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słowo od redakcji

 

 

Drzewa są za to łyse i mi też jest łyso z tego powodu, nie ma co. Wciskam więc czapkę na 
uszy i szuram sobie przesadnie wśród tych liści, żeby jakoś je wykorzystać.

To będzie dobry miesiąc, trochę sobie wmawiam, bo wiadomo: że zimno, ciągle pada, sza-
ro i brak światła, a za pasem zima. Biedny ten listopad, nigdy nie miał dobrej prasy (no chyba, że 
w Chorwacji, bo po chorwacku listopad to październik, he, he...).

Tym razem mamy jednak listopadową „Kulę Włochowską”, idealną na lekturę wieczorną, 
a wieczór przecież zaczyna się teraz o 17.00... W tym numerze piszemy m.in. o tym jak moderni-
zować modernizm i o przedwojennym budowniczym Romanie Sobieszku, którego budowle znaj-
dziemy nie tylko we Włochach. Szczególnej uwadze polecamy tekst o edukacji i strategii w tym 
obszarze dla naszej dzielnicy. W listopadowym dziale ogrodniczym znajdą Państwo porady na 
temat roślin domowych.

A propos zieleni – pod koniec października Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy razem 
z przedszkolakami z Zielonego Słonika stworzyło już drugi klomb na placu przy stacji PKP. Nie 
możemy się doczekać wiosny, kiedy tulipany zakwitną!

A póki co – cieszmy się jesiennymi smakami i barwami. Takie dynie na przykład są nie 
tylko smaczne, ale też zachwycają swoim kolorem. Hmmm... może kiedyś uda nam się urządzić 
minifestiwal dyni, uprawianych w ogrodach włochowskich? Czy nie byłoby wspaniale?

Sylwia Romańczak, redaktor naczelna

pan Listopad
Mróz w powietrzu, słońce świecące 

na lodowo i te tony liści pod nogami, 
kiedy przechodzę przez park Kombatantów. 

fot. Irmina Olszewska
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 edukacja to rozwój człowieka, jego umysłu 

i wiedzy, jego ciała i sił witalnych. Edukacja dotyczy 
człowieka na przestrzeni całego życia…

Oferta tak rozumianej edukacji powinna być do-
stępna dla każdego mieszkańca  naszej dzielnicy. Nie-
zbędna jest jednak zmiana perspektywy postrzegania 
problemów przez władze i przez nas samych. To nam, 
naszym dzieciom i wnukom potrzebne są placówki opie-
kuńcze i oświatowe, kadry o wysokich kompetencjach, 
nowoczesne programy uwzględniające fakt rewolucji cy-
frowej. To my powinniśmy być podmiotem strategii, po-
lityki i wszelkich działań. Mamy prawo do dobrej oferty 
edukacyjnej. Trzeba tworzyć możliwości – wykorzysty-
wać fundusze europejskie, optymalizować lokalne decy-
zje, korzystać z dobrych praktyk. 

Niedawno we Włochach odbywały się warszta-
ty poświęcone budowaniu strategii edukacji dla naszej 
dzielnicy. Podczas dwóch pierwszych byłam jedynym (!) 
uczestnikiem reprezentującym mieszkańców Włoch. Na 
szczęście to się zmieniło – na ostatnim było nas kilkana-
ście osób. W kuluarach podkreślano potrzebę kolejnych 
spotkań i deklarowano chęć uczestniczenia w budowaniu 
oferty edukacyjnej dla naszej dzielnicy. 

Niezbędna jest optymalizacja gospodarowania 
zasobami. Zgodnie z prognozami demograficznymi dziś 
grupą kluczową z punktu widzenia planowania działań 
edukacyjnych (a również opiekuńczo-wychowawczych) 
w Warszawie będą najmłodsi mieszkańcy.

W naszej dzielnicy jest tylko 1 żłobek publiczny 
(informacja za http://www.ud-wlochy.waw.pl), ale funk-
cjonuje sieć prywatnych tzw. klubów malucha. Nie ma 
ich w wykazie Urzędu Dzielnicy Włochy, choć pewnie ro-
dzice poszukują takich informacji. 

