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Wielorodzinna zabudowa blokowa Włodawy.
Przestrzeń każdego miasta tworzą m.in. zróżnicowane funkcjonalnie i architektonicznie budowle i urządzenia trwałe, będące pochodną potrzeb życiowych jego mieszkańców. Umiejscowione w lo1
kalnej sieci działek, ulic i placów składają się na jego fizjonomię. Każde pokolenie wnosi swój wkład
w kształtowanie zamieszkiwanej przestrzeni miejskiej. Szczególnie trwały wyraz ma on w zabudowie
miasta, której istotną część stanowi tkanka mieszkaniowa.
W Polsce, podobnie jak w wielu krajach europejskich, zwłaszcza dotkniętych skutkami II wojny światowej, znaczące piętno na fizjonomii miast wycisnęło budownictwo wielorodzinne realizowane w postaci zabudowy blokowej. Bodźcem masowego rozwoju tego rodzaju budownictwa stały się
zniszczenia wojenne, których konsekwencją był nagły wzrost zapotrzebowania na dużą liczbę tanich
mieszkań. Do czynników zwiększających popyt na mieszkania w późniejszych latach należały: gwałtowne przemiany demograficzne i wynikający z nich wzrost liczby ludności oraz forsowna industrializacja i towarzysząca jej urbanizacja, z którą wiązał się duży napływ ludności wiejskiej do miast. W rezultacie tych procesów, relatywnie tania i szybka w realizacji zabudowa blokowa zdominowała przestrzeń miast dużych, gdzie powstały wielkie osiedla, zwane potocznie blokowiskami. W istotny sposób i na trwałe zmieniła też kształt przestrzeni miast małych, niekiedy na nowo tworząc ich fizjonomię. Osiedla blokowe stały się głównymi miejscami koncentracji ludności miejskiej, a ich mieszkańcy stanowili w Polsce pod koniec XX wieku od 40 do 60 % ogółu populacji poszczególnych miast.2
Wymienione procesy nie ominęły również Włodawy - przeszło czterystuletniego niedużego nadbużańskiego grodu, „przytulonego" decyzją postanowień jałtańskich do wschodniej granicy kraju.
Zabudowa blokowa, która powstała w mieście po II wojnie światowej, wykreowała zupełnie nowe
jego oblicze, stanowiące trwałe dziedzictwo drugiej połowy XX wieku. Rozwój wielorodzinnego budownictwa blokowego we Włodawie omówiono w niniejszym artykule.
W analizie uwzględniono budynki mieszkalne o kształcie wyróżniającego się w przestrzeni bloku, położone w granicach administracyjnych miasta, przeznaczone dla co najmniej czterech rodzin
oraz posiadające przynajmniej dwie kondygnacje i jedną wspólną klatkę schodową. Powstały one
jako inwestycje uspołecznione: miasta (początkowo rad narodowych, później Urzędu Miejskiego),
Spółdzielni Mieszkaniowej i zakładów pracy. Ze względu na typowo kubiczną, blokową architekturę
w zestawieniu ujęto także trzy byłe hotele pracownicze (tabl. 1), które od chwili oddania ich do użytku pełniły funkcję mieszkaniową. W następstwie przemian społeczno-gospodarczych, w ostatniej dekadzie XX wieku przekształcone zostały z obiektów czasowego zakwaterowania w wielorodzinne budynki mieszkalne. W opisie nie uwzględniono natomiast budynków zaadaptowanych na cele mieszkaniowe, pełniących wcześniej inne funkcje (głównie na terenie dawnej jednostki wojskowej). Pominięto również pojedyncze mieszkania zakładowe znajdujące się w siedzibach instytucji, do których
należały (np. przedszkolach, biurowcu Rejonu Dróg Publicznych).
Dzieje budownictwa blokowego we Włodawie rozpoczynają się przed II wojną światową i wiążą
z trudną sytuacją kwaterunkową stacjonującego tu wówczas wojska. Pierwszy i jedyny powstały wtedy wielorodzinny budynek mieszkalny, przeznaczony dla kadry oficerskiej przybyłego do Włodawy
w 1933 r. 9. Pułku Artylerii Ciężkiej, wybudowano w 1935 r. przy obecnej ul. Wojska Polskiego 8.
Zlokalizowany on został poza terenem koszar, które znajdowały się na północ od niego. W pobliżu
mieściły się tylko piekarnie i magazyny żywnościowe. Cały ten obszar dzieliła od miasta odległość
około 1,5 km.3 Inwestycja została sfinansowana przez Wojskowy Fundusz Kwaterunkowy przy ówczesnym Ministerstwie Spraw Wojskowych (tabl. 1). Nowy blok stanowił zalążek ukształtowanego
po II wojnie światowej tzw. osiedla wojskowego. Budowę trzykondygnacyjnego domu z czterospadowym dachem, o dwóch klatkach schodowych liczących łącznie 12 mieszkań, prowadzili prywatni
przedsiębiorcy budowlani z Włodawy (fot. 1). Pierwsi lokatorzy wprowadzili się do niego w 1936 r., a
pozostałą część mieszkań zasiedlono rok później. Budynek wykonano z cegły, wyposażono w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Ogrzewanie zapewniały piece węglowe.
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Fot. 1. Najstarszy blok mieszkalny we Włodawie, ul. Wojska Polskiego 8

Lokatorzy bloku, zwanego przez okoliczną ludność „oficerskim", zmieniali się wraz ze zmianą
sytuacji w kraju. Podczas wojny mieszkania zostały zajęte przez żołnierzy niemieckich. Po zakończeniu działań wojennych korzystały z nich rodziny wojskowe przybyłe do Włodawy wraz z kolejnymi
jednostkami zajmującymi miejscowe koszary. W okresie powojennym budynek wielokrotnie przebudowywano wewnątrz, zmieniając częściowo jego funkcję. Mieściło się tu m.in. kasyno wojskowe, biblioteka, a w latach 1983-1993 przedszkole. Po zlikwidowaniu przedszkola cały blok ponownie
przebudowano na mieszkania, których obecnie jest 15. Warto zwrócić uwagę, że pod względem
powierzchni (przeciętnie 81,5 m2) są one największe w mieście (tabl. 2).
Rozwój budownictwa blokowego we Włodawie nastąpił po II wojnie światowej, której skutki były
dla miasta tragiczne. W wyniku działań wojennych, eksterminacyjnej polityki Niemców wobec ludności żydowskiej, a także powojennych przymusowych wysiedleń i dobrowolnych migracji na Ziemie Zachodnie i Północne, liczba mieszkańców Włodawy zmniejszyła się z około 9300 w 1939 r. do
3764 osób w 1950 r.4 Zniszczeniom uległo około 60% zabudowy. W tych warunkach z trudem likwidowano straty wojenne. Mieszkalnictwo bazowało na podnoszącej się powoli ze zniszczeń powstałych w 1939 r. i 1944 r., prywatnej zabudowie jednorodzinnej, najczęściej zagrodowej oraz przejętych
przez państwo domach i kilkurodzinnych kamienicach, głównie pożydowskich. Szczególne zagęszczenie zabudowy występowało w śródmieściu (okolice rynku), w którym obok budynków mieszkalnych zlokalizowane były prawie wszystkie zakłady przemysłowe, rzemieślnicze, transportowe, handlowe i inne usługowe.5
Wzrastająca po 1950 r. liczba ludności i związane z nią potrzeby mieszkaniowe oraz rosnąca
uciążliwość wzajemnego sąsiedztwa zakładów gospodarczych i zabudowy mieszkaniowej spowodowały konieczność rozbudowy Włodawy. Już przed 1950 r. powiększono obszar miasta z 13,4 km2 do
2
18 km . Uwarunkowania przestrzenne wynikające z istniejącej zabudowy oraz ograniczenia natury
politycznej (granica państwa na Bugu po wschodniej stronie miasta) sprawiły, iż głównym kierunkiem rozwoju Włodawy mógł być tylko kierunek zachodni.
Osią ekspansji nowego budownictwa, które zgodnie z duchem epoki stanowić miały bloki mieszkalne, wybrano wybiegającą z południowo-zachodniego narożnika rynku ul. Wyrykowską (od około 1965 r. - Tysiąclecia Państwa Polskiego). Już od czasów późnobarokowej regulacji sieci ulicznej
6
była ona jedną z głównych ulic miasta. Do lat 50. XX wieku gros jej zabudowy stanowiły, zachowane
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w różnym stanie przedwojenne, jednorodzinne domy mieszkalne. Najbardziej zniszczona podczas II
wojny światowej strona północno-wschodnia ul. Wyrykowskiej pozostawała niezagospodarowana.
Zanim jednak nastąpiła rozbudowa centrum Włodawy, w jej części północnej zaczęło się tworzyć
pierwsze osiedle blokowe. Już na początku lat 50. obok istniejącego bloku „oficerskiego", który nie
zaspokajał popytu na mieszkania rodzin wojskowych przybywających do miasta z kolejnymi jednostkami, wybudowano dwa dalsze budynki mieszkalne (tabl. 1). Budowa zaplecza mieszkaniowego była
częścią prowadzonej przez Wojskowe Przedsiębiorstwo Budowlane z Lublina rozbudowy koszar, w
trakcie której powstały magazyny amunicji i ogrodzenie jednostki.
Bloki mieszkalne zostały zlokalizowane obok siebie wzdłuż ul. Wojska Polskiego (obecnie oznaczone są numerami 2 i 4). Powstały budynki trzykondygnacyjne, wzniesione na planie prostokąta, kryte czterospadowym dachem, trzyklatkowe, liczące po 27 mieszkań (fot. 2). Na każdym piętrze znajdowały się dwa mieszkania trzyizbowe7 (dwa pokoje z kuchnią) i jedno dwuizbowe (pokój
z kuchnią). W późniejszym okresie część mieszkań przebudowano, dlatego obecnie struktura ich
wielkości przedstawia się nieco inaczej (tabl. 2). Warto przypomnieć, że przy przydziale mieszkań
obowiązywała zasada, iż rodziny z jednym dzieckiem otrzymywały mieszkania jednopokojowe (dzisiaj tak rozumiemy kawalerki), mieszkania dwupokojowe przysługiwały liczniejszym rodzinom.8 Budynki wyposażone były, podobnie jak już istniejący, w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz piece węglowe. Teren osiedla, na którego części urządzono ogródki przydomowe, został ogrodzony.

