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Nowe oblicze stacji pkp Włochy
ogrody Kosmosu
Włochy oczami mieszkańców
Stare tabliczki adresowe
ogrody kosmosu

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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Spacerem
przez Włochy

Kino letnie
we Włochach

w

27

lipcu organizowane będą kolejne spacery z przewodnikiem po naszej dzielnicy. 11 lipca o godz.
11:00 odbędzie się wspólne zwiedzanie fortu „Zbarż”
(zbiórka na przystanku ZTM Ośrodek Wojskowy). Z kolei 25 lipca mieszkańcy będą mogli poznać lepiej Raków
(zbiórka o godz. 11:00 na przystanku WKD Raków). Organizatorem spacerów jest Urząd Dzielnicy we współpracy z firmą „Przewodnicy Warszawa”.

czerwca we Włochach po raz kolejny ruszy letnie kino. Seanse będą się odbywać na RKS Okęcie
na ul. Radarowej 1. W repertuarze filmowym znajdą się
m.in. takie tytuły jak „Colombiana”, „Więzień labiryntu”
czy „X-men, przeszłość, która nadejdzie”. Więcej informacji na www.ud-wlochy.waw.pl.

Nabór wniosków
do programu Senior-Wigor

Nowa inwestycja
na ul. Chrobrego

D

a działce leżącej między ul. Popularną,
Śląską i Chrobrego rozpoczynają się prace nad nową inwestycją deweloperską pod nazwą „Monte Verdi”. Na razie niewiele wiadomo o planach inwestora, oprócz tego,
że w budynku mają znaleźć się zarówno mieszkania, jak
i lokale usługowe. Teren ten znajduje się w dość strategicznej lokalizacji - tuż naprzeciwko stacji PKP Włochy.
Jego przyszły wygląd może mieć więc istotne znaczenie
dla estetyki ulicy Chrobrego

o 30 czerwca samorządy w całej Polsce
mogą aplikować o rządowe dofinansowanie na tworzenie
dziennych domów opieki Senior-Wigor. W nowo powstałych placówkach osoby starsze będą mogły aktywnie spędzać czas, biorąc udział w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych. Seniorzy znajdą
w nich także profesjonalną opiekę, obejmującą między
innymi korzystanie z terapii zajęciowej oraz rehabilitacji. Jeszcze w 2015 roku ma powstać około 100 takich
placówek, natomiast do 2020 roku około 1200. Więcej informacji na www.senior.gov.pl.

Budżet obywatelski
w praktyce

unieważnienie
planu tynkarska

n

w

p

ostatnich tygodniach w kilku miejscach naszej dzielnicy pojawiły się tzw. domki dla owadów. Można je zauważyć m.in. na Stawach Cietrzewia,
w Ogrodach Kosmosu, Parku Kombatantów, przy ul.
Świerszcza i na placu Wolności – łącznie 64 sztuki. To
realizacja kolejnego projektu wybranego przez mieszkańców w zeszłorocznej edycji budżetu partycypacyjnego.Jego celem jest ochrona różnorodności tzw. owadów
zapylających, których aktywność jest kluczowa dla zrównoważonego ekosystemu w mieście. Więcej informacji
o realizacji wybranych przez mieszkańców projektów
znajdziecie na: www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

od koniec kwietnia Wojewoda Mazowiecki
unieważnił plan miejscowy Tynkarska obejmujący m.in.
teren placu przy stacji PKP Warszawa Włochy i obszar
pomiędzy ul. Chrobrego i Ryżową a torami kolejowymi.
Zatem charakter zabudowy będzie tam wciąż zależał od
decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez zarząd
dzielnicy. Projekt planu musi być teraz poprawiony stosownie do zaleceń wojewody, uzgodniony z właściwymi
urzędami, a następnie jeszcze raz wyłożony do publicznej wiadomości. Oznacza to, że po raz kolejny mieszkańcy będą uprawnieni do składania uwag do prezydenta
miasta przed jego zatwierdzeniem przez Radę Warszawy.
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stare tabliczki
ukryte w różnych zakamarkach włochowskich uliczek.
Niektóre zniszczone, inne pieczołowicie odnowione
przez mieszkańców, przypominają nam
o historii podwarszawskich Włoch.

t

abliczki z dawnymi nazwami włochowskich
ulic znajdziemy na elewacjach domów i kamienic wybudowanych jeszcze przed wojną. Na wielu z nich widnieją
nazwiska dawnych właścicieli. Na pierwszy rzut oka tabliczki niełatwo dostrzec. Nam udało się wypatrzeć kilka
w Nowych Włochach - m.in. na ul. Przyłęckiej, Rejonowej
i Przedniej.

