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piknik Aktywnych Mieszkańców
Wojowniczki z Włoch
Kongres Miast ogrodów
ul. Gryczana

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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10 mln na rozbudowę
włochowskiej szkoły

Wizja Warszawy
oczami mieszkańców

p

23

rezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz
-Waltz ogłosiła, że miasto planuje przeznaczyć 10 mln
zł na modernizację i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr
94 na ul. Cietrzewia. W najbliższych latach na budowę
i rozbudowę szkół oraz przedszkoli w stolicy ma zostać
przeznaczone dodatkowe 366 mln zł. Łącznie w latach
2015-2019 na inwestycje w bazę edukacyjną miasto
przeznaczy blisko 850 mln zł. Powstanie 21 szkół, 20
przedszkoli, a 142 placówki zostaną zmodernizowane
i rozbudowane.

września rozpoczęły się spotkania na
temat formułowania wizji Warszawy do 2030 roku. Potrwają do stycznia 2016 r. Przedstawiciele m.st. Warszawy będa rozmawiać z mieszkańcami, przedstawicielami
środowisk lokalnych oraz ekspertami o tym jaka Warszawa powinna być za 15 lat. Wszystkich chętnych do
zabrania głosu w dyskusji władze Warszawy zapraszają
na kolejne spotkania: 5 października, godz. 16.30 – Warszawa 2030. Społeczeństwo, miejsce: Centrum Promocji
Kultury, ul. Podskarbińska 2; 21 października, godz.
16.30 – Warszawa 2030. Przestrzeń, miejsce: Pałac Kultury i Nauki, sala ratuszowa; 26 października, godz.
16.30 – Warszawa 2030. Gospodarka, miejsce: Centrum
Nauki Kopernik.
Więcej o strategii: www.2030.um.warszawa.pl.

Krańcowa
jednokierunkowa

w

Włochy w zintegrowanym
programie rewitalizacji
warszawy

e wrześniu został wprowadzony jednokierunkowy ruch na ul. Krańcowej w stronę ul. Popularnej
od ul. Pana Tadeusza. Zmianie towarzyszyła dyskusja
mieszkańców, którzy podzielili się na gorących zwolenników i przeciwników tego rozwiązania. Urząd Dzielnicy
zapowiedział, że w rejonie skrzyżowania ul. Cietrzewia
i Krańcowej zostanie wyznaczone przejście dla pieszych.
Natomiast w rejonie alejki, prowadzącej z parku przy
stawach Cietrzewia na ulicę Krańcową, zostaną ustawione barierki, uniemożliwiające wyjazd rowerzystów lub
bezpośrednie wyjście pieszych na jezdnię ulicy. Urząd
Dzielnicy poinformował również, że w celu polepszenia
komunikacji w tym rejonie, podejmie działania mające
na celu udrożnienie ulicy Czereśniowej w kierunku ulicy
Kleszczowej.

r

ada Warszawy 17 września 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do
2022 roku. Program skupiony jest na prawobrzeżnych
dzielnicach: Praga Południe, Praga Północ i Targówek.
I dla nich jest obligatoryjny. Niewielki udział w Programie przewidziany jest dla Mokotowa, Bemowa Ursusa
i Włoch jako kontynuacja Lokalnego Programu Rewitalizacji 2005-2013. We Włochach nie zmieniono obszarów
kryzysowych od 2009 r.. I-szy Obszar to tereny wysokiego
Okęcia (Od ul. 17 Stycznia do torów kolei radomskiej i od
Żwirki i Wigury do Al. Krakowskiej); III obszar to Fort V
Włochy; Obszar II to część Starych i Nowych Włoch, który obejmuje kwartał ulic wokół Potrzebnej, Globusowej,
Nike i Sympatycznej, a także okolice ul. Drukarzy, Kłosia
i obszar wzdłuż północnego odcinka ul. Popularnej. Dla
tego ostatniego obszaru brak jest konkretnych zapisów
poza ogólnikowym o konieczności wprowadzania ,,miękkich” projektów miejskich w aspekcie społecznym. Mamy
więc nadzieję, że wkrótce odbędą się konsultacje Urzędu
Dzielnicy Włochy z mieszkańcami w tej sprawie.