Fot. 2. Blok na osiedlu wojskowym z 1953 r., ul. Wojska Polskiego 4

Tymczasem w centrum miasta w połowie lat 50. powoli zaczynało się rozwijać cywilne budownictwo mieszkaniowe, którego inwestorami były rady narodowe (tabl. 1). Duży wpływ na jego rozwój wywierały ograniczone środki materialne, jakie można było przeznaczyć na ten cel oraz niedostateczne moce przerobowe miejscowych przedsiębiorstw budowlanych.
Pierwszy blok mieszkalny, położony przy ul. Rynek 24, oddano do użytku w 1956 r. Zlokalizowano go w zachodniej pierzei rynku, na miejscu zabudowy zniszczonej podczas wojny i później nie
odbudowanej (ryc. 1). Budynek wykonano według typowego projektu stosowanego wówczas przy
budowie osiedli robotniczych, których inwestorami były Zakłady Osiedli Robotniczych (ZOR). Blok
ten zaczęto więc określać mianem ZOR. Jego architektura była zbliżona do architektury istniejących
już bloków wojskowych (fot. 3). Podobnie przedstawiało się wyposażenie w instalacje techniczne.
2
Zaprojektowano w nim 18 mieszkań trzyizbowych o przeciętnej powierzchni około 43 m . Ponadto
budynek ten wyposażono w schron przeznaczony dla 30 osób. W sytuacji zagrożenia (a tego podczas
narastającej właśnie „zimnej wojny" można się było spodziewać) schron miał za zadanie służyć władzom miejskim, których siedziba znajdowała się przy niedalekiej ul. Czerwonego Krzyża. Obecnie
blok przy Rynku 24 jest jedynym budynkiem mieszkalnym we Włodawie posiadającym pomieszczenie określane, zgodnie z obowiązującymi współcześnie standardami Obrony Cywilnej, mianem
„ukrycia typu I pod budynkiem".
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bot. 3. Blok mieszkalny typu ZOR - jedyny ze schronem, ul. Rynek 24

Zanim w centrum miasta powstały kolejne bloki mieszkalne, Włodawa wzbogaciła się o pierwszy
cywilny, zakładowy budynek wielorodzinny, zbudowany w 1957 r. przy ul. Granicznej 8 w północnej
części Włodawy (ryc. 1). Był to czteromieszkaniowy, dwukondygnacyjny blok Powiatowego Zarządu
Melioracji Wodnych, w którym część parteru przeznaczono na potrzeby biura firmy. Od chwili przeniesienia biura w 1989 r. do innych pomieszczeń (dzięki czemu powiększono znajdujące się na dolnej kondygnacji jedno z mieszkań), budynek pełni wyłącznie funkcję mieszkaniową. Warto zwrócić
uwagę również na fakt, że był to pierwszy we Włodawie budynek wielorodzinny, w którym zastosowano płaski dach, uzyskując tym samym formę zbliżoną do prostopadłościanu - „symbolu" polskiej
architektury blokowej nadchodzących 30 lat (fot. 4). Kształt ten posiada większość włodawskich bloków mieszkalnych wybudowanych w latach 1957-1986.

Fot. 4. Pierwszy cywilny zakładowy blok mieszkalny, ul. Graniczna 8
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Z końcem lat 50. rozpoczęło się systematyczne zagospodarowywanie ul. Tysiąclecia P.P. (wówczas jeszcze Wyrykowskiej), czyli wyznaczonej wcześniej osi rozwoju miasta. Nowa zabudowa blokowa zaczęła powstawać po północnej stronie ulicy, przy czym prace budowlane postępowały od rynku
w kierunku zachodnim (fot. 5). W tej części ulicy zaprojektowano cztery małe bloki (12 i 18-mieszkaniowe) przypominające klasyczny prostopadłościan, ustawione równolegle do osi ul. Tysiąclecia
P.P. (budynki oznaczone numerami 6, 10 i 12) oraz dochodzącej do niej ul. Koziej, dziś W. Witosa
(budynek nr 4).

Fot. 5. Zabudowa północno-wschodniej strony ul. Tysiąclecia P.P., ul. Tysiąclecia P.P. 4, 6, 10

Między dwoma budynkami dwukondygnacyjnymi na wschodzie, a dwoma trzykondygnacyjnymi w części zachodniej, w 1962 r. powstała nowa siedziba straży pożarnej. Naprzeciw tej instytucji,
po południowej stronie ulicy zbudowano ustawiony szczytem do niej (oznaczony nr 11), kolejny, liczący 18 mieszkań, trzykondygnacyjny blok mieszkalny. Sąsiadował on od zachodu z nowym budynkiem przychodni lekarskiej (z 1961 r.).
Niska zabudowa blokowa ul. Tysiąclecia P.P., na którą złożyły się wymienione budynki, powstała
w latach 1959-1962 (tabl.l). W nowych blokach znajdowały się tylko mieszkania dwu- i trzyizbowe
2
o przeciętnej powierzchni około 44 m , wyposażone pod względem instalacji technicznych, tak jak
inne istniejące już budynki.
Na początku lat 60. podjęto również decyzję o uporządkowaniu południowo-zachodniej pierzei
rynku. W miejscu wyburzonych, będących częściowo w ruinie domów mieszkalnych, zbudowano w
1963 r. trzykondygnacyjny, dwuskrzydłowy (na planie w kształcie litery L) blok mieszkalny, z częścią usługową na parterze (pod adresem Rynek 18). Skrzydło południowe było równoległe do wybiegającej z rynku ku południowi ul. Okunińskiej (ryc. 1). Wyraźnie odmienny stylistycznie budynek nie nawiązywał swą blokową architekturą do tradycyjnej jedno-, dwukondygnacyjnej zabudowy
kalenicowej włodawskiego rynku. Miasto zyskało jednak 20 nowych mieszkań, wśród nich pierwsze czteroizbowe (trzy pokoje z kuchnią). W części usługowej zlokalizowano, znajdującą się tam do
chwili obecnej aptekę oraz dwa sklepy.
Wykonawcą wszystkich powstałych do 1963 r. cywilnych bloków mieszkalnych we Włodawie
było miejscowe Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego (PBT). W jego dorobku znajduje się
ponadto, zbudowany w 1960 r. według nowego projektu, budynek mieszkalny o charakterze plomby,
wzniesiony przy ul. Kościelnej 4 w miejscu spalonej kamienicy. Miastu przybyło w nim 10 nowych
2
mieszkań o przeciętnej powierzchni około 43 m . Wymienione przedsiębiorstwo było też inwestorem
budynku przy ul. Tysiąclecia P.P. 12, który stał się jego własnym blokiem zakładowym.
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Rok 1964 otwiera nową kartę w historii budownictwa blokowego we Włodawie. Po raz pierwszy
oddano do użytku budynek mieszkalny liczący więcej niż trzy kondygnacje, zapoczątkowując tym
samym ekspansję wysokiej (pięć kondygnacji) zabudowy. Natomiast na rynku wykonawców, po rozwiązaniu PBT, pojawiło się Chełmskie Przedsiębiorstwo Budowlane (ChPB), które przez następnych 27 lat współtworzyło przestrzeń XX-wiecznej Włodawy.
Po zabudowaniu północno-wschodniej strony ul. Tysiąclecia P.P. budownictwo blokowe wkroczyło na jej część południową. Nowe bloki zaprojektowano na obszarze klina między ulicami: Tysiąclecia
P.P. i Furmańską. Były to trzy pięciokondygnacyjne, jednoklatkowe punktowce, na rzucie zbliżonym
do kwadratu, liczące po 20 mieszkań, w większości dwupokojowych (tabl. 2).
W 1964 r. zakończono wznoszenie bloku przy ul. Tysiąclecia P.P. 15 (fot. 6). Zasiedlenie tego
pierwszego wysokiego budynku mieszkalnego we Włodawie zostało nieco przyspieszone przez największy w powojennej historii miasta pożar, który miał miejsce 22 lipca 1964 r. W jego wyniku spłonęło kilkadziesiąt domów jednorodzinnych położonych głównie przy ul. M. Konopnickiej (wówczas
Mieszczańskiej). W ramach pomocy pogorzelcom władze miasta przydzieliły kilku rodzinom nowe
mieszkania we właśnie wybudowanym budynku.

