapobiegać
i ograniczać włamania w okresie wakacyjnym. Wyjeżdżając na wakacje pamiętajmy o porządnym zabezpieczeniu domu (dobre zamki, lampy w ogrodzie). Prośmy,
aby zaufani sąsiedzi mieli oko na nasz dom lub mieszkanie i pojawiali się w nim od czasu do czasu. Pod żadnym
pozorem nie chwalmy się publicznie, że wyjeżdżamy na
wakacje. Hasłem przewodnim spotkania było REAGUJ,
POWIADOM, NIE TOLERUJ. Każde nietypowe okoliczności (podejrzane osoby, krążące samochody o nietypowej rejestracji) powinny być zgłaszane policji. Nie
bójmy się pytać nieznajomych, podejrzanych osób czy
może potrzebują pomocy, czy może kogoś szukają- wtedy
możemy zapamiętać rysopis osoby lub ją wystraszyć. Od
tego, czy będziemy zgłaszać takie zdarzenia, jak również
wszelkie próby włamań czy drobnych kradzieży, zależy
ewentualne zwiększenie liczby patroli w naszej okolicy.
Jeżeli będziemy siedzieć bezczynnie, policja nie będzie
miała podstaw do reagowania. Organizatorem spotkania
była Rada i Zarząd Dzielnicy.

ada Warszawy rozszerzyła okres i częstotliwość odbioru odpadów zielonych. Ich odbiór będzie
się odbywał od kwietnia do listopada. Do października
odbiór odpadów zielonych odbywać się będzie raz na tydzień w zabudowie wielolokalowej oraz raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej. Jedynie w listopadzie
odpady zielone zostaną odebrane raz na cztery tygodnie.
Więcej informacji na: czysta.um.warszawa.pl.
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Spacerem
przez Włochy

w

sierpniu odbędą się kolejne spacery
z przewodnikiem po naszej dzielnicy. 8 sierpnia spacer
po Paluchu (zbiórka o godz. 11 na rogu al. Krakowskiej
i ul. Na Skraju), a 22 sierpnia spacer „W drodze na lotnisko” (zbiórka o godz. 11:00 na ul. 1 Sierpnia 1 przed
Novotelem). Organizatorem jest Urząd Dzielnicy Włochy.

ominiemy korki
w Jankach

Konkurs na najpiękniejszy
ogród i balkon

17

d

lipca otwarto nowo wybudowany fragment trasy S8 z Opaczy do Janek. Otwarty odcinek
o długości ok. 5,8 km, pozwala na ominięcie zakorkowanych Janek i Raszyna kierowcom udającym się w stronę
Wrocławia i Katowic. Zmaleje również ruch w al. Krakowskiej, która będzie najdogodniejszą drogą wyjazdową
w kierunku Krakowa. Nowy odcinek drogi został oddany
do ruchu 5 miesięcy przed planowanym terminem.

o 14 sierpnia można wziąć udział w konkursie na najpiękniejszy ogród i balkon we Włochach.
Zdjęcia (4-5 sztuk) należy przesyłać na adres Urzędu
Dzielnicy Włochy lub mailowo: promocjawlo@um.warszawa.pl. Do wygrania są bony zakupowe o wartości
100-300 zł. Więcej informacji: www.ud-wlochy.waw.pl.

Tandemem
z veturilo

Kino na dachu

lipca Warszawski Rower Publiczny Veturilo
wzbogacił się o 10 tandemów. Dwuosobowe rowery są już
dostępne na stacjach rowerowych, a ich lokalizację można sprawdzić na stronie www.veturilo.waw.pl. Z tandemów można korzystać na takich samych zasadach, jak
z pozostałych rowerów Veturilo.

a dachu centrum handlowego Atrium Reduta w Al. Jerozolimskich działa od początku lipca kino
plenerowe. W sierpniu seanse odbywają się w każdą środę o 21:15 (do 26 sierpnia). W repertuarze m.in. „Wilk
z Wallstreet” M. Scorsese i „Tylko kochankowie przeżyją” J. Jarmuscha. Więcej: www.filmowastolica.pl.
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10 ciekawostek
o Włochach
Czy wiecie, że już w latach '20 XX wieku przez Włochy
przejeżdżało 60 pociągów dziennie? oto 10 faktów z historii
Starych i Nowych Włoch, których być może nie znaliście.

