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rewitalizacja placu przy dworcu
Wspomnienie Zakładów "Era"
Nasza osada okęcie
Wrzesień w ogrodzie
Jak kształtować przestrzeń w dzielnicy?

ul. przyłęcka
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plac
Broni"
"
plac przy pkp włochy powinien stać się
przyjazną przestrzenią dla mieszkańców.
„Plac Broni był niewielkim skrawkiem ziemi, ogrodzonym od ulicy Pawła rozwalającym się płotem, a z pozostałych stron otoczonym przez mury kamienic. W czasach, kiedy był
ulubionym miejscem spotkań i zabaw chłopców, był pusty i przeznaczony pod budowę. (…) Nieco
inaczej wyglądał Plac w oczach chłopców. Dla nich stawał się on rozległą amerykańską prerią,
a sągi drewna przeobrażały się dzięki wyobraźni w miasteczko na Dzikim Zachodzie.” (F. Molnar,
Chłopcy z Placu Broni)
Czy ten opis (z książki dla dzieci
i tak, trochę kiczowaty) nie przypomina Wam
trochę sprawy placu wokół stacji PKP Warszawa Włochy? Kwestii wielokrotnie dyskutowanej, ale wciąż aktualnej, do której w tym
numerze „Kuli” wracamy.

teren wokół pKp
powinien integrować
społeczność lokalną

Od ponad 7 lat mieszkańcy i Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy zabiegają o rewitalizację
tych terenów. Mieszkańcy podczas spotkań i w ankietach mówili, że teren wokół PKP powinien
być miejscem nie tylko reprezentacyjnym, ale przede wszystkim integrującym społeczność lokalną. Przyjazną przestrzenią dla pieszych, z zielenią i ciekawą architekturą nawiązującą do idei
Miasta-Ogrodu.
Przy porozumieniu urzędu dzielnicy z władzami PKP z pewnością udałoby się znaleźć
rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony. Dlaczego jednak mieszkańcy są ciągle traktowani jak dzieci, naiwni chłopcy z „Placu Broni-PKP”, którzy chcą się na nim bawić, bo widzą
w nim coś więcej niż tylko działkę budowlaną?
Nie, nie chcemy bitwy ani ofiar (Nemeczek zawsze był dla mnie zbyt łzawym symbolem),
chcemy ładu przestrzennego i odpowiedzi na potrzeby mieszkańców.
Zachęcamy więc do włączenia się do dyskusji na temat placu PKP. Piszcie na adres
wlochy@wlochy.org.pl, najciekawsze wypowiedzi opublikujemy w numerze październikowym.
Sylwia Romańczak, redaktor naczelna
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Lepsza przestrzeń Miasta
ogrodu Włochy
Z dużą satysfakcją dołączamy do tego numeru "Kuli" broszurę
"Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w Warszawie".
Plany miejscowe są niezwykle ważnymi dokumentami, ponieważ to od nich zależy jaka
zabudowa będzie możliwa na poszczególnych działkach i ulicach. Z broszury dowiecie się jak
powstają plany miejscowe, gdzie można pozyskać informację o ich zapisach, jak można do nich
składać wnioski i kto je przyjmuje. Zachęcamy do zapoznania się z tym tylko pozornie skomplikowanym procesem, w którym jako mieszkańcy możemy i powinniśmy aktywnie uczestniczyć.
Broszura jest efektem współpracy naszego Stowarzyszenia z innymi warszawskimi organizacjami pozarządowymi w Komisji Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego przy Prezydent Warszawy. Materiał został wydany ze środków m.st. Warszawy i jest
dostępny dla mieszkańców w urzędach miasta i wszystkich dzielnic Warszawy.
Nasze Stowarzyszenie od 12 lat nieprzerwanie zabiega o ład przestrzenny i podmiotowe
traktowanie mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni publicznej Włoch. W 2002 roku aktywnie
zabiegaliśmy u władz ówczesnej gminy Włochy o to, żeby prace nad włochowskimi planami miejscowymi w ogóle się rozpoczęły. Bez nich pogłębiała się chaotyczna zabudowa naszego Miasta
Ogrodu.
Od tamtej pory zrealizowaliśmy wiele projektów na rzecz ładu przestrzennego we Włochach. W 2008 roku podjęliśmy współpracę z kadrą naukową i studentami SGGW, a w 2012 r.
z urbanistami z Politechniki Warszawskiej, w ramach której zrealizowaliśmy warsztaty z mieszkańcami dotyczące kształtowania przestrzeni, m.in. placu przy stacji PKP Włochy.
Od 2007 roku regularnie organizujemy spotkania informacyjne,
w trakcie których pomagaliśmy i pomagamy mieszkańcom w składaniu uwag
dla planów miejscowych: „Mikołajska”,
„Stawy”, „Stare Włochy”, „Salomea”,
„Wiktoryn” oraz „Tynkarska”.