Fot. 6. Pierwszy blok pięciokondygnacyjny we Włodawie, ul. Tysiąclecia P.P. 15

W tym samym roku na osiedlu wojskowym zakończono budowę czwartego bloku mieszkalnego (przy ul. Wojska Polskiego 6). W sąsiedztwie istniejących budynków, na południe od bloku przy
ul. Wojska Polskiego 2, równolegle do niego zlokalizowano trzykondygnacyjny, dwuklatkowy dom
przeznaczony dla 18 rodzin. Jego prostopadłościenna bryła, nawiązująca do architektury bloków
wznoszonych w centrum miasta, wyraźnie różniła się od pozostałej zabudowy osiedla. Nie było natomiast różnic pod względem wyposażenia technicznego mieszkań.
Rok później przy ul. Tysiąclecia P.P. 17 oddano do użytku następny punktowiec. Był to ostatni
wielorodzinny budynek mieszkalny we Włodawie wyposażony w ogrzewanie piecowe.
Zanim w 1969 r. przy ul. Furmańskiej 18 zakończono budowę trzeciego punktowca, zabudowa
blokowa wkroczyła na, leżący bardziej na wschód, teren ograniczony ulicami: od północy - Tysiąclecia P.P. i od południa - Kotlarsk. Tutaj po raz pierwszy we Włodawie pojawiły się trzy wysokie (pięć
kondygnacji) i długie budynki o kilku klatkach, z liczbą kilkudziesięciu mieszkań. Obok budynku
należącego do rad narodowych, znalazły się wśród nich dwa pierwsze bloki mieszkalne, wzniesione
9
przez utworzoną w dniu 23 września 1964 r. Włodawską Spółdzielnię Mieszkaniową , która z czasem
stała się głównym inwestorem na rynku mieszkaniowym w mieście.
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Budowę pierwszego bloku spółdzielczego, położonego przy ul. Tysiąclecia P.P. 3/9, rozpoczęto w 1965 r. Jego plan tworzył kształt odwróconej litery L, dłuższym bokiem równoległej do osi ulicy (fot. 7).

Fot. 7. Najstarszy blok spółdzielczy we Włodawie, ul. Tysiąclecia P.P. 3/9

Pod koniec następnego roku oddano do użytku wschodnią część z 45 mieszkaniami i lokalną kotłownią. Tu po raz pierwszy we Włodawie zainstalowano centralne ogrzewanie, stosowane odtąd we
wszystkich nowobudowanych domach wielorodzinnych. W drugiej części budynku, zakończonej w
1968 r., znalazło się 25 mieszkań oraz pomieszczenia usługowe na parterze. Urządzono w nich restaurację i kawiarnię „Piastowska" oraz zakład fryzjersko-kosmetyczny. W latach 90. XX wieku pomieszczenia byłej kawiarni i restauracji przebudowano na potrzeby kilku sklepów.
Blok przy ul. Tysiąclecia P.P. 3/9 wraz z oddanym do użytku w 1967 r. 45-mieszkaniowym budynkiem przy ul. Kotlarskiej 4, utworzył pierwsze spółdzielcze osiedle, nazwane Piastowskim. Była to,
poza nadaniem nowej nazwy wschodniej części dotychczasowej ul. Wyrykowskiej, jedna z form upamiętnienia włodawskich obchodów 1000. rocznicy istnienia Państwa Polskiego.
W 1967 r. przy ul. Kotlarskiej 6, po zachodniej stronie bloku spółdzielczego wybudowano również, wspomniany wcześniej budynek rad narodowych. Dwa wysokie, o podobnych wymiarach bloki
wzniesione na rzucie prostokąta, stały się odtąd nowym, obcym dotychczasowej stylistyce elementem południowej panoramy nadbużańskiego grodu (fot. 8).

Fot. 8. Zabudowa blokowa przy ul. Kotlarskiej 4 i 6
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Na początku lat 70. rozwinęło się we Włodawie budownictwo zakładowe. Powstawać zaczęły
zarówno budynki nieduże, kilkurodzinne, jak i bloki wielorodzinne (tabl. 1). Lokalizacja małych bloków związana była na ogół przestrzennie z siedzibą firmy, dlatego niektóre z nich stanowią obecnie
enklawy mieszkaniowe na terenach o dominacji funkcji produkcyjnej lub usługowej. Przykładem jest
dwukondygnacyjny blok mieszkalny przy ul. Żołnierzy WiN 29 w północnej, przemysłowo-składowej
części miasta. Został on wybudowany w 1969 r. przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego
(PBRol), które dotychczas prowadziło działalność budowlaną tylko na terenach wiejskich. W budynku tym do wiosny 1971 r. tymczasowo mieściło się biuro tego przedsiębiorstwa. Po jego przeniesieniu do nowowybudowanego bloku zakładowego przy ul. Partyzantów 10, wszystkie pomieszczenia
domu przy ul. Żołnierzy WiN (wówczas B. Kotnarowskiego) przystosowano do pierwotnie planowanej funkcji mieszkaniowej. Osiem utworzonych w ten sposób mieszkań przydzielono pracownikom
10
włodawskiej filii Państwowego Ośrodka Maszynowego w Opolu-Podedwórzu , mającej swoją siedzibę w tej części miasta.
Mały czteromieszkaniowy, dwukondygnacyjny budynek zakładowy powstał także pod koniec
1970 r. przy ul. Armii Czerwonej (obecnie Lubelska 2), na działce należącej do Rejonu Eksploatacji
Dróg Publicznych11 w Chełmie (tabl. 1). Dwa trzykondygnacyjne zakładowe bloki mieszkalne wybu12
dowano ponadto przy wzniesionej w 1974 r. nowej siedzibie Narodowego Banku Polskiego (Al. Wyzwolenia, dziś J. Piłsudskiego 59) oraz przy budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki (ul. Szkolna 3 a). Na parterze tego ostatniego, zwanego też Domem Nauczyciela, przez pierwszy rok po oddaniu do użytku (co miało miejsce w 1977 r.) mieściła się część Przedszkola Nr 1.
Lata 70. XX wieku to okres wkroczenia zabudowy blokowej na teren między ul. Partyzantów i
zachodnią częścią ul. Tysiąclecia P.P. Zapoczątkowały ją trzy pięciokondygnacyjne, 20-mieszkaniowe punktowce położone przy ul. Partyzantów (tabl. 1). W dwóch budynkach wybudowanych w 1971
r. przez PBRol, znalazły się mieszkania zakładowe przeznaczone dla pracowników rolnictwa (nr 12)
oraz samego PBRol-u (nr 10). Jak wcześniej wspomniano, w bloku zakładowym tego przedsiębiorstwa przez prawie dwa lata mieściła się tymczasowa siedziba biura firmy. Dziesięć mieszkań, które zajmowało biuro przekazano lokatorom w 1973 r., po oddaniu do użytku nowego biurowca przy
ul. B. Kotnarowskiego. Rok później zakończono budowę trzeciego punktowca w tym rejonie (nr 8).
Jego inwestorem była Miejska Rada Narodowa. Dwa starsze budynki wykonano według takiego samego projektu co bloki przy ul. Tysiąclecia P.P., budynek rad narodowych według nowszego z bardziej zróżnicowaną strukturą wielkościową mieszkań (tabl. 2).
W1972 r. zakończono zabudowywanie południowo-zachodniej strony ul. Tysiąclecia P.P. Powstał
tam równoległy do ulicy siedmioklatkowy, pięciokondygnacyjny blok spółdzielczy, liczący rekordową liczbę 105 mieszkań. Znalazły się wśród nich po raz pierwszy we Włodawie mieszkania pięcioizbowe (cztery pokoje i kuchnia). Blok przy ul. Tysiąclecia 19 był również pierwszym budynkiem w
mieście, przy wznoszeniu którego zastosowano szynowy żuraw budowlany ZB 45, znacznie przyspie13
szający prace budowlane.
Istotnym wydarzeniem, które wpłynęło na kształt przestrzeni XX-wiecznej Włodawy było zlokalizowanie na przełomie lat 60. i 70. w pobliskim Orchówku nowoczesnej garbarni skór miękkich.
Powstanie dużego zakładu przemysłowego miało zaktywizować społecznie i gospodarczo miasto
oraz otaczający je rolniczy powiat. Zaplanowano więc kompleksową budowę fabryki wraz z zapleczem mieszkaniowo-usługowym na terenie Włodawy. Zabudowę mieszkaniową umiejscowiono w
zachodniej części miasta, na obszarze o powierzchni 2,90 ha, ograniczonym ulicami: Chełmską na
północnym-zachodzie i Długą (obecnie Al. Jana Pawła II) na wschodzie. Do czasu rozpoczęcia inwestycji znajdowały się tu zagrodowe zabudowania jednorodzinne.
14
Osiedle Włodawskich Zakładów Garbarskich składało się z trzech sześcioklatkowych, pięciokondygnacyjnych bloków mieszkalnych, zaprojektowanych na rzucie wydłużonego prostokąta, rozmieszczonych w układzie grzebieniowym, tzn. równolegle do siebie a także do ul. Chełmskiej. Znalazło się w nich 180 mieszkań o zróżnicowanej strukturze wielkości (tabl. 2). Pierwszy budynek (obecnie oznaczony nr 15) oddano do użytku w 1972 r., czyli w roku uruchomienia zakładów w Orchówku. Dwa kolejne bloki (nr 17 i 19) powstały rok później.
Przy ul. Długiej zbudowano ponadto czterokondygnacyjny hotel pracowniczy ze stołówką i lokalami usługowymi na parterze. Hotel wykorzystywany był częściowo jako tymczasowe mieszkania pracowników. Pozostała część pełniła tradycyjną funkcję hotelową (m.in. udzielano noclegów
•
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osobom służbowo przybywającym do włodawskiej garbarni). Uzupełnieniem infrastruktury Osiedla
Garbarskiego były uruchomione w 1972 r. przyzakładowe: żłobek i przedszkole, zlokalizowane pomiędzy ulicami: Przechodnią i Partyzantów, w odległości około 300 m na południowy-wschód od zabudowy mieszkaniowej. Budowę garbarni, osiedla mieszkaniowego oraz towarzyszących obiektów
usługowych wykonało Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, tzw. „lubelska
przemysłówka".
W czasie kiedy powstawało Osiedle Garbarskie, w sąsiedztwie wznoszono dwa kolejne pięciokondygnacyjne bloki mieszkalne. Na północ od budynków garbarskich w 1973 r. swój blok zakładowy wybudował Zakład Karny we Włodawie. Był to 20-mieszkaniowy punktowiec wykonany według
takiego samego projektu, co wspomniany już budynek przy ul. Partyzantów 8.
W tym samym roku w pobliżu, równolegle do ul. Chełmskiej powstał, liczący 75 mieszkań, sześcioklatkowy blok rad narodowych (nr 7, fot. 9).15 W nim, zamiast dotychczas stosowanych we Włodawie kuchni węglowych, po raz pierwszy zainstalowano wyłącznie kuchenki gazowe opalane gazem
propan-butan z butli. Jednak z powodu występujących często kłopotów z zaopatrzeniem w gaz, ten
pionierski pomysł nie miał szans na upowszechnienie w innych nowobudowanych blokach aż do lat
80. Instalację gazową wprowadzono więc w nielicznych budynkach powstałych w latach 70. i na początku 80., poprzestając na montażu tradycyjnych kuchenek węglowych.
Wśród inwestycji Miejskiej Rady Narodowej we Włodawie z lat 1973-1974 znalazł się, oprócz