Ulica Łuki Małe

Ulica Rejonowa – dawna ul. Bema

Ulica Chrośckiego – dawna ul. Mickiewicza

Ulica Przyłęcka – dawna ul. Moniuszki

Jeśli znacie jeszcze miejsca, w których można
znaleźć stare tabliczki, piszcie lub przyślijcie nam zdjęcia na: wlochy@wlochy.org.pl.
MK

Ulica Przednia – dawna ul. Matejki
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nowe oblicze Stacji
pKp warszawa włochy
w 2016 roku spółka pkp pLK planuje przebudowę
przejścia podziemnego, modernizację peronów i torów
przy włochowskiej stacji.

p

odczas spotkania „Jak ocalić Miasto Ogród
Włochy?”, które odbyło się 30 maja w Adzie, przedstawiciele spółki PKP PLK zaprezentowali mieszkańcom
założenia remontu włochowskiej stacji. Zmieni się sporo.
Przede wszystkim zmodernizowane zostaną oba perony,
a ich nawierzchnia wyposażona będzie w oznakowanie
dotykowe i ostrzegawcze dla osób niedowidzących i niewidomych. Co ważne, zabytkowa wiata na peronie 2
będzie zachowana w nienaruszonej, skrzydlatej formie.
Zostanie jednak odnowiona zgodnie z wytycznymi Stołecznego i Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.

że takie inwestycje należą do kompetencji samorządu
lokalnego. Istnieją możliwości współpracy inwestycyjnej
z PKP PLK SA, ale wymaga to odrębnego postępowania.

Nowe przejście pod stacją
W miejscu obecnego tunelu pod stacją powstanie nowe przejście z wyjściamia na ul. Chrobrego i ul.
Świerszcza. Zostanie ono dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych, które będą mogły korzystać z nowych wind. Przejście będzie także znacznie wyższe niż
obecnie. Ku radości mieszkańców przedstawiciele PKP
PLK poinformowali, że w ramach robót przeprowadzonych zostanie wiele prac odtworzeniowych z zachowaniem historycznych elementów – takich jak chociażby
zabytkowe napisy. Ściany zostaną wyłożone płytkami
o takim kształcie jak te przedwojenne. Ta deklaracja cieszy tym bardziej, że właśnie o uwzględnienie przedwojennej architektury apelowały włochowskie organizacje
pozarządowe w liście skierowanym do PKP PLK pod koniec 2014 roku (list podpisały Stowarzyszenie Sąsiedzkie
Włochy, Fundacja Stare Nowe Moje Włochy, Stowarzyszenie Mieszkańców Kamienice Włochy i Fundacja Willa
Jasny Dom).

Nowe tory, szybsze pociągi
Dzięki modernizacji torów na linii 447 Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki, pociągi pasażerskie
będą mogły jeździć szybciej. Ich prędkość wzrośnie do
120 km/h.

Co z zabytkowymi napisami?
PKP PLK nie zapomniało także o zabytkowym
rozkładzie jazdy odkrytym w listopadzie 2014 roku.
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracji przedstawiciele
spółki potwierdzili, iż po remoncie zostanie on wyeksponowany – sposób i lokalizacja tej ekspozycji zostanie
ustalona w konsultacji z mieszkańcami.