01.

Srogi właściciel
Włochy należały w XIX wieku do hrabiego Tadeusza Antoniego Mostowskiego –
ministra spraw wewnętrznych i policji Księstwa Warszawskiego.
Rodzina Koelichenów odkupiła od niego te tereny w 1844 roku.

Kwadrans w podróży

02.

W latach ‘20 XX wieku podróż pociągiem z Dworca Głównego
w Warszawie do Włoch trwała 13 minut. 60 pociągów dziennie
jeździło od godz. 5:23 rano do późna (1:30) w nocy zapewniając
w każdej chwili dojazd do centrum stolicy w ogrzanym zimą
wagonie szerokotorowej kolei.

03.

Burmistrz na jeden dzień
Pierwszy powojenny burmistrz Włoch – Herman Czecharowski pełnił swoje obowiązki
tylko jeden dzień. Mieszkającego na ulicy Hoene Wrońskiego (dziś Ciszewska) inżyniera
budowlanego zastąpił Grzegorz Wojciechowski, z zawodu trumniarz.

Specjaliści od estetyki
W latach ’20 XX wieku we Włochach działała specjalna
Komisja Artystyczno-Budowlana, której zadaniem
było rozpatrywanie projektów wznoszonych budynków
oraz opiniowanie w sprawach artystycznych
i techniczno-regulacyjnych całego osiedla.
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05.

Sportowe Włochy
W czasie okupacji we Włochach działały przynajmniej cztery
kluby sportowe: Przyszłość, Brzask, Poszum, Karioka.

postindustrialne dziedzictwo

06.

Stare Włochy były tzw. przemysłową częścią
Miasta Ogrodu Włochy, w której znajdowała się m.in.
fabryka maszyn i odlewnia Orthwein, Karasiński i S-ka,
a także Zakłady Przemysłu Elektrycznego „Era” (to teren
obecnego osiedla Kasztanowy Park).

07.

Dawne nazwy ulic
Ulica Popularna była kiedyś ulicą Kościuszki, ulica Techników była
Fabryczną, a ulica Globusowa nosiła nazwę Piłsudskiego.
Więcej dawnych nazw włochowskich ulic można znaleźć na www.wlochy.org.pl.

08.

pierwsza poczta
Pierwszą pocztę we Włochach mieszkańcy zawdzięczali
inżynierowi Czesławowi Kłosiowi. W latach ’30 XX wieku
jeden z budynków gospodarczych koło swojego domu
udostępnił pod jej działalność. Było to w rejonach
dzisiejszej ulicy Stajennej.

09.

Znacie jeszcze jakieś
ciekawostki o Włochach?
Piszcie na wlochy@wlochy.org.pl.

Atrakcje botaniczne
W Parku Kombatantów rosną wiekowe i rzadko spotykane gatunki drzew.
Niektóre z nich zostały objęte ochroną w formie pomników przyrody - jak platan
klonolistny, który liczy sobie 130 lat oraz lipa drobnolistna mająca ok. 250 lat.
Na uwagę zasługuje także tulipanowiec amerykański w wieku ok. 110 lat,
dwie sosny czarne w wieku ok. 130 lat oraz klon polny w wieku ok. 130 lat.