Fot. 9. Pierwszy blok wyposażony tylko w instalację gazową w kuchni, ul. Chełmska 7

bloków przy ulicach: Chełmskiej 7 i Partyzantów 8, zlokalizowany w centrum miasta 40-mieszkaniowy budynek przy ul. H. Sawickiej 2. Ten pięciokondygnacyjny, trzyklatkowy blok umiejscowiono
na działce, leżącej przy uliczce wybiegającej z południowo-wschodniego naroża rynku w kierunku
wschodnim. Zaprojektowano go równolegle do tej uliczki, po jej południowej stronie. Lokalizacja
pudełkowatego, wysokiego bloku w centrum miasta, wśród jego zabytkowej zabudowy była chyba najbardziej nietrafionym pomysłem ówczesnych decydentów. Wprowadzenie obcego w skali i
charakterze budynku wpłynęło degradująco zarówno na fizjonomię śródmieścia, jak i na panoramę
Włodawy od strony południowej (fot. 10).
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Fot. 10. Blok przy ul. H. Sawickiej 2 widziany od południa.

W latach 70. wysoka zabudowa pięciokondygnacyjna „zagościła" na istniejącym w północnej części miasta osiedlu wojskowym. W 1974 r. przy ul. Wojska Polskiego 10, na południe od wybudowanego 10 lat wcześniej bloku, równolegle do niego powstał nowy dwuklatkowy budynek liczący 30
mieszkań (tabl. 2). Przy nim znajdowała się również lokalna kotłownia. Jej uruchomienie pozwoliło na stopniową modernizację starszych bloków, polegającą na zastąpieniu pieców węglowych centralnym ogrzewaniem. Natomiast w 1978 r. oddano do użytku, stojący prostopadle do jezdni i już istniejących budynków, blok przy ul. Wojska Polskiego 2A. W trzyklatkowym budynku znalazło się 30
mieszkań, w tym pierwsze we Włodawie blokowe lokale sześcioizbowe (pięć pokoi z kuchnią).
W połowie lat 70. głównym inwestorem we włodawskim budownictwie mieszkaniowym stała się
Spółdzielnia Mieszkaniowa (tabl. 1). W tym okresie ostatecznie ukształtował się również powojenny
wizerunek ul. Tysiąclecia P.P. (fot. 11). W latach 1975-1977 przestrzeń między tą ulicą, a istniejącymi
już punktowcami przy ul. Partyzantów wypełniły trzy pięciokondygnacyjne, sześcioklatkowe budynki spółdzielcze, ustawione w układzie grzebieniowym, prostopadle do osi ul. Tysiąclecia P.P. (kolejno nr 18,16,14). Czwarty blok (pięcioklatkowy) zlokalizowano równolegle do ul. Czerwonego Krzyża (ryc. 1). Powstałe w ten sposób osiedle wraz z istniejącym już blokiem przy ul. Tysiąclecia P.P. 19
nazwano Osiedlem Tysiąclecia. Jego zasoby mieszkaniowe objęły 290 lokali mieszkalnych o różnej
wielkości (tabl. 2).

Fot. 11. Blok przy ul. Tysiąclecia P.P. 18. Według takiego samego projektu powstały bloki przy ul. Tysiąclecia
16 i 14 oraz wcześniejszy budynek przy ul. Chełmskiej 7
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W tym samym czasie zakończono budowę dwóch małych, trzykondygnacyjnych budynków spółdzielczych przy ul. Suchawskiej nr 8 (1976 r.) i nr 6 (1978 r.). Te 12-rodzinne bloki umiejscowiono
obok siebie, równolegle do ulicy, po jej północnej stronie. Znalazły się w nich mieszkania o przecięt2
nej powierzchni około 67 m - jedne z największych w powojennych blokowych zasobach miasta
(tabl. 2). Budynki te dały początek niewielkiemu Osiedlu Jubileuszowemu - najbardziej na południowy-zachód położonemu włodawskiemu osiedlu blokowemu.
W połowie lat 70. władze miasta podjęły decyzję o przebudowie północno-wschodniej pierzei
rynku. Wpłynął na nią zły stan techniczny przedwojennych kamienic, tworzących ciąg zwartej zabudowy mieszkalno-usługowej w tej części Włodawy. Na miejscu wyburzonych domów zaprojektowano jeden dwuskrzydłowy budynek na planie w kształcie litery L, częściowo trzy- i czterokondygnacyjny, z lokalami handlowymi na parterze oraz 36 spółdzielczymi mieszkaniami na wyższych kondygnacjach (tabl. 2). Skrzydło południowe (dłuższe) utworzyło zabudowę północno-wschodniej pierzei
rynku, zaś wschodnie (krótsze) - zachodniej części ul. Sejmowej (wówczas F. Dzierżyńskiego). Wejścia do czterech klatek schodowych oraz na zaplecza pomieszczeń usługowych znalazły się po północnej stronie oddanego do użytku w 1978 r. budynku. Dwa lata później na jego południowej fasadzie wykonano zegar słoneczny, stanowiący jeden z najnowszych symboli miasta (fot. 12).

Fot. 12. Zegar słoneczny na fasadzie budynku przy Rynku 4

Współczesna forma architektoniczna wielorodzinnego domu przy Rynku 4 została dostosowana
do staromiejskiej zabudowy śródmieścia Włodawy. Uniknięto więc wprowadzenia do tej części centrum, typowego prostopadłościennego bloku, jak to miało miejsce w przypadku budynków zlokalizowanych przy Rynku 18 lub nieodległej ul. H. Sawickiej 2.
Pudełkowaty blok powstał jednak na zapleczu zabudowy Rynku 4. W1981 r. na miejscu wyburzonego kilkurodzinnego domu mieszkalnego przy ul. Trębackiej 6, po jej południowej stronie wzniesiono niewielki, trzykondygnacyjny, trzyklatkowy budynek liczący 18 cztero- i pięcioizbowych mieszkań spółdzielczych (tabl. 2). W nomenklaturze Spółdzielni Mieszkaniowej blok ten wraz z budynkiem przy Rynku 4 nazwano Osiedlem Rynek. Był to ostatni blok mieszkalny wybudowany w śródmieściu Włodawy.
Przełom lat 70. i 80. stanowił okres najintensywniejszej działalności budowlanej w XX-wiecznej

136

Wielorodzinna zabudowa blokowa Włodawy

Włodawie. Zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego, przewidującymi rozwój wysokiej
zabudowy wielorodzinnej w strefie położonej na zachód i północny-zachód od śródmieścia, budownictwo blokowe wkroczyło na obszar ograniczony ulicami: od wschodu - S. Żeromskiego, od południa
- Przechodnią, od zachodu - Długą (dziś Al. Jana Pawła II) i od północy - W. Reymonta. W krótkim
czasie (lata 1977-1982) na terenie zajętym dotychczas przez zabudowę jednorodzinną powstało największe, liczące 395 lokali mieszkalnych, spółdzielcze, blokowe Osiedle Reymonta I.
Składało się ono z sześciu długich (od czterech do sześciu klatek) pięciokondygnacyjnych budynków na rzucie prostokąta, ustawionych równolegle do otaczających osiedle ulic (bloki przy ul. S.
Żeromskiego 20, Przechodniej 18, Przechodniej 20, Jana Pawła II16, W. Reymonta 20, W. Reymonta 10). Prostopadle do ulic: Przechodniej i W. Reymonta zaprojektowano siódmy, trzyklatkowy blok
przy ul. Przechodniej 18 A (fot. 13).