Włochowskie ngo
na Facebooku

w

łochowskie organizacje pozarządowe połączyły siły i uruchomiły wspólny profil w serwisie facebook.com. Na bieżąco publikowane sa tam informacje
o ciekawych wydarzeniach i inicjatywanych realizowanych w naszej dzielnicy. Serdecznie zachęcamy do śledzenia profilu „Organizacje pozarządowe Warszawa
Włochy”.
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Włochowskie
Skwery Miejskie
Czy we Włochach powinno być więcej skwerów służących
mieszkańcom? Gdzie powinny powstać? Jak powinny wyglądać? o te i inne kwestie postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włoch w specjalnej ankiecie.
w pełni zagospodarowany, ale jesteśmy na dobrej drodze, by zmienić ten teren w przyjazną i estetyczną przestrzeń.

Włochowskie Skwery Miejskie
„Włochowskie Skwery Miejskie” to akcja zainicjowana przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy
w 2013 roku. Jej celem jest tworzenie kameralnych,
przyjaznych skwerów na terenie działek należących do
Miasta, które aktualnie są niezagospodarowane lub nieestetyczne.
Do tej pory udało nam się podjąć działania
m.in. na rzecz przekształcenia w skwer jednej z wolnych działek na ul. Naukowej. Na jej terenie pojawiła
się już siłownia plenerowa i drabinki do ćwiczeń. Zorganizowaliśmy na niej również akcję sadzenia kwiatów
z okolicznymi mieszkańcami. Skwer nie jest jeszcze

Ankieta wśród mieszkańców
O ideę włochowskich skwerów miejskich postanowiliśmy zapytać włochowian. Zależało nam na tym, by
poznać opinie mieszkańców o tym, czy takie skwery są potrzebne, jakie powinny spełniać funkcje i gdzie powinny
powstać. Udostępniliśmy specjalną ankietę, którą można
było wypełnić online i w wersji papierowej. Wypełniło ją
blisko 400 osób. Poniżej publikujemy zebrane wyniki.

WYNiKi aNKiETY
Kto wypełnił naszą ankietę?

2,2%
76-85 lat: 0,3%

69,5%

do 18 lat:

Kobiety:

66-75 lat:
56-65 lat:

19-25 lat:

8%

1%

5,4%

36-45 lat:

8%

20,1%

Mężczy ni:

30,5%

46-55 lat:

26-35 lat:

Płeć

Wiek
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Czy idea „Włochowskich Skwerów Miejskich” jest potrzebna?

tak: 97%

Jakie powinno być przeznaczenie Włochowskich Skwerów Miejskich?
Najpopularniejsze odpowiedzi:

88%

•

Miejsce relaksu np. z ławkami, leżakami, fontannami, oczkiem wodnym

•

Mini-ogrody miejskie z dominacją kwiatów i krzewów

•

Miejsce organizacji spotkań mieszkańców i kameralnych imprez plenerowych

•

Miejsce piknikowe dla rodzin

•

Place zabaw dla dzieci w wieku 6-12 lat

•

Niestandardowo zaprojektowana przestrzeń z wykorzystaniem potencjału
młodych projektantów i architektów

54%
52%
50%

•

Miejsce integracji międzypokoleniowej

•

Miejsce do organizacji sąsiedzkiego grilla

38%
37,5%

35%
35%

* możliwy wielokrotny wybór odpowiedzi
Które działki należące do Miasta warto przekształcić we Włochowski Skwer Miejski?
Najpopularniejsze wskazania:
•

Ogrody Kosmosu (teren naprzeciwko Lidla na ul. Sympatycznej)