W analizach i dyskusjach sektor niepubliczny 
jest marginalizowany. Wiemy, że jest - ale w swoich pla-
nach nie bierzemy go pod uwagę - niektórzy mówią: „oni  
nie są zainteresowani współpracą, przepisy ją utrudnia-
ją”.  Ale może jednak mimo wszystko czas na partner-
stwo dla dobra mieszkańców. Może rozwiązaniem były-
by stypendia dla malucha, dla którego zabrakło miejsca 
w placówce publicznej, a rodziny nie stać na opłacanie 
czesnego. 

Czy opisany fragment rzeczywistości edukacyj-
nej pozwala nakreślić cele i działania? Niektóre wydają 
się oczywiste. Trzeba:

• poprawić komunikację między urzędem 
   i mieszkańcami, rozwijać dialog społeczny 
• upowszechnić Internet dla wszystkich w dzielnicy 
   jako pole dialogu społecznego i narzędzie 
   wspierające edukację
• uruchomić jak najwięcej międzysektorowych 
   programów partnerskich 
• planować zmiany zagospodarowania placówek 
   publicznych zgodnie z trendami demograficznymi  
   (mamy bardzo ubogą ofertę dla dynamicznie rosnącej 
   grupy społecznej, jaką są włochowscy seniorzy 
   czy młodzież ponadgimnazjalna).

Co to może oznaczać w praktyce?
Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem 

artykułu na stronie www.wlochy.org.pl.

Danuta Lachowiecka

Człowiek w centrum 
widzenia - pobożne 

życzenie czy 
realna szansa? 

Edukacja to coś więcej niż nauka szkolna!



4

wiadomości

kula włochowska

dom Kultury Włochy zaprasza na dancingi 
przy muzyce na żywo. Śpiewa Andrzej Boguracki. Koszt 
to 10 pln za osobę. Dancingi odbędą się 15 i 29 listopa-
da o godz. 15:00 w Okęckiej Sali Widowiskowej (drugie 
piętro, sala przy bibliotece), ul. 1 Sierpnia 36a. Więcej 
informacji na: dkw.dkwlochy.pl. 

tuż przy granicy z Włochami, na dwóch dział-
kach o łącznej powierzchni prawie 27 ha, stanie nowe 
Muzeum Kolejnictwa. W ciągu kilku lat placówka ma się 
stać jedną z najnowocześniejszych w kraju. Obok funk-
cji kulturalnych i edukacyjnych zaplanowano również 
utworzenie miejsc do uprawiania sportów i rekreacji. 
W kompleksie pod nazwą Stacja Muzeum znajdą się 
budynek główny muzeum, w którym eksponowane będą 
wystawy stałe i czasowe, sale edukacyjne i szkoleniowe, 
a także kino. Placówka postawi na nowoczesność i in-
nowacyjność, stąd w planach jest wykorzystanie w pre-
zentacji zbiorów muzeum – symulatorów, gier i aplika-
cji multimedialnych oraz techniki 3D. Wiceprezydent 
Warszawy Michał Olszewski zapowiedział, że miasto 
przeznaczy 15-20 mln zł na drogi dojazdowe do Stacji 
Muzeum – m.in. od strony Włoch przez ul. Potrzebną. 
Nie wykluczył także utworzenia przy Muzeum nowego 
przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej.

 już od kilku miesięcy działa we Włochach 
grupa zakupowa Co nieco Cafe. Wszystkich tych, któ-
rzy cenią sobie smaczną lokalną i ekologiczną żywność 
kupowaną bezpośrednio od sprawdzonych dostawców 
zapraszamy do dołączenia do grupy. Wystarczy zareje-
strować się na stronie internetowej www.lokalnyrolnik.
pl, wybrać smakowite produkty i odebrać je w Co nieco 
Cafe przy ul. Chrościckiego 15.

chłodne jesienne popołudnie warto spędzić 
oglądając dobry film. Kino Ada na ul. Chrościckiego 14 
zaprasza na seanse:

„Mama” (21 listopada, godz. 16:30; 23 listopa-
da, godz. 15:00 i 18:00) – film opowiada o Diane „Die” 
Després, zadziornej wdowie, która próbuje wychować 
15-letniego syna z ADHD. Z pomocą przychodzi jej życz-
liwa sąsiadka, która pomaga rodzinie zacząć wszystko 
od początku. Xavier Dolan za film „Mama” na tegorocz-
nym festiwalu w Cannes odebrał nagrodę jury.