Fot. 13. Osiedle Reymonta I. Po prawej stronie blok przy ul. Przechodniej 18 A, w głębi - przy ul. W. Reymonta 10

Między nim a budynkami przy ulicach: Przechodniej 18, S. Żeromskiego 20 i W. Reymonta 10
powstało w ten sposób, zbliżone do kwadratu wnętrze urbanistyczne, zagospodarowane częściowo
jako plac zabaw i teren zielony. Budowa osiedla blokowego wiązała się z wywłaszczeniami i częściową likwidacją zabudowy jednorodzinnej. Pozostawiono jednak kilka domów przy ulicach H. Sienkiewicza i J. Słowackiego, dzięki czemu przełamano monotonię prostopadło ściennej zabudowy blokowej Osiedla Reymonta I.
Warto przy okazji przypomnieć, iż jeden z bloków Osiedla Reymonta I (przy ul. Przechodniej 20)
wzniesiono pod patronatem Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich, w ramach studenckiej
,Akcji - Chełm 80". Wobec trudnej sytuacji mieszkaniowej w kraju, poprzez bezkolejkowy przydział
mieszkań miała ona na celu przyciągnięcie na teren województwa chełmskiego jak największej liczby absolwentów wyższych uczelni.
Budowę Osiedla Reymonta I, jak większości bloków spółdzielczych oraz niektórych należących
do pozostałych inwestorów w mieście, prowadziło Chełmskie Przedsiębiorstwo Budowlane (tabl.
2). Poza domami mieszkalnymi przedsiębiorstwo to było wykonawcą kilkunastu obiektów usługowych we Włodawie, np. budynków Narodowego Banku Polskiego, Poczty Polskiej i Telekomunikacji, przedszkola i żłobka na Osiedlu Reymonta. Na przełomie lat 70. i 80. ChPB prowadziło prace budowlane na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w północnej części miasta. Powstał wówczas pawilon
Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego oraz Przychodnia Obwodowa i Specjalistyczna. Jednocześnie przy ul. Dr. A. Sokołowskiego 3 wybudowano mały, dwukondygnacyjny budynek, docelowo
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przeznaczony do pełnienia funkcji mieszkaniowej. Obiekt ten do czasu zakończenia wszystkich inwestycji był wykorzystywany przez ChPB jako zaplecze biurowe. W 1981 r. urządzono w nim cztery
mieszkania i przekazano Zespołowi Opieki Zdrowotnej (tabl. 2).
Lata 1983-1984 przyniosły zakończenie budowy kolejnego osiedla spółdzielczego. Przy Al. Jana
Pawła II (wówczas Długiej, zmienionej później na II Warszawskiej Brygady Saperów) powstały kolejno trzy pięciokondygnacyjne budynki, obecnie oznaczone numerami 29, 31, 33 (tabl. 1). Ze względu
na lokalizację w pobliżu parku miejskiego, po zachodniej jego stronie, nadano mu nazwę Osiedle Parkowe. Popularniejsza wydaje się jednak nazwa „łamańce", wynikająca z faktu wybudowania
dwóch z nich na rzutach: uproszczonej litery Z (nr 29) oraz odwróconej litery L (nr 33). Nowe bloki
umiejscowiono na północ i wschód od istniejących już budynków przy ul. Chełmskiej. Łącznie powstało w nich 175 lokali mieszkalnych.
Oddany do użytku w 1983 r. sześcioklatkowy blok przy Al. Jana Pawła II 29 liczył 100 mieszkań,
z czego połowę stanowiły dwuizbowe (pokój z kuchnią) kawalerki (tabl. 2). Zgodnie z zamierzeniami Spółdzielni Mieszkaniowej miał to być bowiem budynek rotacyjny, którego lokatorzy otrzymywaliby tymczasowe małe mieszkania, z czasem zamieniane na większe, np. w ramach zasobów spółdzielczych. Polska rzeczywistość mieszkaniowa okazała się jednak inna i w praktyce większość osób
zamieszkała w nim na stałe.
Budowa 15-mieszkaniowego punktowca przy Al. Jana Pawła II 31 dobiegła końca w marcu 1984
r. 31 grudnia tego samego roku oddano do użytku pięcioklatkowy budynek liczący 60 mieszkań przy
Al. Jana Pawła II33. Był to ostatni w całości pięciokondygnacyjny blok mieszkalny wybudowany we
16
Włodawie.
W 1983 r. zakończono także spółdzielczą inwestycję w rejonie ul. Suchawskiej. Na terenie klina
pomiędzy tą ulicą na południowym-wschodzie, a ul. Wyrykowską na północy powstały dwa trzykondygnacyjne, dwuklatkowe budynki o architekturze nawiązującej do istniejących już przy ul. Suchawskiej bloków. Budynek ustawiony równolegle do ul. Suchawskiej (oznaczony nr 2) liczył 12 mieszkań, głównie czteroizbowych (trzy pokoje z kuchnią), zaś blok przy ul. Wyrykowskiej 1 składał się
z 18 mieszkań o bardziej zróżnicowanej strukturze wielkości (tabl. 2). Ukształtowane w ten sposób
Osiedle Jubileuszowe nie jest ciągłe przestrzennie, gdyż obszar między budynkami z lat 70. i 80. wypełniają trzy działki zabudowy jednorodzinnej.
Połowa lat 80. to również okres ostatecznego uformowania się osiedla wojskowego w północnej
części Włodawy. W1984 r. oddano do użytku siódmy z kolei budynek mieszkalny w tym rejonie (ryc.
1). Obok istniejącego już od sześciu lat bloku przy ul. Wojska Polskiego 2 A, na południe od niego,
powstał trzeci na osiedlu budynek pięciokondygnacyjny (oznaczony nr 10 A). Liczył on 20 mieszkań
trzy-, cztero- i pięcioizbowych, zaprojektowanych w dwóch klatkach schodowych (tabl. 2). Stan surowy wykonało ChPB, natomiast wykończeniem we własnym zakresie zajął się Wojskowy Rejonowy
17
Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany w Lublinie - inwestor budowy wszystkich powojennych, włodawskich budynków wojskowych.
W 1986 r. przy ul. Lubelskiej 4 (wówczas Armii Czerwonej), na zachód od istniejącego już czterorodzinnego domu należącego do Rejonu Dróg Publicznych (przy ul. Lubelskiej 2), wzniesiono niewielki, trzykondygnacyjny budynek liczący 12 mieszkań zakładowych. Blok wybudowała Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska we Włodawie na działce znajdującej się w pobliżu siedziby zakładu. W dwuklatkowym budynku, usytuowanym równolegle do ul. Lubelskiej, znalazły się mieszkania trzy- i czteroizbowe przeznaczone dla pracowników mleczarni.
50 mieszkań zakładowych, głównie czteroizbowych, powstało także rok później przy ul. Szpitalnej 11 A, w północnej części miasta (tabl. 1). Inwestorem trzykondygnacyjnego bloku był Skarb
Państwa, zaś funkcję inwestora zastępczego powierzono Spółdzielni Mieszkaniowej. 30 mieszkań
przekazano pracownikom Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie, pozostałe rozdzielono pomiędzy Zakład Karny, Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego „Premet", Wojsko Ochrony Pogranicza, Rejon Dróg Publicznych oraz PBRol. Ten ośmioklatkowy budynek mieszkalny wybudowano na
rzucie kilku prostokątów zestawionych pod kątami prostymi w nieregularny ciąg równoległy do ulicy. Na południowy-wschód od niego znajdował się już, ustawiony prostopadle do osi ulic: Szpitalnej
na północy i Dr. A. Sokołowskiego na południu, oddany do użytku w 1986 r. Hotel dla Pielęgniarek.
Wraz z istniejącym wcześniej małym, czteromieszkaniowym blokiem przy ul. Dr. A. Sokołowskiego
3, nowopowstałe budynki utworzyły niewielki kompleks zabudowy wielorodzinnej rozdzielony kilko138
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ma zakładowymi domami jednorodzinnymi oraz otoczony od zachodu i południa innymi obiektami
należącymi do Zespołu Opieki Zdrowotnej.
W drugiej połowie lat 80. kontynuowano rozbudowę największego we Włodawie spółdzielczego Osiedla Reymonta. W latach 1987-1988, na północ od wybudowanego na przełomie lat 70. i 80.
Osiedla Reymonta I, oddano do użytku cztery bloki mieszkalne Osiedla Reymonta II (kolejno przy
ulicach: S. Żeromskiego 16, 6, 3 oraz R. Mielczarskiego 5). Nowe budynki wyraźnie różniły się pod
względem architektonicznym od istniejącej zabudowy blokowej. Pojawiły się bloki bardziej kameralne, małe, liczące od 15 do 30 mieszkań trzy-, cztero- i pięcioizbowych, rozmieszczonych na trzech lub
czterech kondygnacjach (tabl. 2). Ich bryła zaprojektowana została na planie kilku różnie zestawionych ze sobą kwadratów lub prostokątów. Budynki blokowe wkomponowano w istniejącą zabudowę
jednorodzinną północnej części ul. S. Żeromskiego. Osiedle Reymonta II stanowiło forpocztę nowej
architektury blokowej we Włodawie.
W ostatnich latach dziewiątej dekady XX wieku zmieniło się również oblicze południowo-wschodniej strony ul. Czerwonego Krzyża (fot. 14). Na miejscu drewnianej zabudowy, w której w przeszłości mieściła się siedziba władz miasta, równolegle do ulicy powstał trzy- i czterokondygnacyjny, spółdzielczy budynek mieszkalno-usługowy (oznaczony nr 17). Na parterze umiejscowiono lokale przeznaczone na sklepy i inne usługi, piętra zajęły 23 mieszkania trzy-, cztero- i pięcioizbowe (tabl. 1).
Wejścia do pięciu klatek schodowych zaprojektowano od podwórza (dwie klatki przekazano w 1988
r., trzy następne rok później). Nowy budynek, odbiegający swoją wyszukaną formą od dotychczasowej architektury blokowej Włodawy, szybko zyskał sobie potoczną nazwę „Manhattan".