•

ul.ks. J. Chrościckiego róg Obywatelskiej

•

ul. Potrzebna róg ul. Plastycznej

•

ul. Dźwigowa (między ul. Redaktorską a ul. Parowcową)

•

ul. Globusowa (okolice przystanku autobusowego)

•

ul. Techników przy ul. Owalnej

46%
38%
38%
32%
30%

* możliwy wielokrotny wybór odpowiedzi
Inne dowolne wskazania mieszkańców:
•
•
•
•
•

58%

plac przy PKP Włochy
okolice osiedla Chrobry (Zapustna, Solipska, Fasolowa)
róg Rybnickiej i ks. J.Chrościckiego
ulica Tynkarska
ulica Naukowa
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WYBRANE OPINIE NA TEMAT PROJEKTU „WŁOCHOWSKICH SKWERÓW MIEJSKICH”

Bardzo fajna inicjatywa, jeśli nawet jeden teren zostanie zagospodarowany to będzie milej.
Warto dodać przy skwerach miejskich stacje Veturilo.
Z racji braku miejsc gdzie na powietrzu można wypić kulturalnie piwo nie łamiąc prawa proszę
o uwzględnienie również takiej możliwości w wyznaczonych miejscach.
Super pomysł! Potrzeba nam wspólnych miejsc.
Im więcej zieleni, tym lepiej!
Samo założenie skweru jest stosunkowo łatwe, ale o sukcesie można mówić jeśli miejsce
jest utrzymywane w porządku i czystości w latach następnych.
Bardzo fajny pomysł. W tych miejscach przydałoby się również wc.
Bardzo proszę o uwzględnienie miejsca dla psów, dystrybutorów z torebkami na odchody
i pojemnikami na odchody.
Powodzenia, Włochy potrzebują wielu impulsow! Wielki potencjał, ale jeszcze nie do końca wykorzystany.
Nowe Włochy przypominają trochę Saską Kępę. Trzeba by było tylko więcej życia wprowadzić w otoczenie.
Pomysł jest wspaniały i powinien skupiać się nie tylko na fizycznej organizacji przestrzeni lecz
także budowaniu społeczności wokół tych skwerów by żyły i za jakiś czas były oddolnie
zarządzane przez chętnych mieszkańców, by każdy czuł że jest to jego przestrzeń.
Brak miejsc wypoczynku, spotkań na Starych Włochach w okolicach ulicy Zapustnej i Fasolowej,
gdzie są naprawdę duże osiedla, a do każdego parku jest daleko.
Skwery powinny być monitorowane, aby wieczorami było tam bezpiecznie (grupy pijanych ludzi
nie powinny odstraszać mieszkańców). W pobliżu warto zainstalować siłownie miejskie.
Uważam, że ciekawym pomysłem mogłoby być zagospodarowanie terenu przy kolejce. Wzdłuż torów
można zagospodarować teren do spacerów, biegania, czy jazdy na rowerze. Można tam zrobić ścieżki
takie pomiędzy drzewami z pięknym oświetleniem.
Uważam, że potrzebne są kolejne miejsca z zielenią. Zwiększa to atrakcyjność dzielnicy,
a przede wszystkim gwarantuje przyjemną egzystencję.
Obawiam się, że ta idea przyczyni się do stworzenia stref, które zostaną „zawłaszczone”
przez okolicznych mieszkańców i przybysze z innej części dzielnicy nie będą tam mile widziani.
Przy rozpatrywaniu projektów lokalizacji i wyglądu należy uwzględnić zabezpieczenie
przed aktami wandalizmu i zadbać, żeby skwery nie stały się oazą dla bezdomnych i pijaków.
Tak! dla takich kameralnych miejsc dających możliwość chwilowego wytchnienia. Tak! dla pomysłu
dającego możliwość integracji starych, młodych, dzieci. Tak! dla pomysłu zawarcia w takich
miejscach fragmentów historii Włoch. Nie! dla pomysłów grodzenia takich miejsc.