To od planów miejscowych
zależy jak będzie wyglądała
nasza okolica

Wreszcie w 2013 roku zainicjowaliśmy projekt „Włochowskie Skwery Miejskie”, dzięki
któremu mieszkańcy mogą mieć wpływ na zagospodarowanie wolnych działek miejskich. Pierwszy efekt naszej pracy to skwer na ul. Naukowej, na którym z początkiem września pojawiła się
nowa siłownia plenerowa. Zabiegamy również o zagospodarowanie tzw. Ogrodów Kosmosu – terenu dawnych działek na ul. Plastycznej naprzeciwko Lidla.
Więcej informacji o możliwościach zaangażowania się w kształtowanie przestrzeni Miasta Ogrodu Włochy można znaleźć na naszej stronie www.wlochy.org.pl. Gorąco zachęcamy do
aktywności i współpracy wszystkich, którym nie jest obojętny wygląd naszej dzielnicy!
Jolanta Piecuch
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Wybory samorządowe 2014:
jak dopisać się do rejestru wyborców?

ażdy kto chce głosować 16 listopada w wyborach samorządowych, a nie ma zameldowania we Włochach, powinien dopisać się do „stałego rejestru wyborców”.
Procedura jest bardzo łatwa.
Wystarczy wypełnić specjalny druk, który znajduje się na stronie http://www.um.warszawa.pl/zalatw
-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/wpisanie-do-rejestru-wyborcow. Stosowne formularze można pobrać
też w Urzędzie Dzielnicy Włochy na parterze w Wydziale
Obsługi Mieszkańców (al. Krakowska 257).
Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Dzielnicy. Wraz z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców
oraz deklaracją, należy mieć do wglądu dowód osobisty

(lub inny ważny dokument stwierdzający tożsamość)
i jego kserokopię.
Decyzja o wpisie powinna być wydana w terminie 3 dni. Na tej podstawie w dniu wyborów będzie można odnaleźć swoje nazwisko na liście wyborców (w komisji obwodowej odpowiadającej adresowi zamieszkania).
Prosimy o rozpowszechnianie tej informacji
wśród rodziny i przyjaciół. Może być ona szczególnie
istotna dla osób, które od niedawna mieszkają we Włochach. Serdecznie zachęcamy do głosowania każdego,
kto chce mieć wpływ na to jak wygląda i rozwija się nasza dzielnica.

akademia rodzica

Nowa siłownia plenerowa
na ul. Naukowej

.

w

lipcu i sierpniu psycholożki z ośrodka
Mater Pater prowadziły w Co nieco Cafe zajęcia dotyczące ważnych tematów rodzicielskich, m. in. o tym jak nauczyć dziecko spać samodzielnie, co zrobić kiedy dziecko
się złości, jak radzić sobie z „nie” u malucha, jak oswoić
dziecięce lęki. Ponieważ spotkania te cieszyły się zainteresowaniem, będą kontynuowane, po to abyśmy mogli
wymieniać się wiedzą, poglądami i wspólnie szukać sposobów, które pozwolą na nowe spojrzenie i znalezienie
bezpiecznej drogi do przejścia przez trudy rodzicielstwa.
Terminy i tematy zajęć zostaną podane na profi
lu Co nieco Cafe na Facebooku.
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września na jednej z działek na końcu
ul. Naukowej pojawiła się nowa siłownia plenerowa.
To efekt zainaugurowanego przez nas w 2013 roku projektu „Włochowskie Skwery Miejskie”, w ramach którego mieszkańcy mogą mieć wpływ na zagospodarowanie
wolnych działek miejskich. Wśród sprzętów dostarczonych przez wybranego przez urząd dzielnicy wykonawcę
znalazło się m.in. „wahadło”, „twister” czy „biegacz”. Niestety okoliczni mieszkańcy zgłaszają problemy z poszczególnymi urządzeniami, argumentując, że np. niektóre
z nich są zbyt krótkie, a inne nie posiadają właściwych
uchwytów do wyciskania.
Mieszkańcy wnieśli o ich zmianę. Mamy nadzieję, że uda się je wymienić na koszt wykonawcy.