Fot. 14. „Manhattan"przy ul. Czerwonego Krzyża 17

W tym samym czasie przy północnej granicy miasta, u zbiegu ulic Wspólnej i Długiej trwało
wznoszenie bloków na zlokalizowanym tam nowym osiedlu komunalnym). Inwestorem 90 lokali
mieszkalnych, oddanych do użytku w latach 1988-1991, był Urząd Miejski we Włodawie. Wybudowano dwa budynki trzykondygnacyjne na rzutach litery L. Blok znajdujący się po stronie zachodniej,
składał się z trzech klatek, z których każda posiada osobny adres (Wspólna 9, 7 i Sybiraków 4). W
pierwszej kolejności (1988 r.) przekazano mieszkańcom blok przy ul. Długiej 53 i część drugiego
budynku należącą do ul. Wspólnej 9, w których znalazły się mieszkania małe - dwu- i trzyizbowe
(tabl. 2). Rok później oddano do użytku lokale mieszkalne przy ul. Wspólnej 7, a w 1991 r. znajdujące
się przy ul. Sybiraków 4 (wówczas Żytniej).
Obszar wielorodzinnej zabudowy, zlokalizowanej na północny-zachód od centrum miasta, na
którą złożyły się istniejące już Osiedla Reymonta I i II, ukształtował się ostatecznie na przełomie lat
80. i 90. XX wieku. Między ulicami: S. Żeromskiego, W. Reymonta, Al. J. Piłsudskiego (wtedy jeszcze
Al. Wyzwolenia) i Pocztową powstało wówczas, liczące dwa bloki mieszkalne Osiedle Reymonta III).
Architektonicznie nowe budynki nawiązywały do Osiedla Reymonta II. Trzy- i czterokondygnacyjne
bryły wzniesiono na rzutach nieregularnych wieloboków (fot. 15).
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Fot. 15. Architektura Osiedla Reymonta III, ul. W. Reymonta 14

W 1989 r. oddano do użytku blok przy ul. W. Reymonta 12. Parter części budynku, przylegającej
od zachodu do ul. S. Żeromskiego i od północy do ul. W. Reymonta, przeznaczono na pomieszczenia
usługowe. W części północnej, zajmowanej obecnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zaprojektowano pierwotnie siedzibę największej w województwie chełmskim apteki. Miała ona zajmować
parter i piwnicę. Wykonano nawet szyb dźwigowy na jej potrzeby. Zmieniająca się sytuacja społeczno-ekonomiczna w kraju spowodowała wprowadzenie korekt w projekcie i rezygnację z utworzenia
tej apteki. Wpłynęła również na termin zakończenia budowy drugiego bloku (ul. W. Reymonta 14).
Jego pierwszą, południowo-wschodnią część wybudowało ChPB (wykonawca wszystkich bloków na
Osiedlu Reymonta) i oddało do użytku w lipcu 1991 r. Budowę części północnej, równoległej do ul.
W. Reymonta przejął PB Roi, który zakończył ją dopiero w październiku następnego roku. Łącznie na
osiedlach Reymonta II i III powstało 170 mieszkań.
Na przełomie lat 80. i 90. budownictwo wielorodzinne objęło nowe tereny w zachodniej części
Włodawy. Na obszarze ograniczonym ulicami: Chełmską, Lubelską i Korolowską zaprojektowano,
składające się z siedmiu bloków, spółdzielcze Osiedle Gen. Kleeberga (ryc. 1). Realizacja planów
przypadła na trudny okres przemian społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce w tym czasie. Względy ekonomiczne spowodowały, że z założonego projektu, w latach 1988-1992 wybudowano tylko trzy budynki liczące ogółem 150 mieszkań. Na odrębność architektoniczną nowego osiedla
wpłynęło zastosowanie, zaniechanych przez lata spadzistych dachów oraz zaprojektowanie bloków
na rzutach różnych wieloboków (fot. 16). Powstały budynki cztero- i częściowo pięciokondygnacyjne, z kilkoma pierwszymi we Włodawie mieszkaniami dwupoziomowymi. W 1990 r. oddano do użytku czteroklatkowy blok przy ul. Chełmskiej 6, z pojedynczymi pomieszczeniami usługowymi w przyziemiu. Rok później zakończono wznoszenie ośmioklatkowego budynku przy ul. Chełmskiej 4, a w
1992 r. przekazano lokatorom pięcioklatkowy blok przy ul. Chełmskiej 8 (tabl. 2).

Fot. 16. Osiedle Gen. Kleeberga, ul. Chełmska 4

140

Wielorodzinna zabudowa blokowa Włodawy

Jednocześnie (lata 1989-1992) trwała budowa niewielkiego, spółdzielczego Osiedla Białego.
Zlokalizowano je między ul. Korolowską na południowym-zachodzie, terenem dworca PKS przy ul.
Chełmskiej na zachodzie, obszarem zabudowy jednorodzinnej na południu i wschodzie oraz Osiedlem Garbarskim na północy. Spośród czterech planowanych wykonano trzy niewysokie, liczące po
trzy kondygnacje budynki kryte kolorowymi dachami dwuspadowymi. Zaprojektowano je na rzutach
w kształcie litery L (ul. Korolowską 18 i 16) oraz zbliżonym do podkowy (ul. Chełmska 23). W latach
1991-1992 oddano w nich do użytku łącznie 84 różnej wielkości mieszkania (tabl. 2), a w bloku przy
ul. Korolowskiej 18 dodatkowo pomieszczenia usługowe na parterze.
W pobliżu Osiedla Białego, na wschód od bloku przy ul. Chełmskiej 23 powstał, ostatni jak dotychczas we Włodawie blok zakładowy. Jego wznoszenie na działce przy ul. A. Mickiewicza 4, rozpoczęły jeszcze w latach 80. Nadbużańskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Polesie" wspólnie z
Przedsiębiorstwem Przemysłu Metalowego „Premet". 18-mieszkaniowy budynek o architekturze
zbliżonej do sąsiednich bloków, dopełniający niejako przestrzeń zabudowy wielorodzinnej w tej części miasta, przekazano mieszkańcom w 1992 r. W trzech klatkach schodowych, do których prowadzi
oryginalnie rozwiązane jedno wejście, znalazły się mieszkania trzy-, cztero- i pięcioizbowe, w tym
dwupoziomowe (tabl. 2).
Rok 1992 r. zakończył, trwający nieprzerwanie od lat 50. XX wieku, okres nowych inwestycji
w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym we Włodawie. Zmiany społeczno-gospodarcze w
kraju, których konsekwencją było m.in. przeniesienie ponoszonych dotychczas przez państwo kosztów budowy mieszkań na ich przyszłych użytkowników, odbiły się głębokim kryzysem również we
włodawskim budownictwie. Przez siedem kolejnych lat nie wybudowano w mieście żadnego bloku
wielorodzinnego. W tym czasie funkcję takich budynków pełnić zaczęły trzy dotychczasowe hotele
pracownicze (tabl. 1).
Pomieszczenia w dawnym hotelu garbarskim przy Al. Jana Pawła II 27 zostały w 1995 r. przebudowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową, która zyskała w ten sposób 38 mieszkań, głównie dwuizbowych. Rok później PBRol przekazał Urzędowi Miejskiemu hotel z 43 mieszkaniami, wybudowany
przez to przedsiębiorstwo w 1976 r. przy ul. Chełmskiej 3 (na północ od istniejącego Osiedla Garbarskiego i późniejszego Parkowego). W 1999 r. własnością Starostwa Powiatowego stało się 51
mieszkań w dotychczasowym Hotelu dla Pielęgniarek przy ul. Dr. A. Sokołowskiego 5 w północnej
części miasta.
Dwa nowe bloki mieszkalne wybudowano we Włodawie dopiero na przełomie XX i XXI wieku.
Pierwszy z nich, usytuowany przy ul. Chełmskiej 21 między terenem dworca PKS na zachodzie,
a istniejącym budynkiem przy ul. Chełmskiej 23 po stronie wschodniej, uzupełnił północną część
zabudowy Osiedla Białego. Podobnie jak dwa inne wzniesione tu bloki, nowy trzykondygnacyjny budynek z dwuspadowym dachem wykonany został na planie litery L. W trzech klatkach schodowych
znalazło się 29 dwu-, trzy- i czteroizbowych mieszkań spółdzielczych oddanych do użytku w 2000 r.
(tabl. 2).
Budowę drugiego bloku zakończono w 2003 r., czyli już w XXI wieku. Czterokondygnacyjny
budynek na planie prostokąta, liczący pięć klatek schodowych z 40 mieszkaniami, głównie trzyizbo-