„Gdy budzą się demony” (29 listopada, godz. 
18:00; 30 listopada, godz. 15:00 i 18:00) – film opowiada 
o historii dziennikarza Roberta Torresa, który wyrusza 
w podróż do Hiszpanii. Ma się tam spotkać ze swoim 
ojcem Manolo Torresem, ale przede wszystkim szukać 
będzie materiału do swojej książki. Wydawać by się 
mogło, że to historia jakich wiele... Ale nie wtedy, gdy 
bohaterem książki na być Josemaria Escriva: założyciel 
Opus Dei. Całą historię spowija aura tajemnicy, bo po 
raz kolejny okazuje się, że w życiu prawdopodobnie nic 
nie dzieje się przypadkiem... 

Repertuar kina może ulegać zmianom. Więcej 
na: kinoada.blogspot.com 

od października, wszyscy warszawiacy, 
niezależnie od swojego miejsca zamieszkania na terenie  
stolicy, mogą w każdym urzędzie dzielnicy załatwić sprawy  
związane z zameldowaniem na pobyt stały i czasowy. To 
samo dotyczy wymeldowania. Około 70% wniosków składa-
nych w urzędach dzielnic realizowanych jest w delegaturach  
Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. Dzięki połą-
czeniu dzielnicowych systemów informatycznych w cen-
tralnej bazie dla całego miasta, od października nastąpiło 
całkowite „odmiejscowienie” usług z zakresu ewidencji  
ludności. Więcej informacji na um.warszawa.pl. 

repertuar kina Ada 
w listopadzie

Wieczorki taneczne 
w Klubie Seniora

Muzeum Kolejnictwa 
na odolanach. ulica 

potrzebna do remontu.

łatwiejsze 
meldunki

Lokalny rolnik, czyli zdrowa 
żywność blisko Ciebie
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rozpoczęły się już prace przygotowawcze do  
kolejnej edycji budżetu obywatelskiego we Włochach.  
Powstał specjalny dzielnicowy zespół, w skład którego weszli 
przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych,  
radnych dzielnicowych oraz urzędnicy wskazani przez  
burmistrza. Miło nam poinformować, że w zespole praco-
wać będzie dwóch przedstawicieli naszego Stowarzyszenia:  
Jolanta Piecuch i Filip Trojanowski. 

Do 28 listopada zespół ma za zadanie wypraco-
wanie rekomendacji dotyczących: możliwości składania  
projektów o charakterze ogólnodzielnicowym i/lub lokal-
nym, podziału terytorialnego dzielnicy na mniejsze obszary, 
podziału środków finansowych pomiędzy obszary, ustalenia 
maksymalnej kwoty na projekt o charakterze ogólnodzielni-
cowym lub lokalnym.

W pierwszych dwóch tygodniach listopada odbywa-
ją się szkolenia dla członków zespołu.  Kolejne posiedzenia 
zespołu będą otwarte i każda zainteresowana osoba będzie 
mogła przyjść i posłuchać o czym zespół obraduje. Terminy 
spotkań będą dostępne na stronie internetowej dzielnicy.

 

salon fryzjersko-kosmetyczny „Strefa Pasji” 
(www.strefapasji.pl), od kilku lat działający  na terenie 
Włoch, organizuje nieodpłatnie godzinne zajęcia dla dzie-
ci z włochowskich przedszkoli. Maluchy mogą obejrzeć 
zakład, porozmawiać o pracy fryzjerki czy manicurzyst-
ki, wypróbować fotele, na ochotnika poddać się zabiego-
wi czesania. Oswajają nową dla wielu dzieci przestrzeń. 
Dzieci, które wzięły udział w takich zajęciach, były pełne 
pozytywnych wrażeń i chętnie odgrywały nowo poznane 
role. 