plan "Tynkarska" i losy
terenu wokół dworca

t

lokalny rolnik

zw. plan „Tynkarska” to plan miejscowy, który rozstrzygnie m.in. jak będzie wyglądał teren wokół
stacji PKP Włochy. Niestety naszym zdaniem jego aktualne zapisy nie gwarantują urządzenia w tym miejscu
reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej. Plan nie przewiduje m.in. nasadzenia zieleni w tym miejscu, dlatego
aktywnie składaliśmy do niego uwagi. W sierpniu Rada
Dzielnicy negatywnie zaopiniowała projekt planu, a 25
września nie zatwierdziła go również Rada Warszawy.
Teraz obszar planu zostanie podzielony, a następnie kolejno zatwierdzane będą jego części. Będziemy wnikliwie
monitorować ten proces.

l

okalny Rolnik, czyli zdrowa żywność blisko
Ciebie. Już od kilku tygodni działa we Włochach grupa
zakupowa Co nieco Cafe.
Wszystkich tych, którzy cenią sobie smaczną
lokalną i ekologiczną żywność kupowaną bezpośrednio
od sprawdzonych dostawców zapraszamy do dołączenia
do grupy. Wystarczy zarejestrować się na stronie lokalnyrolnik.pl, wybrać smakowite produkty i odebrać je
w Co nieco Cafe przy ul. Chrościckiego 15.
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Wykaz Dzielnicowych
w Starych i Nowych Włochach
sierż. szt. Katarzyna Skorupska
Komisariat Policji Warszawa Włochy
ul. 17 Stycznia 57, 02-146 Warszawa
tel. (22) 603-68-24, tel. kom. 600-997-572
Rejon: Akurat 2B-8, 3-17, al. Jerozolimskie parzyste od 172 do 180, Bratnia, Budki Szczęśliwickie, Chylońska, Cietrzewia, Cietrzewia Glinianka, Czereśniowa od nr 102 do końca i od 63 do końca, Czółenkowa, Gottlieba Daimlera,
Denarowa, Dukatowa, Dziupli, Gryczana, Husarska, Karatowa, Konewki, Krańcowa Glinianka, Krańcowa nieparzysta do 55, Mikołajska, Milanowska, Naukowa, Pana Tadeusza, Patrolowa, Płomyka, Popularna parzysta cała i nieparzysta od 37, Poronińska, Poziomkowa, Przecznica, Przesmyk, Sobótki, Starowiejska, Szczęsna, Śląska od 23a do 38,
Techników parzysta, Tomnicka, Wilczycka,Witki,Włodarzewska parzysta od 116 do 130, Wylot, Wyrzyska, Zbocze.

st. asp. Karol Piątek
Komisariat Policji Warszawa Włochy
ul. 17 Stycznia 57, 02-146 Warszawa
tel. (22) 603-68-24, tel. kom. 600-997-574
Rejon: Al. Jerozolimskie parzyste od 184 do 236, Badylarska do 21, Batalionu Włochy, Bolesława Chrobrego, Czereśniowa 2 do 100, 1 do 61, Dojazdowa, Fasolowa, Kleszczowa, Krańcowa nieparzysta od 57, Łamana, Łopuszańska od
117 do 123 i parzyste 132, Milewska, PKP Włochy, Ryżowa nieparzyste do 27 i parzyste do 34, Sklepowa, Solipska,
Szczera, Tynkarska, Zapustna parzysta.

sierż. szt. Mateusz Filipiak
Komisariat Policji Warszawa Włochy
ul. 17 Stycznia 57, 02-146 Warszawa
tel. (22) 603-68-24, tel. kom. 600-997-604
Rejon: Atlasowa, Cegielniana, Chrościckiego, Cienista, Ciszewska, Drukarzy, Dźwigowa, Globusowa, Czesława Kłosia, Park Kombatantów, Kosmosu, Koziorożca, Koziorożca Stawy, Łuczek, Łuki Małe, Łuki Wielkie, Michałowskiego,
Nastrojowa, Nike, Obrońców Pokoju, Owalna, Parowcowa, Plastyczna, Płużańska, Popularna nieparzysta od 1 do 35,
Potrzebna nieparzysta do 49, parzysta do 48, Redaktorska, Rejonowa, Rybnicka, Składowa, Stajenna, Sympatyczna,
Śląska od 1 do 21, od 2 do 36, Techników nieparzysta, Trzcinowa, Wałowicka, Zdobnicza, Zodiakalna, Dekarska,
Dymna, Flagowa, Fraszki, Galaktyki, Gęślarska, Głubczycka, Jagny, Józefa Kraszewskiego, Latarnika, Notecka,
Obywatelska, Mikołaja Paganiniego, Pianistów, Piątkowska, Plac Wolności, Potażowa, Promienista, Przednia, Przepiórki, Przyłęcka, Szamoty, Franciszka Szuberta, Świerszcza od 5 do 17, od 2 do 102, Świetlana, Tumska, Urszuli,
Uśmiech, Wszemirowska, Zaranie, Znicz, Żeleńskiego.