raj dla wędkarzy
Staw Koziorożca w latach ’20 XX wieku miał tak czystą
wodę, że prześwitywała na głębokość 2 metrów,
a warszawiacy masowo przyjeżdżali tu łowić ryby.
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budżet obywatelski
we włochach
Kajaki na Stawach Cietrzewia, odkryte lodowisko,
nowy projektor dla kina Ada - to tylko niektóre projekty,
na które zagłosowali mieszkańcy Włoch.
8 lipca ogłoszono wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego w Warszawie.
We Włochach zagłosowało 4169 mieszkańców, a frekwencja wyniosła 10,4%.
To niestety mniej niż w 2014 roku.
W naszej dzielnicy zostanie zrealizowanych łącznie 14 projektów:
Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii DK „Włochy”

koszt projektu: 198 000 zł

Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Włochy

koszt projektu: 92 000 zł

Lustro drogowe na terenie przyszkolnym SP 94

koszt projektu: 1 000 zł

Zakup nowości do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

koszt projektu: 46 300 zł

Odkryte lodowisko na Placu Wolności

koszt projektu: 200 000 zł

Mobilna wypożyczalnia kajaków na stawach Cietrzewia

koszt projektu: 27 200 zł

Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni
oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej

koszt projektu: 200 000 zł

Plac zabaw na ul. Na Skraju - ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych

koszt projektu: 183 800 zł

Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Potrzebnej

koszt projektu: 84 000 zł

Lustra drogowe na ul. Obywatelskiej

koszt projektu: 8 000 zł

„Mały Kopernik” (przy Szkole Podstawowej nr 94)

koszt projektu: 150 500 zł

Naprawa ciągów pieszych oraz rewitalizacja terenów zielonych na ul. 17 Stycznia

koszt projektu: 16 500 zł

Artystyczne piątki w SP 227

koszt projektu: 3 300 zł

Aktywne soboty! Udostępnienie sali gimnastycznej w SP 227 dla mieszkańców

koszt projektu: 2 925 zł

Budki dla owadów w Ogrodach Kosmosu

Dystrybutory „psich pakietów”na ul. Naukowej

W tym roku we Włochach zrealizowano szereg
projektów, wybranych przez mieszkańców
w 2014 roku. Wśród nich znalazło się m.in.
ukwiecenie okolic dworca PKP Warszawa Włochy,
budki dla owadów, murale na elewacji Szkoły
Podstawowej nr 87, a także dystrybutory zestawów
na psie odchody. W trakcie realizacji są jeszcze m.in.
remont chodnika na ul. 1 Sierpnia i tworzenie
dokumentacji projektowej dla budowy drogi
rowerowej wzdłuż ul. Chrościckiego.
MK
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Frekwencja w dzielnicach
bemowo:

4,6%

wilanów:

6,2%

ochota:

7,0%

praga-południe:

7,8%

ursynów:

7,8%

sródmieście:

8,1%

ursus:

8,7%

praga-północ:

8,9%

wawer:

9,5%

rembertów:

10,3%

białołęka:

10,4%

17,3%

wesoła:

mokotów:

żoliborz:

wola:

13,9%

13,4%

12,6%

targówek:

bielany:

11,9%

10,9%

włochy:

10,4%

liczba osób głosujących w budżecie partycypacyjnym
5 438
11 370
bielany / 14 317
mokotów / 30 353
ochota / 5 861
praga-południe / 13 902
praga-północ / 5 969
rembertów / 2 461
śródmieście / 9 726
targówek / 14 728
ursus / 4 908
ursynów / 11 572
wawer / 6 932
wesoła / 4 159
wilanów / 1 911
włochy / 4 169
wola / 17 405
żoliborz / 6 568
bemowo /

białołęka /

źródło: twojbudzet.um.warszawa.pl

7

kula włochowska
o tym się mówi we włochach

Jak ocalić
Miasto ogród Włochy
podsumowanie debaty z ekspertami na temat
zagospodarowania placu przy stacji pKp Włochy.