Przetarg na wykonanie robót w ramach projektu
modernizacji zostanie ogłoszony prawdopodobnie ok. 30
czerwca 2015 roku. Szacunkowy koszt całego projektu to
ok. 350 mln zł.
PL

Ściany przejścia będą zabezpieczone specjalną
powłoką antygraffiti, chroniącą przed wandalami. Sufity
zostaną wykończone tynkiem strukturalnym nawiązującym do historycznego, a na posadzce pojawią się duże
szare, granitowe płyty. Zarówno w nowym przejściu, jak
i na peronach zainstalowany zostanie monitoring.
Podczas spotkania, w odpowiedzi na zgłoszone
pytanie o nowe bezkolizyjne przejście przez tory łączące
Nowe i Stare Włochy, przedstawiciel PKP PLK wyjaśnił,
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budżet
partycypacyjny 2016
Między 16 a 26 czerwca odbędzie się głosowanie
w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.
oto lista projektów zgłoszonych we Włochach.
nr

nazwa projektu

Koszt

1

Biblioteka - szkolne centrum informacyjno-kulturalne

13 500,00 PLN

2

Plac zabaw - ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych

183 800,00 PLN

3

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

200 000,00 PLN

4

Czasopisma dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy

15 280,00 PLN

5

Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Potrzebnej

84 000,00 PLN

6

Ćwiczę tak jak lubię

44 450,00 PLN

7

Świąteczna iluminacja na ul. Popularnej

55 000,00 PLN

8

Artystyczne piątki

3 300,00 PLN

9

Zdrowe wakacje

66 000,00 PLN

10

Mobilna wypożyczalnia kajaków na stawach Cietrzewia

27 200,00 PLN

11

Aktywne soboty! Udostępnienie sali gimnastycznej
w SP 227 dla mieszkańców

2 925,00 PLN

12

Ulica 1-go Sierpnia żyje

16 000,00 PLN

13

Wymiana oświetlenia w salach szkolnych budynku Szkoły
Podstawowej nr. 88 (zastąpienie istniejącego oświetlenia
oświetleniem typu LED)

132 250,00 PLN

14

Przyczepa do przewozu symulatorów lotu

9 120,00 PLN

15

Odkryte lodowisko na Placu Wolności

200 000,00 PLN

16

Zajęcia sportowe: fitness i joga dla mieszkańców

9 424,00 PLN

17

Budowa boiska

192 000,00 PLN

18

Budowa siłowni plenerowej

36 300,00 PLN

19

Bibliobox - przyjazny czytelnikom

22 810,00 PLN

20

Stocznia kajakowa Okęcie - warsztaty szkutnicze

37 500,00 PLN

21

Eksperymentatorium - pracownia przyrodnicza XXI w.

16 727,00 PLN

22

Lustra drogowe na Obywatleskiej

8 000,00 PLN

23

Oświetlenie ul. Załuski

38 500,00 PLN

24

Letnie pikniki „W ogródku z kulturą”

16 700,00 PLN

25

Mini siłownia plenerowa w SP 227

30 100,00 PLN
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nr

nazwa projektu

Koszt

26

Koncert Gospel Warszawa WłochyPlac zabaw - ogólnodostępny,
bez ograniczeń czasowych

38 000,00 PLN

27

Hangar na symulatory lotu

36 700,00 PLN

28

Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji,
filii DK „Włochy”

198 000,00 PLN

29

Zajęcia sportowe dla mieszkańców

42 048,00 PLN

30

Wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki, tenisa
ziemnego - ogólnodostępne, bezpłatne, bez ograniczeń czasowych

200 000,00 PLN

31

Teatrzyki w Bibliotece

9 000,00 PLN

32

Mobilna edukacja przyszłości

60 400,00 PLN

33

Szkolny Klub Kultury „Skakanka” przy Szkole Podstawowej nr 94

44 800,00 PLN

34

Szkolny plac zabaw

199 442,00 PLN

35

Ze sztuką na Ty

7 000,00 PLN

36

Doposażenie skweru przy ul. Naukowej

25 000,00 PLN

37

Festiwal Edukacyjny „DWIE SZKOŁY”

41 100,00 PLN

38

Naprawa ciągów pieszych oraz rewitalizacja terenów zielonych

16 500,00 PLN

39

Od 6 do 106 lat - stacjonarna pracowania komputerowa
dla uczniów i mieszkańców

67 720,00 PLN

40

Mama w drodze do pracy - aktywizacja kobiet

21 000,00 PLN

41

„Mały Kopernik” (przy Szkole Podstawowej nr 94)

150 500,00 PLN

42

Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Włochy

92 000,00 PLN

43

Ławeczka pisarza Marka Nowakowskiego

85 500,00 PLN

44

Spotkania autorskie w placówkach Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

20 000,00 PLN

45

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

46 300,00 PLN

46

Ławeczki „maturalne”