W kolejnym numerze opublikujemy listę dzielnicowych dla Okęcia.

5

kula włochowska
historia miasta ogrodu włochy

Wspomnienie "Ery"
polskie Zakłady Elektrotechniczne "Era" S. A. powstały
w 1927 roku, a ich założycielem był Włodzimierz Wiesenberg.
Dawną "erę" wspomina Andrzej Czyżewski.

p

mikrokomputery, których produkcję przeniesiono później
do zakładu przy ulicy Łopuszańskiej 117/123. Z okresu
mojej pracy w „Erze” przetrwała do dzisiaj znajomość
z kolegą z działu – Jankiem. W roku 1976 byłem świadkiem na jego ślubie, a on na moim. Mieszkał w starym
budynku przy ulicy Świerszcza, później z rodziną przy
Popularnej naprzeciwko kościoła, a w końcu nie mogąc
rozstać się z Włochami przeniósł się do nowego osiedla
przy ulicy Zapustnej.”

rzed wojną były największym zakładem produkcyjnym we Włochach i wytwarzały m.in. odbiorniki
radiowe i regulatory napięcia do wagonów. Dziś na miejscu „Ery” na ul. Kłosia znajduje się osiedle Kasztanowy
Park.
„Moje wspomnienia dotyczące Starych Włoch
sięgają okresu od 1973 r. kiedy jako 22-letni chłopak,
absolwent Technikum Elektrycznego podjąłem pracę
w Zakładach Wytwórczych Przyrządów Pomiarowych
„Era” przy ulicy Skrońskiego. Teraz ulica ta nosi nazwę
Czesława Kłosia, a duże, półokrągłe od góry okno Działu
Prototypów, w którym pracowałem, mieści się obecnie na
pierwszym piętrze nowoczesnego budynku mieszkalnego
pod numerem 8.
Drogę z domu do pracy pokonywałem pociągiem
ze stacji Warszawa Ochota do stacji Warszawa Włochy,
bo mieszkałem wówczas w Al. Jerozolimskich przy ul.
Żelaznej, a później kiedy zamieszkałem przy ulicy 1-go
Sierpnia korzystałem z autobusu linii 129.
Dwuletni okres mojej pracy w Zakładach „Era”
do końca 1974 roku pozostaje bardzo żywy do dzisiaj
w mojej pamięci. W Dziale Prototypów wykonywaliśmy
pod okiem konstruktorów całkowity montaż zaprojektowanych przez nich mierników z elementów elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych. Były to galwanometry, woltomierze, amperomierze i różne mierniki
elektryczne. Taki właśnie miernik uniwersalny UM 5
kupiłem i używam do chwili obecnej. Praca, którą wykonywałem była bardzo ciekawa, odpowiedzialna i wymagała dużych predyspozycji manualnych. Do dzisiaj
pamiętam nazwiska kierownika działu pana Czesława
Chodaka, brygadzisty Zdzisława Majewskiego i innych
osób oraz miłą, koleżeńską atmosferę panującą wśród
pracowników zakładu, co w dzisiejszych czasach jest
rzadkością. W zakładzie produkowano przyrządy pomiarowe dla wojska i bardzo nowoczesne mierniki uniwersalne typu 100 z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem,
które eksportowano do Kanady dla firmy „Conway”.
W dniu otrzymania wynagrodzenia co jakiś czas
starsi koledzy namawiali nas na tak zwaną „wódeczkę”,
do restauracji „Warszawska” mieszczącej się przy ulicy
Potrzebnej i w dobrym tonie było uczestniczyć w tych
spotkaniach. W budynku obok „Ery”, pod kierownictwem
inżyniera Karpińskiego projektowano i wytwarzano

budynek dawnej „Ery”
w 2008 r.

budynek dawnej „Ery”
w 2014 r.

Andrzej Czyżewski - mieszkaniec Włoch
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Nasza osada okęcie
wciąż żyje, pięknieje i rozkwita remontowanymi
lub całkiem nowymi domami.

S

tare ogrody wypełnione dawniej warzywnymi grządkami i jabłonkami, teraz cieszą oczy świeżą zielenią trawników. Gość może tu zobaczyć przedwojenne,
drewniane domy obok nowych budynków, uwodzących
kolorami elewacji.
Ten zielony zakątek w pętli ulic: Łobeskiej,
Skromnej, Stokrotki, Kazimierza Wielkiego i Startowej
zadziwia miłą atmosferą, jakże odmienną od pełnego
zgiełku skrzyżowania alei Krakowskiej z ulicą Łopuszańską.