„Strefa Pasji jest miejscem zawsze otwartym 
na najmłodszych. Zapraszamy grupy ze wszystkich 
włochowskich  przedszkoli. Można się z nami umówić 
telefonicznie (22) 225 26 95. Na przedszkolaków czekają 
uśmiechnięci pracownicy i słodkie niespodzianki” - mówi 
właścicielka firmy pani Agata Trzcińska - Te spotkania 
dają nam mnóstwo radości. Polecamy!

na naszej stronie www.wlochy.org.pl moż-
na sprawdzić, gdzie mieszkańcy poszczególnych ulic 
będą mogli oddać 16 listopada głos.  We Włochach lokale  
wyborcze będą działać w następujących lokalizacjach:  
ul. Globusowa 24 (Szkoła Muzyczna), ul. ks. J. Chro-
ścickiego 2 (Biblioteka Publiczna), ul. Promienista 12A 
(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17), ul. Przepiórki 
16/18 (SP nr 66), ul. ks. J. Chrościckiego 14 („ADA” lokal 
dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych), 
ul. Solipska 17/19 (Gimnazjum Nr 112), ul. Bolesława 
Chrobrego 27 (Dom Kultury ,,Włochy”), ul. Śląska 50/52 
(Przedszkole Nr 71), ul. Czereśniowa 118 (Ośrodek  
Pomocy Społecznej -  lokal dostosowany do potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych), ul. Cietrzewia 22A (SP 
nr 94 - lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych), ul. Czereśniowa 35 (Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej), al. Krakowska 257 (Ratusz - lokal dostosowany 
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych), ul. Robotnicza 
15 (Ośrodek Pomocy Społecznej - Filia), ul. Malownicza 
31 (SP nr 87), ul. Gładka 16 (Zespół Szkół im. Bohaterów 
Narwiku), ul. Astronautów 17 (SP nr 227), ul. Astronau-
tów 5 (Przedszkole nr 175), ul. Radarowa 4A (Przedszko-
le nr 78), ul. Radarowa 4B  (SP Nr 88), ul. Sulmierzycka 
1 (Przedszkole nr 313), ul. 1 Sierpnia 36A (Przedszkole 
Integracyjne Nr 314). 

większość planowanych prac na ul. Klesz-
czowej została już wykonana. Dobiega końca budowa 
chodników i ścieżki rowerowej oraz zbiorników retencyj-
nych, będących elementem odwodnienia ulicy. Ruch po 
ul. Kleszczowej nadal odbywa się w jednym kierunku, 
natomiast na ciągu: Ryżowa-Chrobrego już w dwóch. 
Jeżeli pogoda pozwoli, wykonawca dołoży starań, by 
jeszcze w tym roku udostępnić dla ruchu ul. Kleszczową 
w całości. 

Gdzie głosujemy w wyborach 
samorządowych?

Budżet partycypacyjny 
WE Włochach

Zapraszamy 
przedszkolaków

remont 
ul. Kleszczowej
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 biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków 

wydało właśnie ciekawą i cenną broszurę – poradnik 
Jak „modernizować” modernizm. Zawiera ona podstawo-
we informacje na temat modernizmu, słynnych 5 zasad 
nowoczesnej architektury Le Corbusiera. Autorzy przed-
stawiają wybitne polskie przykłady budynków zaprojek-
towanych w tym duchu.

Ponadto, co jest największą wartością publikacji 
to szczegółowe informacje dotyczące technologii i mate-
riałów typowych dla architektury modernistycznej. Bro-
szura stanowi podręcznik dla wszystkich tych, którzy 
zmierzyć się mogą z remontem czy rewitalizacją takiego 
obiektu. Książeczka będzie zatem niezwykle cennym źró-
dłem informacji dla wielu włochowian, gdyż i w naszej 
dzielnicy możemy pochwalić się ciekawymi przykładami 
modernizmu.

Autorzy przywołują jeden z najwybitniejszych 
przykładów kamienicy modernistycznej, gdzie w pełni 
zrealizowano wspomniane 5 zasad Le Corbusiera, czy-
li płaski dach, okna pasmowe, wolny plan, konstrukcję 
opartą na słupach, wolną elewację. Jest nim słynna ka-
mienica Wedla wzniesiona w 1936 roku przy ul. Puław-
skiej 28 wg projektu architekta Juliana Żórawskiego.