Fot. 17. Najnowszy blok mieszkalny wybudowany we Włodawie, ul. Chełmska 10
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wymi, zlokalizowano przy ul. Chełmskiej 10 na terenie Osiedla Gen. Kleeberga (fot. 17).
Blok umiejscowiono równolegle do osi jezdni, na południe od istniejącej już zabudowy. Przy jego
budowie wykorzystano wykop przygotowany jeszcze w pierwszej połowie lat 90. pod niezrealizowany wówczas budynek. Znamiennym wydaje się fakt, iż budowę dwóch ostatnich (jak dotychczas) bloków mieszkalnych we Włodawie prowadził, podobnie jak pierwszego budynku przy ul. Wojska Polskiego 8, prywatny przedsiębiorca (tabl. 1).
Blokowa zabudowa mieszkaniowa Włodawy, dominująca we współczesnej fizjonomii miasta,
ukształtowała się w latach 1953-2003 (nie licząc jednego budynku sprzed II wojny światowej). W ciągu 51 lat powstały zarówno zwarte obszary osiedli blokowych, jak i pojedyncze budynki stanowiące
niewielkie enklawy budownictwa wielorodzinnego na terenach o przewadze zabudowy jednorodzinnej lub przemysłowo-usługowej.
Pierwsze skupisko bloków mieszkalnych wykształciło się wzdłuż wybiegającej z południowo-zachodniego narożnika rynku w kierunku zachodnim ul. Tysiąclecia P.P. Przy tej ulicy oraz między jej
osią a ulicami: Kotlarską i Furmańską na południowym-wschodzie i Partyzantów oraz Czerwonego
Krzyża na północy, w latach 1959-1989 wybudowano łącznie 20 budynków liczących 776 mieszkań,
zamieszkanych przez 2208 osób (liczby mieszkańców według stanu na 2004 r.). Dominuje tu zabudowa pięciokondygnacyjna powstała w latach 60. i pierwszej połowie 70. XX wieku. Tylko pięć najstarszych bloków, usytuowanych głównie po północno-wschodniej stronie ul. Tysiąclecia P.P., to domy
niewielkie - dwu-, trzykondygnacyjne. Na tle prostopadłościennej, mało zróżnicowanej architektury
wyróżnia się blok przy ul. Czerwonego Krzyża 17 z 1989 r.
Największy obszar wielorodzinnej, blokowej zabudowy mieszkaniowej powstał na północny-zachód od śródmieścia. Obejmuje on spółdzielcze osiedla Reymonta I, II i III oraz blok zakładowy banku PKO S.A. na wschodzie, a także budynki zlokalizowane między ulicami: Jana Pawia II, A. Mickiewicza, Korolowską, Prof. Z. Sierpińskiego i Lubelską na zachodzie. W zachodniej części znajdują się
zarówno bloki spółdzielcze, byłe zakładowe, jak i komunalne (inwestycja rad narodowych). Łącznie
wzniesiono w tym obszarze 33 budynki, w których wybudowano 1444 mieszkania, zasiedlone przez
4924 osoby. Zabudowa tej części miasta kształtowała się od początku lat 70. po czasy współczesne.
Znajduje to odzwierciedlenie w zróżnicowanej architekturze sąsiadujących ze sobą budynków. Obok
pięciokondygnacyjnych pudełkowatych bloków z lat 70. i początku 80., powstały zaprojektowane na
rzutach nieregularnych wieloboków, kryte spadzistymi dachami nowsze domy dwu-, trzy- i czterokondygnacyjne.
Najdłużej tworzącym się osiedlem zabudowy blokowej było osiedle wojskowe w północnej części
Włodawy. Między oddaniem do użytku pierwszego i ostatniego budynku minęło 49 lat. W tym czasie wybudowano tu siedem bloków liczących obecnie 165 mieszkań, w których zamieszkiwało 469
osób. Długi okres formowania się osiedla wyraźnie obrazuje jego zróżnicowana architektura. Starsze trzykondygnacyjne budynki z czterospadowymi dachami znajdujące się w części wschodniej, sąsiadują z prostopadłościennymi, wyższymi blokami z lat 70. i 80. usytuowanymi na południe i zachód
ocl nich.
W północnej części miasta, tuż przy jego granicy z gminą Włodawa ukształtowały się dwa mniejsze kompleksy zabudowy wielorodzinnej. Pochodzący z lat 80. zespół trzech gabarytowo różnych
budynków, w których znalazło się łącznie 105 mieszkań zamieszkanych przez 288 osób, obejmuje tereny między ulicami: Szpitalną na północy i Dr. A. Sokołowskiego na południu. Leżący około 400 m
na zachód drugi zespół, tworzą dwa trzykondygnacyjne bloki komunalne wybudowane na przełomie
lat 80. i 90. u zbiegu ulic Długiej i Wspólnej. Jest w nich 90 mieszkań zasiedlonych przez 300 osób.
Warto dodać, że w pobliżu osiedla komunalnego, lecz już poza granicą administracyjną miasta znajduje się trzykondygnacyjny blok zakładowy Nadleśnictwa Włodawa (ze względu na położenie na terenie wsi Suszno nie ujęty w opisie).
Niewielkie skupienie czterech trzykondygnacyjnych budynków kilkunastorodzinnych powstało
również na obszarze ograniczonym ulicami: Suchawską i Wyrykowską, na południowy-zachód ocl ul.
Tysiąclecia P.P. Między zabudową jednorodzinną na północy i południowym-wschodzie wzniesiono
na przełomie lat 70. i 80. spółdzielcze Osiedle Jubileuszowe, w którym znajdują się łącznie 54 lokale
mieszkalne, liczące w 2004 r. 191 mieszkańców.
W przestrzeni śródmieścia zwraca uwagę spółdzielcza, blokowa zabudowa północnej strony rynku i sąsiadujący budynek przy ul. Trębackiej 6, powstałe na przełomie lat 70. i 80. W 51 mieszkaniach
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zamieszkiwały tam łącznie 193 osoby.
Inny mały zespół wielorodzinny utworzyły dwa bloki zakładowe przy wschodniej części ul Lubelskiej. 16 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach usytuowanych między zabudową jednorodzinną na południu i zachodzie, a przemysłową na północy zasiedlonych było przez 59 mieszkańców.
Punktową lokalizację w przestrzeni Włodawy mają trzy różne architektonicznie bloki mieszkalne położone w śródmieściu, pochodzące z początkowego okresu rozwoju budownictwa wielorodzinnego - przy Rynku 18 i 24 oraz z lat 70. - przy ul. H. Sawickiej 2. Ich zasoby mieszkaniowe obejmują
łącznie 78 mieszkań zamieszkanych przez 206 osób.
Izolowane enklawy kilkurodzinnych budynków mieszkalnych utworzyły natomiast byłe bloki zakładowe położone przy ulicach: Granicznej 8, Żołnierzy WiN 29 oraz Szkolnej 3 A. Znajdujące się tam
mieszkania (razem 18) liczyły ogółem 61 mieszkańców.
18
W latach 1935-2003 wybudowano we Włodawie łącznie 76 bloków , których pierwotną funkcją
była funkcja mieszkaniowa. Wzniesiono także trzy obiekty tymczasowego zakwaterowania, przekształcone w latach 90. w wielorodzinne budynki mieszkalne. Powstałe w ten sposób zasoby mieszkaniowe objęły 2800 lokali mieszkalnych, co stanowiło w 2004 r. około 60 % ogółu mieszkań w mieście. Zamieszkiwało w nich 8899 osób, czyli około 64 % ludności miasta.19
Głównym inwestorem we włodawskim budownictwie wielorodzinnym była Spółdzielnia Mieszkaniowa, która wybudowała 37 bloków mieszkalnych liczących łącznie 1704 mieszkania. Zasoby
mieszkań zakładowych należących do różnych instytucji objęły 536 lokali mieszkalnych, znajdujących się w 23 budynkach. Najmniejszy udział w tworzeniu wielorodzinnej zabudowy blokowej Włodawy miały władze miasta. Wśród inwestycji rad narodowych, a później Urzędu Miejskiego znalazło
się 15 bloków mieszkalnych z 428 mieszkaniami. Pod koniec lat 90. blokowe zasoby mieszkaniowe
zostały powiększone o 226 mieszkań w byłych hotelach pracowniczych.
Najwięcej budynków wielorodzinnych powstało w latach 70. i 80. XX wieku, kiedy wybudowano
łącznie 47 bloków mieszkalnych, w tym nieco ponad połowę spółdzielczych. Mieszkania z tego okresu stanowiły w 2004 r. około 70 % wszystkich włodawskich zasobów blokowych, przy czym przeważały wśród nich lokale należące do Spółdzielni Mieszkaniowej (około 67 %). Na pozostałe 30 % złożyły się lokale mieszkalne w blokach starszych (głównie komunalnych z lat 50. i 60.) oraz wybudowanych po 1990 r. (ryc. 3).
Wśród mieszkań blokowych dominowały mieszkania trzyizbowe (38,2% ogółu zasobów) oraz
czteroizbowe (35,1%). Mniejszy udział miały lokale dwuizbowe (14,4 %) i pięcioizbowe (9,7 %). Mieszkania małe - jedno-, dwu- i trzyizbowe - znajdowały się przede wszystkim w budynkach wzniesionych w latach 50. i 60. XX wieku, czyli we wstępnej fazie rozwoju powojennego budownictwa wielorodzinnego (ryc. 4). Ich duży udział obserwuje się także w najnowszych blokach, co wiązać należy z dostosowaniem struktury wielkościowej mieszkań do możliwości ekonomicznych lokatorów, związanych z ponoszeniem kosztów ich utrzymania. Małe mieszkania dominowały także w byłych hotelach
pracowniczych, co wynika z ich poprzedniej funkcji (miejsca tymczasowego zakwaterowania). Lokale cztero-, pięcio- i sześcioizbowe powstały głównie w zasobach mieszkaniowych z lat 1970-1992, przy
czym w budynkach wybudowanych na przełomie lat 80. i 90. stanowiły ponad 60 % mieszkań.
Powierzchnia użytkowa20 wzniesionych we Włodawie mieszkań blokowych wyniosła łącznie
2
137365,6 m , co stanowiło w 2004 r. około 44,3 % ogólnej powierzchni użytkowej mieszkań w mieście. Lokale mieszkalne w blokach były więc na ogół mniejsze, niż znajdujące się w domach jedno2
rodzinnych. Mieszkanie blokowe obejmowało przeciętnie 49 m powierzchni użytkowej, przy czym
2
na jednego mieszkańca przypadało 15,4 m (2004 r.). Mniejsze mieszkania znajdowały się w budynkach wzniesionych w latach 50. i 60. (średnia powierzchnia nieco ponad 40 m 2 ), kiedy w budownictwie obowiązywały obostrzone normy wielkości powierzchni nowych lokali mieszkalnych (tabl. 2).
Próbowano w ten sposób zaspokoić zapotrzebowanie na jak największą liczbę mieszkań, przy ograniczonych środkach, jakie w zrujnowanym wojną kraju można było przeznaczyć na ten cel. Stopniowy wzrost wielkości omawianego wskaźnika obserwuje się w kolejnych dekadach, przy czym miesz2
kania w blokach pochodzących z przełomu lat 80. i 90. miały na ogół przeciętnie ponad 60 m powierzchni użytkowej.
W statystycznym mieszkaniu blokowym we Włodawie zamieszkiwało w 2004 r. średnio 3,2 osoby. Zwraca uwagę fakt, że im młodszy budynek mieszkalny, tym większa była przeciętna liczba
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mieszkańców w lokalu mieszkalnym (tabl. 2). Mniejsza liczba osób, na ogół starszych, w mieszkaniach pochodzących z lat 50. i 60. świadczyć może o dużym stopniu ich zasiedziałości przez pierwszych lokatorów. Wielu włodawian spędza bowiem większość życia w pierwszym otrzymanym
mieszkaniu blokowym.
Budownictwo blokowe realizowane w drugiej połowie XX wieku we Włodawie zmieniło zasadniczo wizerunek tego przygranicznego miasta. W miejscu dominującej do lat 50. zabudowy jedno- i
dwukondygnacyjnej - zwartej w śródmieściu, a poza nim głównie zagrodowej - powstała zabudowa
luźna, kilkukondygnacyjna, charakteryzująca się różnymi, ale jednak typowymi dla czasu jej powstania parametrami technicznymi, cechami funkcjonalno-użytkowymi a szczególnie architekturą.
Wraz z rozbudową blokowych osiedli mieszkaniowych, w ciągu 50 lat obszar zainwestowania
miejskiego we Włodawie rozszerzył się, zwłaszcza w kierunku zachodnim. Wzrosła też prawie czterokrotnie liczba mieszkańców miasta. Rozwój zabudowy blokowej, stopniowo o coraz lepszym standardzie, wyposażonej we wszystkie instalacje techniczno-sanitarne, przyczynił się także do istotnej
poprawy warunków bytowych mieszkańców- Włodawy, spośród których jeszcze na początku lat 60.
21
XX wieku zaledwie co dziesiąty korzystał z wodociągu lub łazienki.
W historii powstawania wielorodzinnej zabudowy blokowej we Włodawie (w niniejszym artykule zaledwie zarysowanej) uwidoczniły się zróżnicowane uwarunkowania, jakie decydowały o powojennej sytuacji w mieszkalnictwie całego kraju. Troską napawa fakt, iż szczególnie wyraziście odzwierciedla się w niej kryzysowa sytuacja w tej dziedzinie obserwowana w Polsce od początku lat 90.
XX wieku.