Trochę tu jeszcze zaniedbanej różnorodności.
Są tonące w chaszczach posesje, park przejęty ostatnio
przez właścicieli i już dziko zarośnięty, a także stercząca
ku niebu zbrojonymi słupami budowla, która jak sen pijanego wariata straszy wizją upiornego hotelu. W ostatnich latach różni inwestorzy, przy milczącej zgodzie architektonicznych władz dzielnicy, grozili nam pomysłami
budowania tu bloków mieszkalnych, biurowców i wielopiętrowych hoteli, ale broniliśmy i bronić będziemy naszej zielonej enklawy.
Jeśli ktoś szuka miejsca do życia w spokojnym
zakątku, tuż obok centrum stolicy, znajdzie w nas miłych, życzliwych sąsiadów.
Alicja Kozłowska
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Kiedy rewitalizacja
placu przy dworcu pKp?
Dlaczego teren wokół dworca pKp wzdłuż
ul. Chrobrego jest od tylu lat zaniedbany?

p

Petycja mieszkańców Włoch
W marcu 2013 r. podjęliśmy kolejną próbę zmobilizowania władz samorządowych i PKP do działań na
rzecz rewitalizacji placu. Tym razem zebraliśmy wśród
mieszkańców przeszło 700 podpisów pod petycją o przeznaczenie tego terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy
na Centrum Integracji Lokalnej, a następnie o wykupienie lub nieodpłatne przejęcie od PKP gruntu i przeznaczenia go pod reprezentacyjny plac miejski. W efekcie
petycji władze dzielnicy podpisały w lipcu 2013 r. list
intencyjny z PKP na temat wspólnej koncepcji zagospodarowania tego terenu. Od tamtego czasu niewiele się
jednak wydarzyło.
Co teraz?
W 2014 r. po wygaśnięciu listu intencyjnego
z dzielnicą Włochy, PKP SA w czerwcu zaprosiło inwestorów zewnętrznych do realizacji projektu deweloperskiego na tej działce. Stowarzyszenie podjęło starania,
aby miasto włączyło się w ten projekt i aby mieć wpływ
na kształt i funkcje przyszłej zabudowy. Jednocześnie
zgłosiliśmy zastrzeżenia do projektu miejscowego „Tynkarska”, który naszym zdaniem nie zabezpiecza utworzenia tam przestrzeni integrującej lokalną społeczność.
W tej sprawie w sierpniu Zarząd naszego Stowarzyszenia spotkał się z Wiceprezydentem Warszawy Michałem
Olszewskim. W najbliższym czasie planujemy także debatę ekspercką, która pomoże nam znaleźć skuteczną
drogę współpracy z podmiotami decydującymi o rozwiązaniach dla tego terenu. Na razie PKP SA zadeklarowało
konsultacje projektów z mieszkańcami Włoch, które zostaną przedstawione spółce przez przyszłych partnerów
inwestycyjnych.
Sprawa tego terenu nie jest prosta, ponieważ
tam gdzie właścicielem jest PKP, samorząd ma ograniczone możliwości działania. Nie znaczy to jednak, że nie
da się zrobić nic. Dlaczego przy takim zaangażowaniu
społeczności lokalnej w sprawę, wciąż nie możemy doczekać się rewitalizacji tej przestrzeni?