23 800,00 PLN

47

Słupy ogłoszeniowe dla mieszkańców

31 000,00 PLN

48

Lustro drogowe na terenie przyszkolnym SP 94

1 000,00 PLN

49

Plac zabaw i siłownia plenerowa ul. Katalogowa

158 800,00 PLN

50

Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej

25 100,00 PLN

•
•
•

Jak głosować?
Przez Internet: na www.twojbudzet.um.warszawa.pl
Papierowo: przychodząc do wybranego urzędu dzielnicy (w godzinach jego pracy, pomiędzy 16 a 26 czerwca)
i wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania.
Pocztą: na adres właściwego urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2016”. Żeby głos był ważny,
musi wpłynąć do urzędu pomiędzy 16 a 26 czerwca 2015 r. (kartę do głosowania będzie można pobrać ze stron
internetowych od 16 czerwca 2015 r. lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców właściwego miejscowo urzędu dzielnicy).

We Włochach można głosować na dowolną liczbę projektów, jednak łączny koszt realizacji wszystkich wybranych działań nie może być większy niż 1 216 520 złotych. Ogłoszenie wyników odbędzie się do 10 lipca 2015 r.
Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku. Serdecznie zachęcamy do głosowania!
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konsultacje w sprawie
ogrodów Kosmosu
taras widokowy, aleja kasztanowa, skatepark – to tylko
niektóre atrakcje, które mogą powstać na terenie dawnych
ogródków działkowych na ul. Sympatycznej.

o

grody Kosmosu to niezwykle urokliwe
miejsce nazwane tak od przyległej do tego terenu ulicy
Kosmosu oraz istniejących tu jeszcze do niedawna ogrodów działkowych. Obecnie pozostało tylko kilka z nich,
ale teren zawdzięcza swój wyjątkowy klimat pozostałej
po dawnych ogródkach roślinności. Pozostawiony sam
sobie długo prosił się o zainteresowanie i ponowne ożywienie. Na prośbę Urzędu Dzielnicy Ogrodami Kosmosu
zainteresowała się warszawska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i studenci architektury krajobrazu,
którzy w ramach zajęć zmierzyli się z terenem i stworzyli własne koncepcje dla tego miejsca. Prace można
zobaczyć na stronie www.ogrodykosmosu.blogspot.com.
Stały się one podstawą do opracowania koncepcji opierającej się na idei integracji mieszkańców i przewidującej
w tym miejscu funkcji rekreacyjno-sportowych. Nowa
przestrzeń ma aktywizować oraz integrować lokalną
społeczność, a jego wyposażenie ma być dostosowane dla
każdej grupy społecznej. Prócz wypoczynku i rekreacji
obiekt ma edukować, kształtować postawy proekologiczne, zdrowy styl życia, szerzyć wiedzę o historii dzielnicy
i wspomagać lokalnych sprzedawców.

Zieleń i obiekty sportowo-rekreacyjne
Szczegóły wstępnego projektu zostały zaprezentowane mieszkańcom przez Burmistrza Michała Wąsowicza i przedstawicieli Urzędu Dzielnicy podczas spotkania „Jak ocalić Miasto Ogród Włochy?” zorganizowanego
przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy 30 maja 2015 r.
w Adzie.
Na terenie Ogrodów Kosmosu przewidziano m.in.
takie obiekty jak ogród jordanowski, boiska do gier, siłownię plenerową i skatepark. Ciekawostką jest drewniany
taras, z którego będzie można obserwować przejeżdżające
niedaleko pociągi.
Główną osią Ogrodów będzie odtworzona aleja
kasztanowcowa. Po środku terenu znajdzie się także tzw.
łąka centralna, na której będzie można wypoczywać i organizować pikniki. Projektanci zaproponowali również
urządzenie tzw. ogrodu deszczowego, który będzie zbierał
i oczyszczał wody opadowe z terenu obiektu.
Koncepcja przewiduje ponadto przestrzeń na plac
targowy, na którym możliwy będzie handel i organizowanie okolicznościowych imprez kulturalnych. Tuż obok
znajdzie się także parking i budynek administracyjny.