W tym miejscu należy wspomnieć, że budow-
niczy tej kamienicy Roman Sobieszek, właściciel firmy 
„Budownictwo”, mieszkał właśnie we Włochach. Inne 
jego realizacje, jak choćby willa własna przy ul. Ci-
szewskiej 8 z 1926 roku oraz kamienica własna przy 
ul. Ciszewskiej 10 z 1938 roku, zaprojektowane przez 
jego szwagra architekta Stanisława Mizerskiego to do-
bre przykłady domów modernistycznych. Willa posiada 
zwartą, prostą bryłę. W opracowaniu jej elewacji wyko-
rzystano tzw. cegłę warszawską – impregnowaną cegłę 
cementową. Surową bryłę ożywiają powściągliwe detale 
wykonane z tego samego materiału.

Broszura Stołecznego Konserwatora Zabytków 
prezentuje szarą cegłę, podobnie tynk szlachetny z mie-
niącą się w słońcu miką, klinkierowe płytki. To z kolei 
cechy charakterystyczne kamienicy nr 10, która także 
posiada tak typowe dla modernizmu balkony, a na pod-
łogach łazienek tzw. gorseciki.

Oczywiście innych przykładów znajdziemy we 
Włochach jeszcze wiele. Zachęcamy wszystkich do ich 
poszukiwania!

Egzemplarze broszury są dostępne bezpłatnie 
w kancelarii Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, 
ul. Nowy Świat 18/20.

Matylda Gadomska

Modernizm
we Włochach

Kamienice na ul. Ciszewskiej to ciekawe przykłady 
międzywojennej architektury modernistycznej.  
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 „kolejowe tory oddzielały Stare Włochy 

od Nowych Włoch. Stare Włochy były trochę zaniedba-
ne, kozy pasły się na ulicach, zachowały się rudery kryte 
papą. Nowe Włochy powstały po parcelacji majątku Koe- 
lichena, choć były tam miejsca zabudowane już wcze-
śniej. Na czyste ulice pokryte brukiem jesiony rzucały 
przyjemny cień. Działki zostały wytyczone przez przy-
sięgłych geometrów, dobrą ceną przyciągały wyższych 
urzędników i właścicieli inżynierskich firm. Z własnych 
oszczędności budowali oni rodzinne wille, niektórzy 
wznieśli nawet kamienice czynszowe.” – tak o Włochach 
i ich mieszkańcach pisze w Achtung Banditen Wojciech 
Albiński. Jedną z takich osób był mój pradziadek Roman 
Sobieszek – budowniczy, konstruktor–wynalazca, spo-
łecznik. Człowiek bardzo pracowity i ambitny, jednocze-
śnie  skromny i oddany rodzinie.

Przy ulicy Ciszewskiej pradziadek wzniósł trzy 
budynki: Ciszewska 8, Ciszewska 10, Ciszewska 14 (wię-
cej na stronie 6), wszystkie autorstwa brata mojej pra-
babci – Stanisława Mizerskiego.

Przenosząc się z Włoch do Warszawy tropem 
działalności budowlanej pradziadka warto wskazać 
przede wszystkim kamienicę Wedla zajmującą narożnik 
u zbiegu ul. Puławskiej i Madalińskiego (więcej na stro-
nie 6).

Dzięki bliskiej współpracy i niewątpliwej ko-
mitywie z Janem Wedlem rodzina Sobieszków z okazji 
świąt otrzymywała, wspominane przez moją babcię, po-
kaźne słodkie paczki z fabryki czekolady.

Współpraca z rodziną Wedlów była kontynuowa-
na także po wojnie.

W kilka dni po jej wybuchu Sobieszek dołączył 
do drużyn Społecznego Pogotowia Technicznego Oby-
wateli m. st. Warszawy, pełniących funkcje ratownicze 
przy odkopywaniu zburzonych domów, a we współpracy 
ze Stanisławem Lorentzem – słynnym historykiem sztu-
ki, muzeologiem, konserwatorem zabytków, pierwszym 
dyrektorem Muzeum Narodowego – zabezpieczał dzieła 
sztuki z Muzeum i Zamku Warszawskiego.

Jedyny syn Romana Sobieszka – Jan, zginął  
w Powstaniu Warszawskim i został pochowany na 
włochowskim cmentarzu w grobie, który pradziadek  
otrzymał w prezencie od księdza Chrościckiego, z którym  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
łączyła go bliska relacja.