MK
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dziewczyny
z drużyny
W Warszawie istnieją liczne klubowe i szkolne,
żeńskie drużyny piłki nożnej, ale to właśnie we Włochach
powstała drużyna podwórkowa "Wojowniczki",
która od paru lat osiąga wielkie sukcesy.

G

się zmierzyć nie tylko ze słabymi drużynami, ale będziemy miały do pokonania te najsilniejsze. Zawsze dajemy
z siebie wszystko, walczymy do końca i nawet jeśli przegramy to nigdy się nie poddajemy, nie tym to następnym
razem.
Czy dzięki drużynie nawiązałaś nowe przyjaźnie? Co daje Ci to, że jesteś częścią zespołu?
Tak, nawiązałam dużo przyjaźni, poznałam wiele fajnych osób, lecz są też osoby za którymi każda z nas
nie przepada, nawet ja. Drużyna daje mi wiele radości,
dużo treningów i turniejów. Z nimi zawsze jest wesoło,
cieszę się, że mogę grać z takimi dziewczynami, nawet
z tymi, których nie darzę sympatią.
Jakie macie plany na przyszłość? Jaki macie cel jako drużyna?
Każda z nas ma zapewne jakieś inne plany, według mnie każda z nas chce je wiązać ze sportem. Celem
naszej drużyny jest jak najwięcej zwycięstw, oczywiście
tak jak wspomniałam, zdaję sobie sprawę, że nie zawsze
wszystko będzie szło po naszej myśli.
Czy wiążesz ze sportem swoją przyszłość,
czy traktujesz to wyłącznie jako pasję?
Na chwilę obecną traktuję sport jako pasję.
Oczywiście chciałabym, aby w przyszłości udała mi się
kariera sportowa, być może niekoniecznie z piłką nożną,
ale kto wie.
Życzymy Wojowniczkom dalszych sukcesów!
Monika Kryk

rupa „Wojowniczki Włochy” powstała
z inicjatywy ulicznych pedagogów tworzących stowarzyszenie Stołeczni Animatorzy Środowiskowi w ramach
programu Futbolowej Pedagogiki Podwórkowej, którego celem jest rozwijanie kultury fizycznej w Warszawie.
Pod okiem trenerów –Sebastiana oraz Marcina, zespół
trenuje kilka razy w tygodniu na włochowskich boiskach szkolnych.
Furtką do sukcesów okazała się tegoroczna
edycja turnieju młodzieżowego ,,Gramy o Złotą Piłkę”,
rozgrywanego na stadionie Legii. To właśnie przy ul.
Łazienkowskiej, grając na głównej płycie słynnego stadionu, Wojowniczki pokonując konkurencję i dając z siebie 100%, wywalczyły drugi raz z rzędu złoty medal, który pozwolił na udział polskiej drużyny w prestiżowym
piłkarskim turnieju organizowanym dla dzieci i młodzieży ,,Dana Cup”.
Piłkarskie święto odbyło się pod koniec lipca
w Danii, podczas pięciu dni turnieju zostało rozegranych ponad 2000 spotkań na kilkudziesięciu murawach.
Turniej Dana Cup, organizowany od 30 lat, to nie tylko
walka drużyn, ale także okazja do spotkań graczy, trenerów oraz kibiców, wymiany międzykulturowej, a przede
wszystkim spełnienie dziecięcych marzeń. Z wyjazdu
Wojowniczki wróciły co prawda bez medalu, ale zajmując wysokie 4 miejsce z nadzieją na poprawienie wyniku
w kolejnej edycji konkursu.
O wzlotach i upadkach, przyjaźniach i planach
na przyszłość zgodziła się nam opowiedzieć liderka Wojowniczek, Justyna Gierach.
Co skłoniło Cię do tego, aby zostać częścią
drużyny Wojowniczek?
Zdecydowałam się dołączyć do drużyny, ponieważ piłka nożna jest moją pasją. Zawsze grałam z chłopakami, a jak już znalazła się szansa na stworzenie
damskiej drużyny to skorzystałam z okazji.
Z jakimi wyzwaniami zmierzacie się na co
dzień, podczas treningów i przygotowań do największych piłkarskich turniejów?
Musiałyśmy uświadomić sobie, że nie zawsze
wszystko będzie szło po naszej myśli. Będziemy musiały
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piknik Aktywnych
Mieszkańców Włoch
Włochowskie organizacje pozarządowe
postanowiły połączyć siły i wspólnie zachęcić
mieszkańców dzielnicy do aktywności lokalnej.
W sobotę 19 września w Parku Kombatantów we Włochach odbył się Piknik Aktywnych Mieszkańców zrealizowany
dzięki inicjatywie lokalnej. Była to pierwsza tego typu impreza
w dzielnicy Włochy.