Widok na plac targowy od strony skrzyżowania ul. Sympatycznej z ul. Plastyczną

Widok na skate-park

8

nr 28 czerwiec 2015
o tym się mówi we włochach

Finansowanie projektu
Burmistrz Wąsowicz poinformował, że dzielnica zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu ze
środków Unii Europejską. Drugą szansą na zdobycie
pieniędzy na inwestycje jest projekt Warszawskich Centrów Lokalnych. W jego ramach Urząd Miasta zamierza
dofinansować 10 lokalizacji na terenie Warszawy, które
będą łączyć funkcje handlowe i rekreacyjne z estetyczną
przestrzenią integrującą mieszkańców. Stowarzyszenie
Sąsiedzkie Włochy w porozumieniu z Urzędem Dzielnicy
zgłosiło teren Ogródów Kosmosu jako takie potencjalne
centrum lokalne. Rozstrzygnięcia w tej sprawie powinny
zapaść jeszcze w tym roku.

Głos mieszkańców
Podczas spotkania „ Jak ocalić Miasto Ogród
Włochy?” mieszkańcy w większości pozytywnie przyjęli
inicjatywę rewitalizacji Ogrodów Kosmosu. Podkreślili
jednak konieczność uwzględnienia głosu lokalnej społeczności i umożliwienia jej bezpośredniego wpływu na
ostateczny kształt projektu. W odpowiedzi na ten postulat Burmistrz Wąsowicz potwierdził, że Urząd Dzielnicy
planuje organizację szerokich konsultacji społecznych
w sprawie zagospodarowania tego terenu. W praktyce
ma to oznaczać proaktywne wyjście do mieszkańców
m.in. przy zaangażowaniu wolontariuszy i lokalnych
szkół.
Trzeba pamiętać, że nowe funkcje tego miejsca
będą kluczowe zwłaszcza dla grupy mieszkańców zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie Ogrodów.
Podczas spotkania z Burmistrzem wyrażali oni zaniepokojenie m.in. kwestią budowy parkingu naprzeciwko
ich domów. Co ważne, część osób wciąż dzierżawi na tym
terenie ostatnie ogródki działkowe i jest szczególnie zainteresowana kwestią przedłużenia umów dzierżawy.
Zgromadzeni w Adzie mieszkańcy zadawali
też wiele pytań m.in. o połączenie tego terenu z planowanym na Odolanach nowym Muzeum Kolejnictwa,
techniczne aspekty budowy skateparku czy stopień ingerowania w istniejącą tam zieleń. Pod rozwagę został również poddany pomysł skonsultowania ostatecznej nazwy
dla tego terenu, która niekoniecznie musi zachować się
w obecnym brzmieniu.

Martyna Cziszewska, mk

Ogrody Kosmosu

Ogólny widok na teren Ogrodów Kosmosu od strony linii kolejowej
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kula włochowska
społeczeństwo

Włochy oczami
mieszkańców
radna Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy Klaudia Jastrzębska
przeprowadziła ankietę wśród mieszkańców na temat historii
i ładu przestrzennego naszej dzielnicy.

w

Z kolei miejsca we Włochach, które mieszkańcy
uważają za najbardziej atrakcyjne i estetyczne to:

ankiecie mieszkańcy odpowiadali m.in.
na pytanie czym jest koncepcja miasta-ogrodu. Oto wybrane odpowiedzi:
•

•

•

•
•

•

osiedle mieszkaniowe, oddalone od centrum miasta, z dużą ilością terenów zielonych, spełniające różne funkcje – usługowe,
handlowe, mieszkalne, a nie będące jedynie
sypialnią dla dojeżdżających do centrum
mieszkańców.
przestrzeń mieszkalna ściśle połączona
z terenami zielonymi, które mają takie samo
znaczenie w przestrzeni publicznej: te zielone tereny istnieją po to, żeby ludzie mogli
z nich korzystać, a nie na nie patrzeć.
poszanowanie historii i ducha miejsca, pozytywne więzi sąsiedzkie oparte na zaufaniu
i wspólnej dbałości o miasto-ogród.
koncepcja miasta-ogrodu odnosi sukces, jeśli mieszkańcy ze sobą współpracują.
jest to połączenie cech miasta – łatwy dostęp
do miejsc pracy, usług i kultury – z dużą ilością zieleni i niską, przyjazną zabudową.
niestety rozbudowa Włoch przestaje przypominać miasto-ogród.