w

z pomocą ekspertów usiłowaliśmy zawalczyć o większą przestrzeń pieszą na terenie obecnego placu, gdzie
w przyszłości ma powstać komercyjny obiekt kubaturowy. Plan „Tynkarska” został zatwierdzony w marcu
2015 r. z uwzględnieniem tylko części postulatów mieszkańców. Tyle, że miesiąc później Wojewoda Mazowiecki
unieważnił cały plan. Tak więc kolejna niewiadoma. Czy
unieważnienie planu to szansa, czy zagrożenie? Czy to
oznacza, że dotychczasowy ogromny wkład mieszkańców
został zaprzepaszczony?

czerwcowej „Kuli” pisaliśmy już o spotkaniu mieszkańców z przedstawicielami samorządu
dzielnicy i z niezależnymi ekspertami, które odbyło się
30 maja w Adzie. W naszej relacji skupiliśmy się na
dwóch tematach: kwestii wpływu mieszkańców na zagospodarowanie tzw. Ogrodów Kosmosu oraz kwestii modernizacji stacji PKP Warszawa Włochy (torów, peronu
i przejścia podziemnego). Dziś spróbujemy podsumować
trzeci obszar tematyczny majowego spotkania: opinie
ekspertów i wnioski dla mieszkańców w zakresie zagospodarowania placu wokół dworca.

Zewnętrzna ekspertyza

Co już zrobiliśmy dla przestrzeni dworca PKP ?

Na zamówienie Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy, Kancelaria Magnusson we współpracy z Grzegorzem A. Buczkiem (Towarzystwo Urbanistów Polskich
i Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej) sporządziła ekspertyzę na temat możliwości wpływu mieszkańców Włoch na kształtowanie przestrzeni wokół stacji
PKP Warszawa Włochy. Ekspertyza uwzględnia aktualny stan formalno-prawny, czyli stan po stwierdzeniu
nieważności planu zagospodarowania przestrzennego
Tynkarska przez Wojewodę Mazowieckiego.
To bardzo ważny dla mieszkańców materiał tak
edukacyjny jak i praktyczny i instruktażowy. Zawiera
tłumaczenie zapisów unieważnionego planu dla mieszkańców. Wyjaśnia czego mieszkańcy mogą się spodziewać przy utrzymaniu takich samych ustaleń w nowym
planie. Wskazuje szanse i zagrożenia w przypadku różnych scenariuszy w trakcie powtórzonej procedury sporządzenia planu i przede wszystkim zawiera właśnie tę
procedurę po unieważnieniu planu. Nabiera on znaczenia dopiero w momencie decyzji inwestycyjnych, które
muszą być z nim zgodne. Grzegorz A. Buczek nakreślił
w ekspertyzie możliwe dwa skrajne rezultaty urbanistyczno-architektoniczne zatwierdzenia planu. Jednocześnie mecenas Przemysław Kastyak wytłumaczył
znaczenie praktyczne planu. Dokument nie pociąga za
sobą żadnych obowiązków realizacji jego ustaleń w określonym terminie. Ekspertyzę można w całości przeczytać
na stronie Stowarzyszenia www.wlochy.org.pl w zakładce „Rewitalizacja dworca PKP Włochy”.