Atrakcje Pikniku
Podczas Pikniku mieszkańcy mogli zapoznać się
bliżej z działalnością włochowskich ngo’sów i inicjatywami, w które mogą się zaangażować. Była to także świetna okazja do integracji z sąsiadami.

Idea pikniku
– Pomysł Pikniku narodził się wśród włochowskich organizacji pozarządowych wchodzących w skład
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego – mówi Magda Foks z Fundacji Stare Nowe Moje Włochy, jedna z organizatorek Pikniku. – Naszym celem było zarażenie
ideą aktywności lokalnej jak największej liczby mieszkańców naszej dzielnicy – podkreśla.

Na gości pikniku czekało wiele atrakcji. Każda organizacja pozarządowa, oprócz prezentacji swoich
inicjatyw, przygotowała własną ofertę edukacyjno-rekreacyjną. Mieszkańcy tworzyli m.in. mapę nastrojów
społecznych, wskazując swoje oczekiwania wobec kierunków rozwoju dzielnicy. Mogli także poznać lepiej historię
Włoch. Również dzieci mogły skorzystać z licznych atrakcji m.in. warsztatów plastycznych i gier sportowych. Na
miłośników militariów czekały zabytkowe pojazdy wojskowe, z kolei harcerze z lokalnych hufców uczyli zasad
udzielania pierwszej pomocy. Odbył się także kiermasz
używanych ubrań. Nie zabrakło również punktów z poradami dla mieszkańców. O smaczny poczęstunek zadbały lokalne kawiarnie.

– Piknik był doskonałą okazją, by mieszkańcy
poznali działalność lokalnych organizacji pozarządowych, ale także dobre praktyki i narzędzia, za pomocą
których można wpływać na życie dzielnicy – dodaje Jolanta Piecuch ze Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy.
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Tańce na dechach
Prawdziwym „gwoździem programu” były „Tańce na dechach”. Na miłośników tańców (i nie tylko) czekał drewniany parkiet i muzyka na żywo w wykonaniu
zespołu Fakiry.

Inicjatywa Lokalna w praktyce
Organizację Pikniku wsparł w ramach narzędzia Inicjatywy Lokalnej Urząd Dzielnicy Włochy i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
Udział w pikniku wzięły lokalne organizacje pozarządowe: Fundacja Stare Nowe Moje Włochy, Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, Stowarzyszenie Kamienice Włochy, Fundacja Willa Jasny Dom, Stowarzyszenie
Sercem Malowane, Stołeczni Animatorzy Środowiskowi,
Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów, Stowarzyszenie
Aktywacja, Caritas przy Parafii pw. MB Saletyńskiej,
Fundacja Rumianka, Hufiec ZHP Warszawa-Ursus, Stowarzyszenie Antymobbingowe im. Barbary Grabowskiej,
Fundacja Fort Włochy.