Pierwsze lata po wojnie to był jeszcze czas duże-
go entuzjazmu – czas odbudowy.

Nadciągających złowróżbnych zmian systemo-
wych w mojej rodzinie jeszcze nie dostrzegano z całą 
mocą i pradziadek z pełnym zaangażowaniem rozpoczął 
prace przy odbudowie stolicy. 

Z pewnością nie bez znaczenia jest fakt podkre-
ślany przez wiele osób, że pradziadek miał doskonały 
kontakt ze swoimi pracownikami, nie wyłączając ro-
botników. Wszystkich traktował z jednakowym szacun-
kiem. Nie zdarzało się, aby kontrolując budowę podniósł 
na kogoś głos.

Sobieszek wniósł znaczący wkład w budowę Tra-
sy W-Z, wybierał kamień dla zniszczonej Kolumny Zyg-
munta, kierował pracami kamieniarskimi na MDM-ie. 
Był już wtedy przemęczony, socjalistyczne metody pra-
cy i zarządzania nie odpowiadały mu. Władza naciskała 
na nierealne tempo prac, co odbijało się na ich jakości. 
W konsekwencji postępujących przemian ustrojowych 
i szykan Roman Sobieszek zmuszony był zakończyć swo-
ją działalność. Chciałabym wspomnieć pradziadka także 
jako wynalazcę i konstruktora, autora maszyny do ob-
róbki kamienia, która zastępowała pracę 200 wysoko wy-
kwalifikowanych robotników.

W naszych wspomnieniach i sercach pradziadek 
wciąż jest żywy, jego postać dodaje energii i entuzjazmu 
do działania. Jest dla mnie wzorem patrioty na czas po-
koju, człowieka łączącego ideały z konsekwencją, a war-
tości nadrzędne z pracą i sukcesem.

Matylda Gadomska

wspomnienie 
o romanie sobieszku

Wzniósł m.in. trzy kamienice na ul. Ciszewskiej we Włochach 
i słynną kamienicę Wedla u zbiegu puławskiej i Madalińskiego. 
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Włochowskie 
metamorfozy

Nasza dzielnica wciąż się zmienia. Jedne budynki znikają, 
na ich miejsce pojawiają się nowe. Część przechodzi 
gruntowne remonty, część niszczeje. poniżej kilka 
wybranych przez nas przemian architektonicznych.

Róg ul. Chrościckiego i Rybnickiej 2008 r. i 2014 r.

Kamienica na ul. Rejonowej 2006 r. i 2013 r.

Dawne zakłady Era 2008 r. i 2014 r.
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Ul. Popularna 2006 r. i 2014 r. Przejście pod stacją PKP 2011 r. i 2014 r. 

Artystyczny Dom Animacji ADA 2008 r. i 2014 r.

Kamienica na ul. Rejonowej 2006 r. i 2013 r.
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kula włochowska

pisząc we wrześniowym numerze „Kuli” o na-
szym (mieszkańców) przywiązaniu do Osady Okęcie, 
wspomniałam także o budowie koszmarnego hotelu 
w samym środku zielonej enklawy. Tu, gdzie przeważa 
zabudowa jednorodzinna i nawet wielorodzinne domy 
nie rażą wielkością, bowiem otacza je pierzynka zieleni, 
szalony inwestor zaplanował wybudowanie siedmiopię-
trowego hotelu z restauracją i podziemnym parkingiem. 
Tu gdzie wąskie uliczki osiedlowe ledwie radzą sobie 
z lokalnym ruchem, wjechać mają autokary pełne gości 
hotelowych, a każdego ranka wyjazd z osiedla zatarasują 
samochody dostawcze obsługujące hotel i restaurację. 

Taki prezent dały nam władze miasta odpowie-
dzialne za sprawy architektury. 

Był rok 2003, kiedy niejaka  Krystyna Zieliń-
ska (urzędniczka powołana przez ówczesnego Prezyden-
ta m.st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego), bez należytej 
uwagi i rzetelnego rozpatrzenia sprawy, podpisała po-
zwolenie na budowę wielopiętrowego hotelu na terenie 
naszej Osady Okęcie, gdzie dominują małe domy po-
sadowione w dużych ogrodach. Inwestor najwyraźniej 
miał nadzieję, że pozwolenie na realizację tak ambitnego 
projektu znacznie podwyższy cenę gruntu, który szybko 
wystawił na sprzedaż, nie omieszkawszy w internetowej 
ofercie zwizualizować zaplanowaną budowę. Stary to 
„numer” i często stosowany.