Teren dworca objęty był sporządzanym od 2011 r.
planem zagospodarowania przestrzennego Tynkarska.
To plan, który w sposób wzorcowy miał być sporządzony
z udziałem mieszkańców. Nasze Stowarzyszenie zorganizowało na wstępnym etapie jego sporządzania spotkanie edukacyjne i konsultacyjne dla mieszkańców celem
składania przez nich przemyślanych, konstruktywnych
wniosków do planu. Mieszkańcy wnosili o urządzenie
tam reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej integrującej
lokalną społeczność. Potem, w 2012 r. przed dyskusją
publiczną nad projektem planu, zorganizowaliśmy dodatkowe spotkanie z przedstawicielami Prezydent Warszawy. W 2012 r., w ramach współpracy z Politechniką
Warszawską, studenci sporządzili dla nas projekty rozwiązań przestrzennych dla tego terenu. W 2013 r. złożyliśmy do Prezydent Warszawy petycję (ponad 700 podpisów mieszkańców), aby teren dworca został przejęty na
majątek Miasta i aby miasto urządziło tam reprezentacyjną przestrzeń miejską.
Unieważnienie planu Tynkarska
Na potrzeby przygotowania się do rozmów
w sprawie przejęcia tego terenu przez miasto, podjęliśmy
rozmowy z niezależnymi ekspertami na temat opracowania, które wskazywałoby formalno-prawne ścieżki dla
tego rozwiązania. Ale we wrześniu 2014 r. projekt planu
Tynkarska wszedł już w ostatnią fazę jego sporządzania, czyli pod obrady Rady Warszawy. Na forum Rady
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Stanowisko Miasta st. Warszawy

Co dalej z przestrzenią dworca PKP Warszawa
Włochy?

Wprawdzie na spotkanie z mieszkańcami 30
maja nie przybył Marek Mikos – Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ale przesłał
uczestnikom stanowisko miasta w tej sprawie. Wynika
z niego, że Rada Warszawy nie zaskarżyła rozstrzygnięcia Wojewody Mazowieckiego unieważniającego plan
miejscowy Tynkarska, zatem możliwy jest krótszy czas
oczekiwania na powtórzenie procedury planu niż w przypadku oczekiwania na rozstrzygnięcia sądowe.
Kolejna dobra wiadomość jest taka, że dyrektor Mikos nie wykluczył „możliwości zorganizowania
warsztatów urbanistyczno architektonicznych dotyczących zagospodarowania przestrzeni, w tym przestrzeni
publicznej wokół dworca PKP Warszawa Włochy w celu
uzyskania różnorodnych propozycji programowych
i przestrzennych zagospodarowania obszaru u zbiegu
ulic Chrobrego i Tynkarskiej.”

Na to pytanie wciąż nie znamy odpowiedzi. Żeby
jednak zakończyć optymistycznym akcentem, informujemy, że teren ten przeszedł pozytywnie wstępną weryfikację przez specjalistów SARP Oddział Warszawski
w ramach projektu Warszawskie Centra Lokalne zleconego przez Prezydent Warszawy. Ostateczna lista rekomendowanych Prezydent Warszawy lokalizacji takich
centrów ma być przedstawiona przez SARP we wrześniu.
Mamy nadzieję, że będzie wśród nich zgłoszona
przez Stowarzyszenie przestrzeń wokół dworca, co będzie równoznaczne z zaangażowaniem finansowym miasta w poprawę jej estetyki i funkcjonalności.
***
„Jak ocalić Miasto Ogród Włochy?” to cykl spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie
Włochy od 2007 roku. Tegoroczne majowe spotkanie
odbyło się w ramach projektu „Aktywni Mieszkańcy
kształtują przestrzeń Miasta Ogrodu Włochy 2014-2015”
na podstawie umowy podpisanej przez Stowarzyszenie
z Fundacją Batorego. Projekt realizowany jest w programie Obywatele dla Demokracji, który finansowany jest
z funduszy EOG. Nasz projekt wsparła też finansowo
firma Anca Cars wypożyczająca samochody, która ma
swoją siedzibę we Włochach. Dziękujemy za wsparcie
społecznych działań na rzecz ładu przestrzennego i integracji społeczności historycznego Miasta Ogrodu Włochy.

Wnioski dotyczące przestrzeni wokół dworca
W oparciu o opinie niezależnych ekspertów oraz
o wnioski ze spotkania „Jak ocalić Miasto Ogród Włochy”
zarząd Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy zwrócił się do
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy z prośbą o:
1.

2.

3.