– To była druga edycja tego wyjątkowego wydarzenia, nawiązująca do dawnej tradycji potańcówek
pod chmurką w Parku Kombatantów – podkreśla Magda
Foks z Fundacji Stare Nowe Moje Włochy. – Wielu starszych mieszkańców nie kryło wzruszenia wspominając
dawne potańcówki w tym miejscu.

MK
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I Kongres polskich
Miast ogrodów
We wrześniu w podkowie Leśnej odbył się pierwszy
Kongres polskich Miast ogrodów. Nasze Stowarzyszenie
razem z przedstawicielami urzędu Dzielnicy
reprezentowało na nim Włochy.

o

miast ogrodów przez poprawę warunków zarządzania nimi, tworzenia od podstaw nowych miast ogrodów
i wsparcia przekształceń istniejących już osad w miasta ogrody. W bardzo ciekawym wykładzie prof. Marek
Budzyński przedstawił ideę miasta ogrodu jako proces
poszukiwania równowagi pomiędzy tworzeniem przez
przyrodę warunków powstawania i utrzymywania życia,
a organizacją tworzenia warunków życia ludzi przez ludzi i ich kulturę. Postawił tezę, że choć to procesy ewolucyjne i ten drugi powinien wypływać z pierwszego, to
niestety proces kultury narastająco staje się destrukcyjny do procesów natury.Perspektywy demograficzne i
migracje do miast wymagają wyznaczenia reguł budowy
nowych i przekształceń starych miast, co stanowi obecnie problem globalny.

rganizatorami Kongresu były Miasto
Ogród Podkowa Leśna, które obchodzi w tym roku 90-lecie powstania oraz Stowarzyszenie „Ład na Mazowszu”.
W dniach 11–13 września 2015 r. w Podkowie Leśnej
spotkało się ok 130 uczestników z 26 miast. Były wykłady, prezentacje miast ogrodów, wystawa posterowa
poświęcona polskim miastom ogrodom oraz wiele wydarzeń i atrakcji towarzyszących. Kongres był okazją do
wzajemnego poznania się, integracji oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w środowiskach polskich
miast ogrodów.
Powrót do miast ogrodów
W programie Kongresu znalazły się ciekawe
wystąpienia osób od lat związanych z ideą miast-ogrodów. Prof. Magdalena Staniszkis przedstawiła miasto
ogród XX wieku jako antycypację dla zrównoważonego
miasta XXI wieku. Prof. Jeremi T. Królikowski omówił
dotychczasowy typowy sposób budowy polskich miast,
który jest fragmentaryczny, monotonny i pozbawiony
przestrzeni publicznych. Wskazał miasto ogród jako wzorzec dla obecnego kształtowania ładu polskiej przestrzeni. Michał Skrobot z Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW
przedstawił opracowany przez niego otwarty model miasta ogrodu w krajobrazie Polski.

Rodzina miast ogrodów
Kongres był też okazją do spotkania i poznania
innych miast ogrodów. Uczestnicy wysłuchali prezentacji m.in. o Sadybie (autorstwa Towarzystwa Społeczno
-Kulturalnego Miasta Ogrodu Sadyba), Łask Kolumnie,
Mieście Lesie Śródborów i Puszczykowie. Prezentację
o historii Miasta Ogrodu Włochy wygłosiła Klaudia Jastrzębska z naszego Stowarzyszenia. Podczas kongresu
można było także obejrzeć ciekawe materiały filmowe:
m.in. „Giszowiec uratowany od całkowitej zagłady” –
reportaż telewizyjny z 1981 r. czy „Pokochać drzewa” –
film Szymona Wdowiaka o Milanówku z 1992 r.