Przez wiele lat ogrodzony wstrętnym, drewnia-
nym płotem teren przeznaczony pod tę budowlę  zarastał 
zielskiem i gościł jedynie zakochane koty.

W 2011 roku prace przy inwestycji ruszyły, co 
było niezwykle dziwne wobec faktu, że pozwolenie na bu-
dowę powinno było już dawno wygasnąć. Ze zdumieniem 
przyjęliśmy informację, że budowa trwała przez wszyst-
kie poprzednie lata. Dziennik budowy zawiera bowiem, 
szereg sprawozdań z prac przeróżnych, które miały miej-
sce na tym terenie. Były jakieś  głębokie wykopy, po-
dobno pracował ciężki sprzęt budowlany, coś tam muro-
wano, przywożono i wywożono, a my, stale przechodząc 
lub przejeżdżając obok nic nie zauważyliśmy – zbiorowa 
ślepota jakaś.

Radosna twórczość różnych osobników podpi-
sanych (nieczytelnie) w dzienniku budowy, nie wydała 
się podejrzana Nadzorowi Budowlanemu i innym insty-
tucjom, które nawet wobec dowodów fałszerstwa wolały 
z zamkniętymi oczami odrzucić wszelkie głosy protestu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walka zajęła prawie 3 lata. Było unieważnienie 
pozwolenia na budowę, były odwołania, skargi i odwoła-
nia od odwołań, a obecnie, mimo że  trwa w sądzie spra-
wa przeciwko inwestorowi o fałszowanie dziennika budo-
wy, upiorny hotel pnie się ku niebu kolejnymi piętrami. 

Jeszcze raz zwycięża nieuczciwość, nieposzano-
wanie prawa, że już nie wspomnę o całkowitej obojętno-
ści urzędników dla społecznych skutków podpisywanych 
decyzji. 

Dziękujemy serdecznie inwestorowi Józefowi 
Bernackiemu, pani Zielińskiej oraz wszystkim, którzy 
pomagali w zdobyciu i podtrzymaniu zezwolenia na tę 
budowę.

Fortuna bywa przewrotna, może więc i im jacyś 
inwestorzy–spryciarze wybudują przed samymi oknami 
siedmiopiętrowe hotele z restauracjami.

W imieniu mieszkańców Osady Okęcie,  Alicja Kozłowska

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

rośnie koszmar, rośnie
W samym środku zielonej enklawy 
powstaje siedmiopiętrowy hotel.
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 nadchodząca zima może nie pobudzać  nas 
do aktywnych działań w zakresie opieki nad otaczającą 
nas zielenią. Przez cały okres wegetacji roślin dbaliśmy 
o naszych zielonych podopiecznych, aby cieszyć nasze 
zmysły ich walorami plastycznymi (mnogością kolorów 
i form), zapachowymi, smakowymi. Przez nadchodzą-
cy chłodny, zimowy okres będziemy spędzać większość 
naszego czasu we wnętrzach. Jednak i te wnętrza mogą 
stać się ostoją dla wielu ozdobnych, ale też i bardzo poży-
tecznych znajomych. 

Jak dobrze wiemy, szata roślinna spełnia wiele 
funkcji, od tych bardzo oczywistych jak plastyczno-deko-
racyjne przez obronne, aż po kulinarne. Jednak rośliny 
cechuje bardzo ważna umiejętność czy też nawet spe-
cjalność. Potrafią one oczyszczać środowisko w jakim się 
znajdują. Na tym etapie zapewne zastanowi nas, z czego 
możemy oczyścić nasz dom przy pomocy takiej małej ro-
śliny, czego nie pozbędziemy się sami?