anuje na nim chaotyczna zabudowa, straszą krzywe chodniki i mało estetyczne betonowe
słupy reklamowe. Mieszkańcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sąsiedzkie Włochy od lat podejmują działania na rzecz przekształcenia placu przy dworcu
w wizytówkę Miasta Ogrodu Włochy.
Lata starań o reprezentacyjny plac
W 2007 roku zorganizowaliśmy debatę mieszkańców z Burmistrzem Włoch, w trakcie której zgłosiliśmy konieczność włączenia się samorządu w remont
dworca. W tym samym roku wystąpiliśmy do Rady Warszawy z wnioskiem o opracowanie planu miejscowego dla
tego terenu. Rok później zorganizowaliśmy warsztaty
projektowe, w trakcie których mieszkańcy, przy wsparciu studentów SGGW, kreślili swoje oczekiwania odnośnie tej przestrzeni.
W październiku 2010 r. Burmistrz Włoch wydał decyzję o warunkach zabudowy dla działki u zbiegu
Chrobrego i Tynkarskiej na zabudowę do 23 metrów wysokości. Obecnie buduje się na niej wysoka (miejscami
na 7 kondygnacji) „Willa Europa”.
W 2011 roku zorganizowaliśmy kolejne spotkanie Burmistrza z mieszkańcami z udziałem wykonawcy projektu planu, poświęcone przyszłości placu. Nasze
Stowarzyszenie przeprowadziło również ankietę wśród
mieszkańców dotyczącą oczekiwań wobec tego terenu.
Wyniki przekazaliśmy władzom dzielnicy. W tym samym roku złożyliśmy wniosek o ogłoszenie konkursu na
zaprojektowanie przestrzeni wokół dworca. Niestety nie
doczekaliśmy się realizacji tych postulatów.
W lutym 2012 roku złożyliśmy wniosek do Prezydent Warszawy o nabycie terenu placu wokół dworca
od PKP. Umożliwiłoby to przeprowadzenie jego rewitalizacji przy udziale samorządu. Nawiązaliśmy również
współpracę ze studentami Politechniki Warszawskiej,
którzy po konsultacjach z mieszkańcami Włoch, podjęli
się opracowania pomysłów na rewitalizację tego terenu.
Efekt ich pracy prezentowaliśmy m.in. na naszej stronie www.wlochy.org.pl. W tym samym roku składaliśmy
też uwagi do planu miejscowego obejmującego ten teren,
w którym wnieśliśmy o przeznaczenie placu na reprezentacyjną przestrzeń.

mk
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Samochody a osiedla
dobrze zaprojektowane
Coraz większym problemem we Włochach staje się
"wyciskanie" z dostępnej inwestorowi powierzchni
przeznaczonej pod budowę mieszkań, jak największej
liczby metrów powierzchni użytkowej.

n

iestety powszechne jest przedstawianie
bardzo wątpliwych założeń dotyczących przewidywanej
liczby samochodów i jednośladów, z których będą korzystać nowi mieszkańcy. Czy można bowiem zakładać, że
w Warszawie – stolicy blisko czterdziestomilionowego
kraju Unii Europejskiej – wystarczy przeciętnie od 1,2
do 1,5 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie? Prawo mówi jedno, a zdrowy rozsądek i doświadczenie życiowe warszawskiego kierowcy co innego.
W przypadku Włoch, efekt jest taki, że pojazdy
nie mieszczące się na parkingach na terenie osiedli zastawiają miejsca w okolicznych uliczkach. Denerwują się
zarówno ci, którzy zastawiają miejsca, jak i ci, którym
zastawiono. Zaczyna się sprawdzanie czy pozostawione
zostało półtorametrowe przejście dla pieszych, wkładanie karteczek z prośbą o przeparkowanie lub nieparkowanie w takim miejscu, ustawianie tabliczek „proszę nie
parkować, zakaz parkowania” czy wreszcie zgłaszanie
incydentów do straży miejskiej i policji. Po jakimś czasie
prawdopodobnie dojdzie do eskalacji konfliktu, a ofiarą tego będzie jakieś lusterko, owiewka czy opona. Czy
oprócz trosk, kłopotów i stresów dnia codziennego chcemy sobie sami ze swoimi sąsiadami dokładać kolejny?
Patrząc na problem po ludzku, nie odwołując się
do przepisów prawa, obie strony mają rację. Ci, którzy
za duże pieniądze kupili mieszkania w stolicy, w tak
komfortowej lokalizacji jak Miasto Ogród Włochy, jak i
ci, którzy już tutaj mieszkają – często w domach w zabudowie jednorodzinnej i niewielkich kamienicach, i cenią
sobie kameralny, spokojny i przewidywalny charakter
okolicy.

Jeśli mamy jako mieszkańcy
wpływ na wydawanie
pozwoleń na warunki
zabudowy, to korzystajmy
z tego prawa
W moim przypadku, otrzymaliśmy niedawno od inwestora do skonsultowania projekt zabudowy
działki obok domu, w którym mieszkam. Po prostym
przeliczeniu liczby nowych mieszkań, mieszkańców, jak
i uwzględnieniu charakteru inwestycji okazało się, że na
krótkiej, wąskiej i już mocno zastawionej autami uliczce
parkować miałoby jeszcze kilkanaście pojazdów. W przewidzianym przepisami prawa terminie zgłosiłem swoje
uwagi do Urzędu Dzielnicy, który przeprowadził skrupulatne wyliczenia i podzielił moje (jak i innych mieszkańców) stanowisko.
Zatem, jeśli mamy jako mieszkańcy wpływ na
wydawanie pozwoleń na warunki zabudowy, to korzystajmy z tego prawa. Później pozostaje nam pogodzenie
się z rzeczywistością.
Przemysław Gadomski

W dziale „Opinie” mieszkańcy mogą wypowiadać się
w ważnych dla nich kwestiach. Wyrażone poglądy nie
zawsze są tożsame ze stanowiskiem redakcji „Kuli”.

