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park kombatantów

nowe włochowskie skwery miejskie
aktywnie na ul. rejonowej
włochowskie centrum aktywnej rodziny
lola z ul. wilczyckiej

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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Wszystkim mieszkańcom życzymy cudownych,
rodzinnych Świąt w naszych pięknych Włochach!
zarząd Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy

będą konsultacje
ws. placu przy stacji pkp

włącz się w budżet
obywatelski we włochach!

w

o

e wrześniu i październiku nasze Stowarzyszenie wspólnie z mieszkańcami zbierało podpisy ws.
zorganizowania konsultacji społecznych dot. zagospodarowania placu przy stacji PKP Włochy. W listopadzie otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek został pozytywnie
rozpatrzony! Konsultacje z udziałem mieszkańców odbędą się w I kwartale 2017 roku. Zostaną zorganizowane przy współpracy Centrum Komunikacji Społecznej,
Biura Architektury i Planowania Urzędu Miasta oraz
Urzędu Dzielnicy. Co ważne, głos mieszkańców wyrażony w konsultacjach stanie się docelowo wkładem do
planu miejscowego obejmującego ten teren. Organizację
konsultacji poprzedzi przygotowanie rekomendacji przez
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich. Mieszkańcy będą mieli okazję zapoznać się m.in.
z dobrymi praktykami dot. zagospodarowania podobnych
terenów w innych miastach, a także różnymi wariantami
rozwiązań dla naszego placu. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się wreszcie zmienić tę zaniedbaną
przestrzeń w wizytówkę Miasta Ogrodu Włochy!

d 1 grudnia mieszkańcy mogą zgłaszać
propozycje w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Pole do pomysłów jest naprawdę duże. Można
zgłaszać zarówno zadania inwestycyjne, (np. budowa
placu zabaw), jak i różnego rodzaju działania i wydarzenia integrujące społeczność lokalną (np. potańcówki, kina
plenerowe). Ważne, żeby realizacja projektu zmieściła się
w jednym roku budżetowym. Włochy zostały podzielone
na cztery obszary: Nowe Włochy, Stare Włochy, Niskie
Okęcie i Wysokie Okęcie. W każdym z nich do wydania
będzie 372 500 zł, czyli łącznie w naszej dzielnicy na
projekty z budżetu obywatelskiego przeznaczono 1 490
000 zł. Co ważne, w tym roku koszt jednego projektu nie
może przekroczyć 150 000 zł. Pomysły można zgłaszać
samodzielnie lub w kilka osób do 23 stycznia 2017 roku.
Autorami projektów mogą być też osoby niepełnoletniewystarczy zgoda rodzica. Więcej informacji o budżecie
obywatelskim znajdziecie na stronie www.twojbudzet.
um.warszawa.pl. Zachęcamy do działania!
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droga rowerowa
na ul. ks. j. chrościckiego

wiślany mural
na globusowej

w

z

listopadzie ruszyła budowa ścieżki rowerowej na ul. ks. J. Chrościckiego. Została ona wytyczona w szerokim pasie zieleni biegnącym wzdłuż ulicy.
Budowa obejmuje odcinek od al. 4 Czerwca 1989 r., gdzie
łączy się z istniejącymi drogami dla rowerów, do ul. Łuki
Wielkie, gdzie możliwe będzie włączenie się do ruchu lub
wjazd do Parku Kombatantów. Droga dla rowerów będzie
wykonana z asfaltu. Cała inwestycja ma pochłonąć ok.
750 000 zł i zakończyć się do końca roku.

e ścian tunelu biegnącego wzdłuż ulicy Globusowej zniknęła pod koniec listopada galeria graffiti.
Z inicjatywy Urzędu Miasta w jej miejscu pojawił się
nowy mural promujący „Dzielnicę Wisła” i inicjatywę
przyszłorocznych obchodów „Roku Rzeki Wisły 2017”.
Projekt jest autorstwa Aleksandry Jasionowskiej. Z naszych informacji wynika jednak, że strefa free-graffiti
powróci w to miejsce przed przyszłorocznymi wakacjami,
a mural jest tylko na okres około sześciu miesięcy.