Najpierw chciałbym przytoczyć kilka faktów na 
temat naszych mieszkań. Silny rozwój technologiczno
-przemysłowy bardzo uszczelnił nasze mieszkania. Na 
pierwszy rzut oka nie ma w tym nic złego. Mniejsza ilość 
ciepła ucieka z jego wnętrza przez szczelne plastikowe 
okna i uszczelnione drzwi. Zapewne prowadzi to do wielu 
oszczędności. Jednak czy oszczędzamy dzięki temu nasze 
zdrowie? Niekoniecznie. Powietrze, które bardzo wolno 
wymienia się w naszych mieszkaniach przenosi trochę 
substancji szkodliwych, które akumulując się w okresie 
zimowym mogą być przez nas wchłaniane i stopniowo 
odciskać co raz to silniejsze piętno na naszym zdrowiu. 
Jakie jest źródło tych zanieczyszczeń? Może to być do-
słownie wszystko, od gazów i ubocznych produktów spa-
lania podczas gotowania na kuchenkach gazowych po po-
wszechnie znanego szkodnika – dym papierosowy. Inne 
bardziej szkodliwe substancje wydzielają się też z kle-
jów, farb, lakierów, materiałów budowlanych itp.

Jak z tym walczyć? Dobrze wiemy, że rośliny 
zamieniają dwutlenek węgla na tlen – źródło życia. Jed-
nak potrafią one także zbierać z powietrza wspomnia-
ne wcześniej drobne substancje. Roślin oczyszczających 
nasze środowisko w tak bezpośredni sposób jest bardzo  
wiele. Mogą one być stosowane na skalę wręcz przemy-
słową i oczyszczać duże połacie gleby z zanieczyszczeń 
powstałych w efekcie pracy fabryk czy elektrowni. Na-
uka zajmująca się tą dziedziną to fitoremediacja, czy- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
li oczyszczanie poprzez rośliny. Rośliny bardzo dobrze 
wchłaniają sole i inne substancje wraz ze składnikami 
odżywczymi, magazynują one te substancje w swojej zie-
lonej masie. Części magazynujące usuwa się i utylizuje, 
aby owe szkodliwe substancje nie powróciły do gleby, 
a w efekcie nie zanieczyściły wód gruntowych. To tyle 
o szerokim zakresie tej przyszłościowej branży. 

Teraz do sedna. Nasze mieszkania uposażone 
w obrońców takich jak Bluszcz pospolity i jego odmiany 
(Hedera helix), liczne odmiany paproci czy np. hoję (Hoya 
carnosa) będą na pewno bardziej przyjazne i bezpieczne 
dla naszego zdrowia.  Jedne z tych pracusiów zbiorą 
szkodliwe substancje na powierzchni swoich liści, inne 
będą nawet zdolne wchłonąć je w swoje wnętrze. Muszę 
jednak uprzedzić, że poprawa może nie być natychmia-
stowa, rośliny te oczywiście wpłyną na nasze samopo-
czucie dzięki swym oczywistym walorom plastycznym, 
jednak na efekty oczyszczania będzie trzeba trochę po-
czekać. Większa ilość tych roślin na pewno pomoże przy 
walce z bólami głowy czy ospałością. Jednak, jeśli nie 
przyniosą one w pełni pożądanego efektu – nie zmierzy-
my zanieczyszczenia powietrza w naszych mieszkaniach 
– to na pewno zadziałają niczym lek placebo i poprawią 
nam nastrój podczas długiego czekania na wiosnę. 

Bardziej szczegółowy zakres działania konkret-
nych roślin postaramy się Państwu przybliżyć przy na-
stępnej okazji. 

Przemysław Kucharski z Mugo Studio. 
Studio zajmuje się projektowaniem ogrodów, wnętrz 
oraz projektowaniem graficznym. Więcej na: 
www.mugostudio.pl oraz facebook.com/mugostudio

"zielona" zima
nasze mieszkania i domy mogą stać się ostoją 
dla wielu ozdobnych i pożytecznych roślin. 



Wspomnienie Miasta ogrodu Włochy

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

www.wlochy.org.pl

www.facebook.com/StowarzyszenieSasiedzkieWlochy

www.youtube.com/SasiedzkieWlochy

znajdź nas na:

kula  w łochowska

Stawy Cietrzewia w latach 60. Foto: archiwum rodzinne Klaudii Jastrzębskiej

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo 
do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. redaktor Naczelny:
Zespół w składzie Sylwia romańczak i Matylda Gadomska. 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.

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