Efekt jest taki, że pojazdy
niemieszczące się na parkingach
na terenie osiedli zastawiają
miejsca w okolicznych uliczkach
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Zgoda buduje, czyli
o partnerstwie
pomiędzy właścicielem
a lokatorem
d

Nie bójmy się występować razem – jako nowy właściciel oraz dotychczasowy lokator – do gminy o przyznanie takiego lokalu. Ustawa o ochronie praw lokatorów
z dnia 21 czerwca 2001 roku nakłada po prostu na gminę taki obowiązek. Jeśli z jakichś względów gmina nie
jest w stanie zapewnić takiego lokalu, to właścicielowi
będzie przysługiwało odszkodowanie od gminy. I nie zawsze sprawa musi się zakończyć w sądzie, gdyż są gminy
– także w Warszawie – które w partnerski sposób traktują właścicieli budynków, jak i lokatorów, za których są
odpowiedzialni.

om czy kamienica to z perspektywy właściciela nie tylko comiesięczne wpływy z komornego, ale
także odpowiedzialność za stan nieruchomości oraz relacje z sąsiadami, urzędami, a nade wszystko lokatorami.
Włochy nie doświadczyły tragedii Dekretu
o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st.
Warszawy z 26.10.1945 roku. Z drugiej jednak strony,
II wojna światowa przerwała trwający od początku lat
20. proces parcelacji, w ramach którego rodzina Koelichenów sprzedawała działki pod zabudowę na bardzo korzystnych warunkach (długie terminy płatności,
możliwość zabudowywania już po uiszczeniu około jednej trzeciej ceny). Za pomoc, którą nieśli mieszkańcy
Włoch walczącej Warszawie zapłacili oni wywózką ponad dwóch tysięcy mężczyzn we wrześniu 1944 roku,
a patriotyczne działania mieszkańców spotkały się także
z represjami nowych władz.
W takiej sytuacji znaczna część domów i kamienic trafiła pod zarząd państwowy. Stan taki w niektórych przypadkach trwa aż do dziś. Część budynków już
po 1989 roku wróciła do rąk przedwojennych właścicieli
lub ich spadkobierców. W procesie tym pozostawiono zakwaterowanych przez gminę lokatorów samym sobie.
Odzyskiwane, zbudowane w większości w końcówce lat 20. oraz latach 30. budynki wymagają pilnych
i gruntownych remontów sieci gazowej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, dachy, balkony i elewacje proszą
się o kapitalny remont, a trudne włochowskie podłoże
wymaga inwestycji w fundamenty. Nie można też zapomnieć, że za ewentualne wypadki spowodowane złym
stanem technicznym budynku odpowiada jego właściciel.
I nawet najlepsze ubezpieczenie OC nie pomoże jeśli
właściciel wiedział, ale nic nie zrobił. Jak zatem zachować się w sytuacji, w której nowy właściciel musi ponieść
duże wydatki na odremontowanie budynku, a dotychczasowi lokatorzy ze względu na sytuację życiową nie
są w stanie płacić czynszów, które pokryłyby koszty remontu?
Zauważmy też, że gmina zobowiązana jest
do zapewnienia lokalu komunalnego osobom, którym
wypowiedziano umowy w odzyskanych kamienicach.

Nie bójmy się
występować razem –
jako nowy właściciel
oraz dotychczasowy
lokator – do gminy
o przyznanie lokalu
Oczywiste jest, że mieszkanie komunalne nie
zostanie przyznane w pół roku czy też w rok, ale z drugiej strony mało który remont kapitalny kamienicy trwa
krócej niż dwa lata. Warto też pamiętać, że jakikolwiek
spór sądowy pomiędzy lokatorem i właścicielem będzie
– w naszych warunkach prawnych – trwał co najmniej
kilka lat. Czy zatem warto?
W ogromnej większości przypadków partnerskie
ułożenie relacji pomiędzy dotychczasowymi lokatorami
a nowym właścicielem, przy ewentualnym zaangażowaniu do tego gminy, jest z zyskiem dla obu stron, bez
względu na długofalowe plany właściciela.
Przemysław Gadomski