nowe drzewa
na ul. dźwigowej

pomoc
potrzebującym

w

r

listopadzie na ul. Dźwigowej zasadzono
ponad 40 nowych drzew. Na odcinku między ul. Redaktorską i Parowcową pojawiły się dwa rzędy lip drobnolistnych. To tzw. nasadzenia zastępcze wykonane w ramach
rekompensaty za wycinkę drzew w innej części dzielnicy.
Ale to nie koniec zmian na tym terenie. W przyszłym
roku na Dźwigowej ma powstać bowiem tzw. Włochowski
Skwer Miejski. Więcej o tej inicjatywie można przeczytać
na stronie 6.

obiąc przedświąteczne porządki często zastanawiamy się co możemy zrobić z używanymi rzeczami.
O ile są w dobrym stanie warto rozważyć ich przekazanie potrzebującym. Na ul. Łopuszańskiej działa Dom dla
Bezdomnych ”Betania” Wspólnoty „Chleb Życia”. Ubrania
można także przekazywać do Caritasu działającego przy
Kościele na ul. Popularnej. Z kolei stare koce, poduszki
i kołdry można przekazać na rzecz schroniska na Paluchu. Przydadzą się zwierzakom zwłaszcza zimą.
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wieści
z samorządu
co słychać w temacie inwestycji takich jak stacja muzeum,
fort v włochy czy ogrody kosmosu? relacjonuje
klaudia jastrzębska, radna naszego stowarzyszenia
w radzie dzielnicy włochy.

g

typu transportu. A mieszkańcy domów jednorodzinnych
i kameralnych kamienic zlokalizowanych we Włochach
z pewnością tak. Wnioskujemy również o zaplanowanie
docelowego układu komunikacyjnego w taki sposób, aby
drogi dojazdowe do muzeum nie prowadziły głównie przez
Włochy. W tej chwili powstaje projekt budowy tej nowej
placówki – ten etap trwa 16 tygodni. Podczas posiedzenia
komisji zadałam pytanie czy Rada Dzielnicy będzie mogła
uczestniczyć w opiniowaniu projektu. Nadal czekamy na
odpowiedź, gdyż przedstawiciele PKP SA nie byli niestety
w stanie odpowiedzieć na to pytanie podczas spotkania.
Wszelkie problemy związane z budową muzeum należy
zgłaszać do rzecznika prasowego PKP SA.

łównym tematem listopadowego posiedzenia włochowskiej Komisji Ładu Przestrzennego
i Ochrony Środowiska była kwestia budowy Stacji Muzeum. To nowa instytucja kultury, powołana w miejsce
zlikwidowanego Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.
Jej siedziba powstanie na Odolanach, tuż przy granicy z Ogrodami Kosmosu we Włochach. Obecnie trwają
prace nad koncepcją zagospodarowania terenu muzeum,
włącznie z układem komunikacji. Wśród mieszkańców
Włoch obawy budzi m.in. kwestia dojazdu do placówki
Teren przyszłej Stacji Muzeum na Odolanach

W ostatnim czasie na stronie Urzędu Dzielnicy
prowadzona była ankieta na temat Fortu V Włochy. Dotyczyła oczekiwań wobec terenu oraz częstotliwości uczęszczania. Ankieta została przeprowadzona na wniosek,
który złożyłam podczas wrześniowej komisji. Niestety
mieszkańcy nie byli o niej należycie informowani, więc
odpowiedzi były znikome. Wyniki ankiety powinny być
wkrótce dostępne.
Ogrody Kosmosu - dobre informacje! Projekt po
konsultacjach społecznych został już zgłoszony do konkursu o dofinansowanie realizacji.
Klaudia Jastrzębska