Zorganizowanie warsztatu urbanistyczno-architektonicznego, który pozwoli na wypracowanie
społecznej koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej
dla przestrzeni wokół dworca PKP we Włochach,
Ogłoszenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego, którego warunki będą sformułowane
z udziałem przedstawicieli lokalnej społeczności
na podstawie wniosków z warsztatu, o którym
mowa powyżej,
Podjęcie przez Radę Warszawy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego: teren dworca PKP Warszawa Włochy, ulicę
Chrobrego na odcinku sąsiadującym: z dworcem
oraz z przewidzianym wschodnim odcinkiem
ulicy Tynkarskiej, a także planowany wschodni
odcinek ul. Tynkarskiej.

Jolanta Piecuch

W ten sposób możliwe będzie rzeczywiste uspołecznienie procesu przygotowania planu dla tej ważnej
dla mieszkańców przestrzeni, a konkurs urbanistyczno-architektoniczny zagwarantuje wysoką jej jakość.
Jednocześnie zaproponowany przez nas tryb sporządzenia odrębnego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru okolic dworca PKP Warszawa Włochy nie
wstrzyma powtórzenia w niezbędnym zakresie formalnym procedury dla pozostałego obszaru unieważnionego
planu Tynkarska. Dlatego wierzymy, że Prezydent pozytywnie odniesie się do naszych wniosków.

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu:

9

kula włochowska
inwestycje

nowolazurowa
w budowie
prace nad odcinkiem łączącym ul. Chrościckiego
z ul. połczyńską mają się zakończyć w październiku.

m

Rzeczniczka ZMID wskazuje, że obecnie trwa
budowa ostatniej części wiaduktu, tj. 550-metrowej estakady nad torami stacji Warszawa Główna Towarowa,
a dokładniej przyczółki od strony ul. Połczyńskiej. Równolegle prowadzone są prace drogowe na odcinku znajdującym się za skrzyżowaniem w kierunku ul. Szeligowskiej – jezdnia, chodniki i co może cieszyć włochowskich
rowerzystów, ścieżka rowerowa. Do przebudowy pozostaje również skrzyżowanie Nowolazurowej z Połczyńską.

ieszkańcy Włoch obserwują z zaciekawieniem (a niektórzy ze zniecierpliwieniem), budowę
kilometrowego odcinka drogi od ul. Chrościckiego do ul.
Połczyńskiej. To przedłużenie oddanej do użytku ulicy
nazywanej roboczo Nowolazurową (dziś to al. 4 czerwca
1989 roku). Czas realizacji inwestycji został wyznaczony
na 21 miesięcy. Według Zarządu Miejskich Inwestycji
Drogowych, nic nie wskazuje na to, aby ten termin miał
się opóźnić. Zgodnie z umową, prace mają zakończyć się
w październiku bieżącego roku.

Ponadto planowana jest budowa 300-metrowego odcinka od ul. Połczyńskiej do ul. Lazurowej. Ten
fragment drogi pozwoli na bezpośredni przejazd, czyli
ominięcie korków tworzących się przed skrętem w lewo
w ul. Szeligowską. Jak wskazuje rzeczniczka ZMID,
umowy zostaną niedługo podpisane, a inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu siedmiu miesięcy.
Realizacja inwestycji od ul. ks. J. Chrościckiego
do ul. Połczyńskiej ułatwi życie warszawskim kierowcom, którzy od dawna czekają na alternatywne do zatłoczonej ulicy Dźwigowej, połączenie Włoch z Bemowem.
Warto jednak podkreślić, że planowane w październiku
zakończenie prac, nie oznacza otwarcia ruchu drogowego, gdyż to nastąpi dopiero po uzyskaniu pozwolenia na
użytkowanie.
Monika Kryk, fot. ZMID