W dziale „Opinie” mieszkańcy mogą wypowiadać się
w ważnych dla nich kwestiach. Wyrażone poglądy nie
zawsze są tożsame ze stanowiskiem redakcji „Kuli”.
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wrzesień w ogrodzie
We wrześniu należy zacząć przygotowywać
ogród do wiosny. Tak, do wiosny!
Może jednak od początku. Aeracja polega na
wciśnięciu w glebę metalowych kolców, które pozostawiają otwory napowietrzające i zwiększające dostęp
wody do korzeni i niższych warstw gleby. Najlepsze do
tego celu są narzędzia o cylindrycznych kolcach pustych
w środku, dzięki czemu usuwamy wałki ziemi, a nie zagęszczamy podłoża. Nim przystąpimy do aeracji należy
sowicie nawodnić trawnik, skosić do wysokości około 2,5
cm, a na końcu dokładnie oczyścić. Po przygotowaniach
przystępujemy do pracy – urządzeniem ręcznym bądź
elektrycznym przeprowadzamy aerację. Dopełnieniem
tego zabiegu może być piaskowanie – rozprowadzenie
piasku lub mieszanki piasku i substratu torfowego na
trawniku. Zamyka on szczeliny, ale nie utrudnia dostępu wody i powietrza do korzeni. Proces ten wykonany
przez profesjonalistów określa się jako „top dressing”.
W warunkach amatorskich należy uważać aby nie przesadzić z ilością mieszanki – warstwa powinna mieć 3-5
mm oraz musi być równomiernie rozprowadzona. Tak
zadbany trawnik powinien lepiej przetrwać zimę i błyszczeć zielenią na wiosnę.

To, jakie działania podejmiemy w okresie przejściowym, między latem a jesienią, wpłynie na to, jak dekoracyjny będzie nasz ogród w przyszłym roku. Jest to
też okazja do zastanowienia się czy zeszłoroczne kompozycje roślinne zdały egzamin.
Krzewy iglaste, posadzone w tym miesiącu mają
dość czasu na „wstępne” zadomowienie się. Pozwoli to im
przetrwać zimę. Ciekawa grupa krzewów z intensywnie
zielonych cisów i żywotników o złotych przebarwieniach
może stać się fantastycznym tłem dla nowej rabaty bylinowej. Oprócz sadzenia nowych roślin możemy pokusić
się o przesadzenie kilku „starych” krzewów – może jakiś
miniaturowy świerk będzie lepiej wyglądać w towarzystwie wrzosowiska? Które zresztą, możemy zakomponować już dziś! Posadzone we wrześniu wrzośce powinny
zakwitnąć na wiosnę.
W kwestii wytyczania nowych rabat – musimy
pamiętać o odpowiednim przygotowaniu nowego miejsca. Glebę warto przekopać, oczyścić i posadzić w wybranym miejscu nowe cebule. Np. narcyza czy szachownicę
w pierwszej połowie miesiąca, a hiacynta, tulipana czy
kosaćca cebulowego – w drugiej połowie września. Puste
miejsca na rabatach sezonowych możemy wypełnić kwitnącymi jesienią chryzantemami.
Nie możemy zapomnieć o trawniku. Koszenie
powinno odbywać się normalnie, najlepiej raz w tygodniu. Jeśli chcemy założyć nowy trawnik z siewu, to najlepszy ku temu jest ciepły i wilgotny wrzesień. Dziewiąty
miesiąc roku to okazja do przeprowadzenia, przygotowujących trawnik na zimę, intensywnych zabiegów oczyszczających – aeracji lub wertykulacji. Zabiegi te mogą być
wykonane przy użyciu urządzeń elektrycznych, jednak
jeśli posiadamy małą działkę o nieregularnym kształcie,
kupno drogiego urządzenia może okazać się wydatkiem,
nieułatwiającym naszej pracy. Dlatego można wykorzystać do tego celu narzędzia ręczne.

Autorem tekstu jest Przemysław Kucharski z Mugo Studio. Studio zajmuje się projektowaniem ogrodów, wnętrz
oraz projektowaniem graficznym. Znajdziecie ich pod adresem www.mugostudio.pl oraz na www.facebook.com/
mugostudio.
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Włochy w obiektywie mieszkańców

Fot. Kinga Kulon

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy jest apolityczną organizacją
pozarządową. Działamy od 2002 roku. zrzeszamy mieszkańców
i miłośników włoch. Nasze główne działania to:
•
•
•
•
•

Kultywowanie dziedzictwa Miasta ogrodu Włochy
Walka z chaosem architektonicznym w dzielnicy
rewitalizacja placu przy stacji pKp Włochy
Zabieganie o zieleń i inwestycje integrujące mieszkańców
promocja rozwiązań przyjaznych rowerzystom

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
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