od ulicy Potrzebnej jako jedynej drogi dojazdowej. Dlatego na listopadowe posiedzenie komisji zaprosiliśmy
gości z Zarządu Dróg Miejskich, PKP SA oraz Urzędu
Miasta st. Warszawy. Przedstawiciele PKP SA oraz
biura projektowego otrzymali od nas postulaty, które
były wypracowane przez Komisję Ładu Przestrzennego
i Ochrony Środowiska na wcześniejszych posiedzeniach.
Wśród nich znalazł się m.in. wniosek o wyznaczenie alternatywnej drogi dojazdowej do terenu budowy w celu
odciążenia ulicy Wałowickiej, ul. Nike, ul. Świerszcza, ul.
Potrzebnej i ul. Sympatycznej. Postulujemy, aby główna
trasa dojazdowa sprzętu ciężkiego podczas budowy przebiegała przez Odolany - obecnie znajdują się tam tereny
przemysłowe, które nie będą odczuwały uciążliwości tego

Ulica Potrzebna
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nowe włochowskie
skwery miejskie
w przyszłym roku na ul. dźwigowej, potrzebnej
i ks. j.chrościckiego mają powstać nowe zielone skwery.

w

Jak to się zaczęło?
Idea Włochowskich Skwerów Miejskich powstała w 2013 roku. Pierwsze działania w ramach projektu
dotyczyły przekształcenia w skwery niezagospodarowanej działki na ul. Naukowej, a także terenu naprzeciwko
Lidla czyli tzw. Ogrodów Kosmosu. Pierwsze spotkanie
z władzami dzielnicy w tej sprawie odbyliśmy w kwietniu 2013 roku. Na spotkaniu z burmistrzem Wąsowiczem i wiceburmistrzem Krupińskim opisaliśmy główne
założenia naszej inicjatywy. Omówiliśmy też pierwsze
działania ze strony Urzędu Dzielnicy i Stowarzyszenia.
Przede wszystkim Urząd zobowiązał się wówczas podjąć
działania celem zapewnienia dla działki tzw. Ogrodów
Kosmosu przeznaczenia na funkcje celu publicznego –
przypomnijmy, że pierwotnie miasto planowało przeznaczyć ten teren pod zabudowę.
Projekt oficjalnie zainaugurowaliśmy z udziałem
mieszkańców w czerwcu 2013 roku. Rozpoczęliśmy wówczas rozmowy o pomysłach na zagospodarowanie terenu
Ogrodów Kosmosu, a także pustej działki na ul. Naukowej. Efektem tych działań stało się m.in. zainstalowanie
siłowni plenerowej na ul. Naukowej w 2014 roku. Cieszymy się, że na tej samej działce już w przyszłym roku pojawi się także naturalny plac zabaw - to projekt zgłoszony
i wybrany w ramach realizacji budżetu obywatelskiego.
Mamy także nadzieję, że już wkrótce Ogrody Kosmosu
zostaną przekształcone w piękną zieloną przestrzeń służącą mieszkańcom, a sieć skwerów miejskich obejmie
całą dzielnicę.
MK