Plac
Wolności

Pałac
Koelichenów

Fort
Włochy

Willa
Jasny Dom

Park
Kombatantów

Park
Cietrzewia

Ulice ze starym
drzewostanem

Stare
kamienice

Kino
Ada

Pałac
Koelichenów

W ankiecie można było także wskazać miejsca
oceniane jako nieestetyczne wraz z propozycją ich zmiany. Wśród odpowiedzi wymieniano:
•
•

Mieszkańcy zostali poproszeni o wskazanie
obiektów i miejsc wartościowych pod względem historycznym. Najczęściej wymieniano:
Stare
kamienice

Staw
Koziorożca

Fort
Włochy

•
•
•

Park
Kombatantów

•
•

Układ
urbanistyczny
Kino
ADA

Dworzec pKp – konieczny remont
Ekrany wzdłuż torów kolejowych –
rozebrać, ewentualnie posadzić na nich
rośliny pnące
okolice targowiska Bakalarska –
brak jakiejkolwiek koncepcji
ulice pełne chaotycznych banerów
reklamowych
Kamienica po wybuchu gazu
na ul. Globusowej
pętla 127 na Nowych Włochach – aż się
prosi, żeby powstał na niej skwer
pierzeja Globusowej – wymaga
rewitalizacji
Jeśli chcecie się podzielić z nami swoimi opiniami
na temat historii i wyglądu Włoch,
piszcie na www.wlochy.org.pl

Kościół
św. Teresy
od Dzieciątka
Jezus

Materiał źródłowy: Klaudia Jastrzębska.
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mój qigong
Kilka lat temu moje ciało odmówiło posłuszeństwa.
operacje kolan, barku i kręgosłupa postawiły pod znakiem
zapytania moją przyszłą swobodę w poruszaniu się.

k

ule i stabilizatory kończyn wydawały się
być już na zawsze moimi pomocnikami. Odbyłam kilka
serii fizjo- i fizykoterapeutycznych, więc kiedy miły pan
Robert, mój rehabilitant oznajmił, że więcej nie może dla
mnie zrobić, podupadłam na duchu. Oczywiście bardzo
się starałam nadal ćwiczyć, jeździłam na rowerze, pływałam, spacerowałam, ale często dotkliwe bóle zagnieżdżały się w różnych rejonach ciała i nie pozwalały zasnąć.
Wówczas „przyszedł do mnie” Qigong. Poznałam
Hanię, a ona zaprosiła mnie na zajęcia w grupie ćwiczącej Qigong w stylu Lecącego Żurawia. Ruchy ćwiczących
rzeczywiście czasami przypominają lot lub chód tych
pięknych ptaków.
Szybko dołączyłam do grona pań w wieku różnym, zazwyczaj jednak powyżej 40+ i zaczęłam „latać”
wraz z nimi, pod okiem Krysi, naszej wspaniałej instruktorki.
Po kilku miesiącach zauważyłam, iż wykonując
skłon sięgam dłońmi do podłogi i nie odczuwam dotkliwego bólu kręgosłupa. Stawy znacznie rzadziej mnie
bolą i nie skrzypią przy głębszych ruchach. Poprawa nie
jest jeszcze bardzo spektakularna, choć wyraźna, a moje
ciało tak polubiło te ćwiczenia, że chętnie spotykam się
z grupą co najmniej 2 razy w tygodniu. Za 1,5-godzinne
ćwiczenia płacę 3 zł, a lekkość jaką osiąga moje ciało i radosny nastrój, kiedy opuszczam salę, jest nieoceniony.
Nadal się uczę ćwiczeń i poznaję technikę oraz
różne stopnie rozluźnienia. Uczę się sprawiać radość mojemu ciału. Może jeszcze nie doskonały, z pewnością nie
do końca poznany, ale mam już „mój Qigong”.
Zachęcam wszystkich – zacznijcie ćwiczyć, bo
Qigong nauczy Was obserwowania, rozumienia, rozluźniania i dopieszczania własnego ciała.

radosny nastrój,
kiedy opuszczam salę,
jest nieoceniony.

tekst i zdjęcia Alicja Kozłowska
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Włochy w obiektywie mieszkańców

gołębniki na ulicy plastycznej

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