Człowiek coraz bardziej odczuwa dysharmonię
w proporcjach cywilizacji i natury w jego najbliższym otoczeniu. Tęskni do życia w zgodzie z naturą, co zapewniały założenia miast ogrodów. Stąd powstają nowe miasta
ogrody jak np. Książenice k. Grodziska Mazowieckiego,
a mieszkańcy historycznych miast ogrodów dążą do zachowania ich dziedzictwa i powrotu do zrównoważonego
rozwoju. Te tendencje, które rysują się od kilku lat, skłoniły zespół ekspertów do poszukiwania narzędzi wsparcia i rozwoju współczesnych miast ogrodów. Przedstawił
je prof. Jeremi Królikowski w ostatnim dniu konferencji.
Trwają prace nad założeniami do ustawy, która może
stworzyć korzystne warunki dla ochrony istniejących

Włochy na Kongresie były reprezentowane
przez Burmistrza Michała Wąsowicza i przedstawicieli
Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału
Ochrony Środowiska. Z ramienia Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy w Kongresie uczestniczyły: Jolanta Piecuch i Klaudia Jastrzębska. Stowarzyszenie Ład na Mazowszu już zapowiedziało organizację kolejnego takiego
kongresu.
Jolanta Piecuch
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o kotach
(dalszy ciąg)
pisałam ostatnio o moich przemyśleniach
w sprawie adopcji kotów (lipcowy numer Kuli).
tak bardzo zbulwersowała mnie ta sprawa,
że postanowiłam zgłębić temat.

d

Można przystosować do życia z nami młodego
kota lub starszego, ale wychowanego w podobnych warunkach. Takie koty adoptujmy (zawsze przynajmniej
dwa) do naszych mieszkań i domów.

owiedziałam się, iż czasem ludzie, którzy
wyłapują koty wolno żyjące (na działkach, cmentarzach,
w piwnicach) po wysterylizowaniu ich, nie wypuszczają zwierząt do ich naturalnego środowiska, ale usiłują
udomowić. Zamykają je, a potem szukają adopcyjnych
opiekunów. Może dlatego nie mogłam adoptować kota
z rąk tymczasowych opiekunek, bowiem taki „więzień”
uciekłby natychmiast z mojego ogródka.

Bardzo cenię zaangażowanie, pracę wolontariuszy, opiekunów zwierząt i jestem im za to wdzięczna.
Proszę tylko o szacunek i zrozumienie natury wolno żyjących kotów.

W audycji radia TOK FM, gdzie cykliczny program „Wierzę w zwierzę” prowadzi dr Dorota Sumińska
(w każdą niedzielę godz. 9:00) jedna ze słuchaczek poruszyła temat przystosowywania dziko żyjącego kota do
stałego kontaktu z ludźmi. Ponownie pojawił się ten temat w następnej audycji.

Moja rodzina powiększyła się już o nowych
członków. To dwoje kociąt, znalezionych na śmietniku
i odchowanych przez młodą wolontariuszkę. Słodkie
zwierzaczki pokochały mój dom i z radością buszują po
ogrodzie.

Pani Doktor, bardzo doświadczona weterynarka, mądrze kochająca zwierzęta i rozumiejąca ich potrzeby radzi, aby na siłę nie udomawiać „dzikich „ kotów,
bowiem żyjąc w przestrzeni wokół nas robią wiele dobrego. Łowiąc gryzonie regulują ich populację w naszym
otoczeniu.

tekst i zdjęcia Alicja Kozłowska

Taką samą opinię usłyszałam w rozmowach ze
znajomymi weterynarzami. Wolno żyjącym kotom
pomagajmy, ale mądrze. Sterylizujmy, leczmy, dokarmiajmy i pozwólmy pozostać wolnymi.
Bywa, że zaadoptowany kot, zamknięty w czterech ścianach, staje się utrapieniem dla opiekunów. Gryzie, drapie, siusia po kątach, zaszywa się w ciemnych
zakamarkach, ucieka od ludzkiej ręki – to zazwyczaj
oznaki głębokiej frustracji zwierzęcia wyrwanego z naturalnego środowiska.

11

Włochy w obiektywie mieszkańców

ul. Drukarzy

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.