łochowskie Skwery Miejskie to projekt
Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy zainaugurowany
w 2013 roku. W jego ramach zabiegamy o to, żeby na
niezagospodarowanych lub zaniedbanych działkach na
terenie naszej dzielnicy powstawały estetyczne przestrzenie służące mieszkańcom. Nie zawsze musi się to wiązać
z dużymi inwestycjami – w niektórych przypadkach jest
to kwestia uporządkowania istniejącej zieleni i ścieżek
czy dosadzenia drzew i kwiatów.
Mieszkańcy o skwerach w ankietach
W II i III kwartale 2015 roku nasze Stowarzyszenie przeprowadziło specjalne ankiety mające na
celu zbadanie oczekiwań mieszkańców wobec projektu
„Włochowskich Skwerów Miejskich”. W badaniu wzięło
udział łącznie 365 mieszkańców. Wyniki wyraźnie wskazały nam kierunki działań. 97% osób, które wypełniły ankietę uznało, że we Włochach istnieje potrzeba tworzenia
kolejnych skwerów. Mieszkańcy jako ich główne funkcje
wskazywali: miejsce relaksu np. z ławkami, leżakami,
fontannami; mini-ogrody miejskie z dominacją kwiatów
i krzewów czy miejsca organizacji spotkań i kameralnych
imprez.
Jako potencjalne lokalizacje dla Włochowskich
Skwerów mieszkańcy wskazywali w ankietach m.in.
Ogrody Kosmosu, teren u zbiegu ul. Chrościckiego i ul.
Obywatelskiej, teren ul. Dźwigowej, ul. Potrzebną róg
Plastycznej, ul. Techników przy ul. Owalnej, plac na rogu
ul. Chrościckiego i ul. Rybnickiej, a także okolice Solipskiej, Fasolowej i Zapustnej. Pod koniec 2015 roku nasze
Stowarzyszenie zwróciło się do Urzędu Dzielnicy z prośbą
o analizę tych lokalizacji i tam, gdzie to możliwe podjęcie
działań na rzecz ich przekształcenia w skwery.
Co prawda na odpowiedź czekaliśmy blisko rok,
ale w listopadzie otrzymaliśmy dobre wieści. Z wnioskowanych przez nas lokalizacji władze dzielnicy wytypowały do realizacji skwery na ul. Dźwigowej (między ul. Redaktorską a Parowcową), teren u zbiegu ul. Plastycznej
i Potrzebnej, a także róg ks. J.Chrościckiego i Rybnickiej
(przed budynkiem TBS). Co ważne, jeszcze w tym roku
mają powstać projekty zagospodarowania tych terenów.
Urząd Dzielnicy zwrócił się także do miasta o przyznanie
dodatkowych środków na realizację skwerów.

Teren u zbiegu ul. Potrzebnej i ul. Plastycznej
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aktywnie
na ul. rejonowej
w przyszłym roku na ul. rejonowej powstanie tzw.
miejsce aktywności lokalnej. to przestrzeń, która będzie
w pełni otwarta na oddolne inicjatywy mieszkańców
i organizacji pozarządowych.

m

Przyszła siedziba MAL na ul. Rejonowej

iejsca Aktywności Lokalnej (tzw. MAL-e)
to miejsca, które sprzyjają wszelkim oddolnym inicjatywom, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji i aktywnemu spędzaniu czasu. To tu można nawiązać nowe znajomości,
podzielić się swoją pasją lub czegoś nauczyć. Od domu
kultury czy innych instytucji samorządowych różnią się
tym, że program ich działalności układają same organizacje pozarządowe i mieszkańcy. W MAL-ach mogą
odbywać się różnego rodzaju działania: np. warsztaty
kulinarne, zajęcia dla dzieci, spotkania z ekspertami, co
-working – wszystko zależy od inicjatywy i kreatywności
mieszkańców. Co ważne, oferta MAL jest nieodpłatna.
W Warszawie działa już kilka miejsc w tej formule. To m.in. „Centrum Społeczne PACA 40” na Pradze
czy „3 pokoje z kuchnią” na Białołęce. MAL na Rejonowej
6/8 będzie pierwszym we Włochach. Powstanie w lokalu
należącym do dzielnicy, który od dłuższego czasu stał pusty. Przestrzeń ma powierzchnię ok. 160 m2 i składa się
z pięciu pomieszczeń. Wnętrza zostaną zaprojektowane
przez architektów i poddane gruntownemu remontowi.
Konsultacje z mieszkańcami
Potrzebę stworzenia MAL-u w naszej dzielnicy sygnalizowały włochowskie organizacje pozarządowe
zrzeszone w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.
Pierwsze rozmowy na ten temat rozpoczęły się w 2015
roku. Z inicjatywy naszego Stowarzyszenia w styczniu
2016 roku na spotkanie w Urzędzie Dzielnicy zaproszono
przedstawicieli Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, którzy prowadzą MAL na Pradze tzw. Centrum Paca
40. Podczas spotkania opowiedzieli o swoich doświadczeniach i sposobach włączania mieszkańców w działalność
Centrum. Zwracali też uwagę na liczne wyzwania towarzyszące takim projektom, jak chociażby sprawienie, żeby
takie miejsce naprawdę żyło i miało stałą, ciekawą ofertę
skierowaną do mieszkańców.
Potrzebę utworzenia MAL we Włochach zgłaszali
także niezrzeszeni w żadnych organizacjach mieszkańcy,
chcący aktywnie działać na rzecz naszej lokalnej społeczności.
W listopadzie Urząd Dzielnicy ogłosił decyzję
o utworzeniu MAL-u na ul. Rejonowej i rozpoczął kon-