Czas wyznaczony na realizację inwestycji budził
kontrowersje. Mieszkańcy Warszawy dziwili się, dlaczego 950-metrowy odcinek drogi będzie budowany przez
21 miesięcy, kiedy tego typu trasy w innych krajach
powstają znacznie szybciej. Budowa kolejnego odcinka
al. 4 czerwca 1989 r. wiąże się z wieloma wyzwaniami.
Jednym z nich okazały się zbyt nisko wiszące linie wysokiego napięcia. W czerwcu prace zostały wstrzymane
ze względu na niedopięte ustalenia w sprawie wyłączeń
w trakcie budowy pod poszczególnymi liniami. Rozmowy w tej sprawie trwały od początku budowy, co po raz
kolejny wskazuje, że przewody energetyczne to postrach
inwestorów w Warszawie - uzgodnienia mogą znacząco
opóźniać inwestycje.
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KoCiA NATurA
Mamy dom z ogrodem na osiedlu podobnych domków,
wśród cichych, lokalnych uliczek. od dziesiątków lat
w naszym domu żyją w zgodzie ludzie, psy i koty.

n

Byłam w mieszkaniu, gdzie bytuje kilkanaście
kotów, czekając na adopcję. Widziałam leżące w skondensowanym smrodzie moczu, apatyczne zwierzaki,
które nie mają możliwości zobaczenia trawnika, bo okna
zakratowane, a parapety zastawione doniczkami. Może
one są bezpieczniejsze, ale zapasione i chore. Czy domki
z ogrodami w miejskich osiedlach są gorszym dla nich
miejscem?

asze koty kochają dom, gdzie stoją pełne
miski i są ich ulubione miejsca do leżenia, a także ludzkie ręce chętne do pieszczenia futrzaków. Są regularnie
szczepione, czesane, zabezpieczane przed kleszczami i leczone.
Jak sądzicie? Czy nasze koty są szczęśliwe i bezpieczne? Kiedy ostatnio, za zgodą rodziny, szukałam następnego kotka do przygarnięcia, dowiedziałam się, że
prawdopodobnie... nie.

Czy nasze koty, polujące, ganiające się po ogrodzie, pogryzające trawkę i wylegujące się na rozgrzanych słońcem ścieżkach – nie są zdrowsze i szczęśliwsze? Wprawdzie wypadki się zdarzają. Z kilkunastu
kotów jeden zaginął, ale reszta dożywała godnego wieku
i z ciepła naszych kolan, spokojnie odchodziły do „krainy
wiecznych łowów”.

W opinii opiekunek bezdomnych kotów nasz
dom nie zapewnia zwierzakom dobrych warunków bytowania, bowiem pozwalamy im wychodzić na zewnątrz
(przez śluzę w drzwiach do ogrodu).
Już na wstępie, w rozmowie telefonicznej odmówiono mi „przydzielenia” kota, jeśli nie zagwarantuję
zamknięcia go w domu, z zakratowanymi oknami
i balkonem.

Behawioryści, weterynarze – zabierzcie głos
w tej sprawie!
Czy opiekunki/wolontariuszki mają rację, a ja
się mylę?

Usłyszałam, iż nie zapewniamy im bezpieczeństwa, bo mogą się zagubić, mogą je przejechać samochody, rozszarpać psy lub skrzywdzić źli ludzie. Szukałam
więc dalej, jednak nawet koty, które urodziły się i wychowały na wolności, zdaniem opiekunek powinny być
zamknięte w zakratowanych gettach.

tekst i zdjęcia Alicja Kozłowska

Widziałam w internecie tyle smutnych, kocich
pyszczków, które czekają na adopcję , ale żaden z nich
nie trafi do naszego domu, bo obok ich imion stoi okrutny
dopisek – „bez wypuszczania”.
Przecież kot ma niezależną naturę i umiłowanie wolności. Jeśli możemy mu zapewnić opiekę i wolność jednocześnie, to świetnie – sądzę, iż powinniśmy ich
przygarnąć więcej.
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Włochy w obiektywie mieszkańców

szkoła przy ul. cietrzewia, fot. Monika Kryk

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.
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