sultacje społeczne w tej sprawie. 3 i 7 grudnia w Artystycznym Domu Animacji odbyły się otwarte spotkania
dla mieszkańców, na których można było dowiedzieć się
więcej o specyfice MAL-ów, zgłosić własne pomysły, a także usiąść przy wspólnym stole i zaprojektować przestrzeń
lokalu pod kątem jego przyszłych funkcji. W warsztatach
wzięli też udział przedstawiciele Urzędu Dzielnicy oraz
architektka z Pracowni 22Architekci, która będzie projektować włochowski MAL.
Nowy sąsiedzki dom
- Dla mnie ważne jest, by mieszkańcy Włoch poczuli, że MAL może stać się naszym nowym sąsiedzkim
domem, w którym warto dzielić się swoimi potrzebami,
by czuć się tam dobrze – mówi Ludwika Ignatowicz, realizatorka konsultacji społecznych. - W MAL-ach mieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych współtworzą działania, są zarówno uczestnikami spotkań jak
i ich organizatorami. W tworzenie takich miejsc warto
zaangażować się już od samego początku – dodaje.
Swoje pomysły i oczekiwania dot. włochowskiego
MAL-u można także przesyłać mailowo do 19 grudnia na
adres: promocjawlo@um.warszawa.pl.
Na podstawie zrealizowanych konsultacji powstaną cztery koncepcje zagospodarowania lokalu na ul. Rejonowej, które w styczniu zostaną przedstawione mieszkańcom. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w tworzenie
tego nowego miejsca na mapie Włoch!
MK
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włochowskie centrum
aktywnej rodziny
klub mam, porady specjalistów, akademia rodzica – to tylko
niektóre punkty oferty centrum aktywnej rodziny
działającego we włochach.

c

W Centrum działa m.in. Klub Mam. Opowiedz więcej o jego działalności. Czy każdy może
dołączyć?

entrum Aktywnej Rodziny (CAR) mieści
się przy ul. Rybnickiej 25 na terenie Klubu Sportowego
,,Przyszłość”. Jaką ofertę ma dla mieszkańców Włoch?
Zapytaliśmy o to Beatę Lasotę – prezes Stowarzyszenia
Aktywacja, które prowadzi Centrum.

Klub Mam powstał z myślą o mamach, które
chciałyby wyjść z domu ze swoimi maluchami i spotkać
się z innymi rodzicami i ich dziećmi, oderwać się od codzienności, miło, a przede wszystkim konstruktywnie
spędzić czas. Organizujemy spotkania ze specjalistami
(np. logopedą, lekarzami z City Clinic). Udało nam się
również zorganizować konwersacje z języka angielskiego, które prowadzi lektorka, jedna z mam oraz zajęcia
z terapii Integracji Sensorycznej w formie zabaw sensorycznych, również prowadzone przez mamę z Klubu
Mam. Jak widać aktywizujemy włochowskie mamy do
różnych aktywności również na rzecz innych. Oczywiście każdy może dołączyć do Klubu. Zapraszamy mamy
z dziećmi w godz. 14:00-18:00 do zabaw i baraszkowania
z maluchami na dużej sali. Na Facebooku istnieje nasza
grupa „Klub Mam - Rybnicka 25”, gdzie można dołączyć
i dowiedzieć co się aktualnie u nas dzieje.

Red. Od kiedy we Włochach działa Centrum
Aktywnej Rodziny?
Beata Lasota: Centrum zostało otwarte dla
mieszkańców Włoch w styczniu 2016 roku. Niemniej
same przygotowania do tego dnia trwały ponad miesiąc.
Wcześniej w tym lokalu, działał klub środowiskowy o nazwie Club Zioma Janka. Musieliśmy zatem wszystko
przeorganizować. Sporo mebli zostało wywiezionych, inne
przemalowaliśmy. Z pokoju przy wejściu została usunięta
cała ściana i tak powstała recepcja. Mieliśmy naprawdę
dużo pracy, ale udało się.
Jaka idea przyświeca Waszej placówce?
Jako Stowarzyszenie Aktywacja od kilku lat zapewnialiśmy bezpośrednie wsparcie dzieciom i młodzieży poprzez zagospodarowanie ich czasu wolnego, pomoc
w odrabianiu lekcji, dodatkowe zajęcia np. z tańca nowoczesnego czy boksu tajskiego. Z doświadczeń wyniesionych z tego okresu, dostrzegliśmy dużą potrzebę wspierania rodziców w ich codziennych trudach wychowawczych,
jak również potrzebę zajęć specjalistycznych i terapii np.
logopedycznej. Zauważyliśmy niewielką liczbę miejsc we
Włochach, w których można bezpłatnie skorzystać z porad, konsultacji czy terapii specjalistów. Nie jesteśmy
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, tylko placówką
wsparcia dziennego w formie specjalistycznej. Nie zastąpimy poradni. Nie wydajemy opinii, nie stawiamy diagnoz itp., jednak możemy wspierać mieszkańców poprzez
specjalistyczną pomoc i bezpłatny dostęp do psychologa,
pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego, a nawet
coacha rodzicielskiego.
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Czy wszystkie zajęcia są bezpłatne?

A czym jest Wasza Akademia Rodzica?

Centrum Aktywnej Rodziny jest finansowane ze
środków Miasta Stołecznego Warszawy i wszystkie zajęcia, warsztaty oraz konsultacje są bezpłatne.

To warsztaty umiejętności wychowawczych dla
rodziców starszych dzieci, ale nie tylko. Akademia Rodzica odbywa się w środy o godz. 18:00. W CAR oprócz
Akademii Rodzica oferujemy także warsztat dla rodziców młodszych dzieci: „Bez klapsa, czyli jak z miłością
i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”. Tu najczęściej
trafiają mamy z Klubu Mam, gdyż warsztat odbywa się
w ciągu dnia.

Macie u siebie też tzw. Bank Czasu - na czym
polega ta inicjatywa?
Na terenie placówki mamy specjalną tablicę,
gdzie można zostawić swoje ogłoszenie o poszukiwaniu
np. mieszkania, pracy bądź wyprawki dla niemowlaka
lub znaleźć coś czego aktualnie potrzebujemy. Zachęcamy
mieszkańców Włoch do pozostawiania ogłoszeń typu konwersacje z języka angielskiego w zamian za drobne prace
porządkowe. Formularz do wypełnienia ogłoszenia można
uzyskać w naszej recepcji w godzinach 14:00-18:00.

Rodzice mogą u Was skorzystać z porad różnych specjalistów - z jakich dokładnie i na jakich
zasadach to działa?
Od poniedziałku do piątku w godzinach 14:0018:00 osobiście lub telefonicznie można dokonywać zapisów do poszczególnych specjalistów. Dzień przed wizytą
lub odpowiednio wcześniej wysyłamy smsa z przypomnieniem o umówionej wizycie. Tak jak wspomniałam wcześniej, oferujemy wsparcie psychologa, pedagoga, logopedy,
terapeuty pedagogicznego, coacha rodzicielskiego. Poza
tym organizujemy wspomniane wcześniej warsztaty
umiejętności wychowawczych, Klub Mam oraz dwie grupy socjoterapeutyczne dla dzieci, gdzie młodzi uczestnicy
poprzez zabawę uczą się budowania relacji z rówieśnikami, ale i z dorosłymi. Poznają swoje emocje i uczą się jak
sobie z nimi radzić. To bardzo cenne doświadczenie dla
dzieci, zwłaszcza dla tych przeżywających jakiekolwiek
trudności w szkole lub mającymi problemy w kontaktach
z rówieśnikami bądź z dorosłymi.

trum?

W jakich dniach i godzinach działa Cen-

Nasza recepcja jest czynna od poniedziałku do
piątku w godzinach 14:00-18:00. Indywidualne konsultacje są też możliwe poza godzinami pracy recepcji. Bieżących informacji co się u nas dzieje, można szukać na Faceboooku: facebook.com/centrumaktywnejrodziny/, a na
naszej stronie są podstawowe informacje o całej ofercie:
centrum.aktywacja.org. Telefon do Centrum: 502 780
771.
Dziękujemy za rozmowę.
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lola z ulicy
wilczyckiej
ma trzy lata, waży 40 kg i budzi powszechną sympatię
mieszkańców włoch. poznajcie świnkę lolę!

ś

winka Lola od trzech lat mieszka w jednej z kamienic z ogródkiem na ul. Wilczyckiej. Czasem
można ją spotkać podczas spacerów na ulicach Starych
Włoch. Choć należy do tzw. mini-świń, jest dość pokaźnych rozmiarów, a jej waga już dawno osiągnęła poziom
40 kilogramów. Właścicielką Loli jest Asia, którą postanowiliśmy podpytać o to, jak wygląda codzienne życie ze
świnką we Włochach.
Red. Skąd Lola się u Was wzięła? Skąd pomysł posiadania świni w domu?
Asia: Wiele lat temu mój mąż wysłał mi zdjęcia
małych świniaków z informacją, że ludzie trzymają takie
w domach. Nie bardzo w to wierzyłam, ale przeszukałam
internet i okazało się, że miał rację. Kilka kolejnych lat
zastanawiałam się nad tematem, który wracał jak bumerang. Odwiedziłam hodowlę pod Warszawą, ale świnki
nie wydawały mi się bardzo „mini”. Kolejną próbą była
hodowla na południu Polski. Prowadziłam z właścicielami
hodowli wielomiesięczną korespondencję na temat świnek i po roku zdecydowałam się na wzięcie jednej. Nie
sądzę jednak, by cokolwiek było w stanie przygotować
mnie na świńską odmienność (śmiech).

Wszystkim, którzy myślą o posiadaniu takowej,
polecam lekturę forum Mikroświnki na Facebooku, która
zrzesza posiadaczy i fanów tych zwierząt. Udostępniamy zdjęcia, filmy, dzielimy się uwagami i radzimy siebie
nawzajem. Taka trochę grupa wsparcia, nie ma bowiem
poradników wychowania świń jako zwierząt towarzyszących.

No właśnie, co jest największym wyzwaniem
w posiadaniu takiego zwierzaka?
Wyzwaniem jest każdy dzień, bo świnki to nie
maskotki kanapowe, choć może się tak wydawać, kiedy
anektują domową kanapę na własne potrzeby! Świnie są
inteligentne i bardzo niezależne, chcą robić dokładnie to
na co mają ochotę i denerwują się, gdy są zmuszane do
czegokolwiek (osobnym tematem jest świńska agresja,
która zdarza się w większości przypadków, trzeba nauczyć się radzić z nią sobie, co nie jest proste, jak w przypadku innych zwierząt towarzyszących). O ile pies nabroi
i będzie się łasił przepraszając (upraszczam), o tyle prosiak podejdzie i będzie cię trącał ryjem domagając się jedzenia. Świnki wymagają od człowieka dużo uwagi i obecności. Trudno je wychować, ale da się, potrzeba jedynie
żelaznej woli. Każda jest inna. Trudne jest też utrzymanie linii… świnki są nieustannie głodne! Jeśli ktoś chce
mieć prosiaka, konieczny jest ogród, gdzie świnka będzie
ryła, bo ryć i kopać uwielbiają.

A jak wygląda kwestia utrzymania czystości?
Ludziom często wydaje się, że świnki mają problem z czystością. Nic podobnego. Lola wychodzi na spacer dwa razy dziennie, w razie potrzeby ma kuwetę z której może korzystać, jednak robi to sporadycznie. Świnki
nie trzeba uczyć korzystania z kuwety, same się uczą,
wystarczy podstawić kuwetę w miejsce, w którym świnka
załatwi się po raz pierwszy.
Co jest dla Ciebie najfajniejsze w Loli?
Ja osobiście lubię w Loli jej niezależność, lubię spacery z nią - poza okresem rui chodzi bez smyczy.
Uwielbiam kiedy biegnie, wygląda wtedy jak mały messerschmitt!
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Czy często zaczepiają Was mieszkańcy podczas spacerów?
Codziennie (śmiech). Kiedy zastanawiałam się
nad świnką, to była jedna z moich obaw: reakcje ludzi.
Jednak 99% jest pozytywnych, żeby nie powiedzieć bardzo
pozytywnych. Zaczepiają, dopytują, głaszczą, czasem nakarmią, ale przede wszystkim robią zdjęcia. Wielu wegan
pyta mnie czy jem świninę - nie jem.

Jak Lola dogaduje z innymi zwierzakami?
W przypadku Loli jest tak, że boi się kotów, a jej
boją się z kolei psy. Przezabawne było kiedy przed małą
rudą świnką uciekał wielki, czarny nowofunland! Ten jej
stosunek do innych zwierząt ma chyba najbardziej związek z tym, że wychowuje się sama. Inne świnki wychowywane np. z psami bardzo dobrze odnajdują się w relacjach
z innymi członkami grupy. Np. brat Loli, Zenon, uwielbiał
suczkę, z którą się wychowywał, a koty nie budzą w nim
przerażenia - może nie dostał od takiego kociaka z liścia, jak kiedyś Lola na jednym ze spacerów! Jeśli chodzi
o kontakt z innymi świniami, zdarzało mi się wywozić ją
na wieś, do stadniny gdzie właścicielka miała inne świnki. Tu działała zasada stada i skomplikowany, ustalany
każdorazowo system hierarchii (śmiech).

Zdarzyły Wam się jakieś zabawne sytuacje?
Tak całkiem sporo. Kiedyś, gdy Lola była półrocznym prosiaczkiem, podeszła do mnie zaciekawiona starsza pani z pytaniem jakiej rasy jest ten piesek (śmiech).
Z kolei inna mieszkanka pytała mnie czy to dzik. A kiedyś jeden z panów próbował nakarmić Lolę kanapką …
ze schabem!

Przed nami zima. Jak Lola odnajduje się
przy takiej pogodzie?
Nie lubi zimna, nawet w lecie, w upale jest
w stanie zagrzebać się w kocyk i spać. Koleżanka, która ma innego brata Loli, Pana Truskawkę, uszyła jej
niedawno kubrak z motywem Star Wars, więc Lola od
jakiegoś czasu może być widywana w tym eee… stroju.
Pamiętam jak pierwszy raz zobaczyła śnieg. Natychmiast
podbiegła do trawnika! Przecież jeśli śnieg dałoby się jeść
byłaby w świńskim raju!

A macie we Włochach jakieś ulubione trasy
spacerowe?
Na jednej z okolicznych uliczek jedna pani trzyma kozy i kury. Lola wielokrotnie spędza długie minuty
na wpatrywaniu się w nie, jakby chciała dołączyć do kurzo-koziego stada. Dawniej chodziłyśmy nad Stawy Cietrzewia, ale ostatnio mniej. Niedaleko stacji rośnie dąb,
w okresie jesiennym to nasz częsty przystanek.
Życzymy w takim razie wielu miłych spacerów i dziękujemy za rozmowę!
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Włochy oczami mieszkańców

zachód słońca nad stawami cietrzewia

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.