1935

Wojska Polskiego 8

1953

Wojska Polskiego 4

3.

1953

Wojska Polskiego 2

4.

1956

Rynek 24

5.

1957

Graniczna 8

1959

Tysiąclecia
PP 4

1960

Tysiąclecia
PP 6

1960

Tysiąclecia
PP 12

1961

Tysiąclecia
PP 10

1962

Tysiąclecia
PPH

1.
2.

6.

7.

8.

9.

10.

Wojskowy Fundusz Kwaterunkowy
Wojskowy Zarząd Kwate- Wojskowe PrzedsiębiorGajaszek Starunkowo-Budowlany w Lu- stwo Budowiane w Lublinisław
blinie
nie
Wojskowy Zarząd Kwate- Wojskowe PrzedsiębiorGajaszek Starunkowo-Budowlany w Lu- stwo Budowiane w Lublinisław
nie
blinie
Przedsiębiorstwo BudowKozłowski
Miejska Rada Narodowa
nictwa Terenowego we
Antoni
we Włodawie
Włodawie
Powiatowy Zarząd Melio- Przedsiębiorstwo BudowKozłowski
racji Wodnych we Włodanictwa Terenowego we
Antoni
wie
Włodawie
Przedsiębiorstwo BudowStrzelecki
Miejska Rada Narodowa
nictwa Terenowego we
Henryk
we Włodawie
Włodawie
Przedsiębiorstwo BudowStrzelecki
Miejska Rada Narodowa
nictwa Terenowego we
Henryk
we Włodawie
Włodawie
Przedsiębiorstwa Budow- Przedsiębiorstwo BudowStrzelecki
nictwa Terenowego we
nictwa Terenowego we
Henryk
Włodawie
Włodawie
Przedsiębiorstwo BudowStrzelecki
Miejska Rada Narodowa
nictwa Terenowego we
Henryk
we Włodawie
Włodawie
Przedsiębiorstwo BudowStrzelecki
Miejska Rada Narodowa
nictwa Terenowego we
Henryk
we Włodawie
Włodawie
•
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11.

1964

13.

1964

14.

1965

15.

1966/
1968a

16.

1967

17.

1967

18.

1969

19.

Rynek 18

1963

12.

Miejska Rada Narodowa
we Włodawie

Miejska Rada Narodowa
we Włodawie
Wojskowy Zarząd KwateWojska Polunkowo-Budowlany w Luskiego 6
blinie
Miejska Rada Narodowa
Tysiąclecia
we Włodawie
PP 17
Tysiąclecia PP Włocławska Spółdzielnia
Mieszkaniowa
3/9
Włodawska Spółdzielnia
Kotlarska 4
Mieszkaniowa
Miejska Rada Narodowa
Kotlarska 6
we Włodawie
Miejska Rada Narodowa
Furmańska 18
we Włodawie
Tysiąclecia
PP 15

1970

Rejon Eksploatacji Dróg
Publicznych w Chełmie

Lubelska 2

V

1

20.

1971

Powiatowa Rada NarodoPartyzantów
r
wa w e Włodawie, Wydział
12
Rolnictwa i leśnictwa
Wojewódzka Rada NaroŻołnierzy WiN
dowa w Lublinie, Wydział
29
Rolnictwa i Leśnictwa
Przedsiębiorstwo BudowPartyzantów
nictwa Rolniczego we Wło10
dawie
•

21.

1971

1971

23.

24.
25.
26.

27.
28.
29.

30.

1972

1972
1973
1973

1973
1973
1974

1974

w

Chełmska 15
Tysiąclecia
PP 19
Chełmska 13

Włodawskie Zakłady Garbarskiec
Powiatowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa we Włodawie
Wojewódzki Zarząd Zakładów Karnych w Lublinie

Chełmska 17

Włodawskie Zakłady Garbarskie

Chełmska 19

Włocławskie Zakłady Garbarskie

Chełmska 7

Miejska Rada Narodowa
we Włodawie

H. Sawickiej 2

Miejska Rada Naroclowa
we Włodawie

Wojska Polskiego 10

Wojskowy Zarzad Kwaterunkowo-Budowlany w Lublinie

w

<-
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Przedsiębiorstwo BudowStrzelecki
nictwa Terenowego we
Henryk
Włodawie
Chełmskie PrzedsiębiorToruń
stwo Budowlane
Edward
Miejskie PrzedsiębiorZadroga Jóstwo Remontowo-Budowzef
lane we Włodawie
Toruń
Chełmskie PrzedsiębiorEdward
stwo Budowlane
Chełmskie Przedsiębior- Wasilewicz
stwo Budowlane
Andrzej
Chełmskie Przedsiębior- Wasilewicz
Andrzej
stwo Budowlane
Chełmskie Przedsiębior- Wasilewicz
Andrzej
stwo Budowlane
Chełmskie Przedsiębior- Mielniczuk
stwo Budowlane
Franciszek
Rejon Eksploatacji Dróg
Publicznych w Chełmie
systemem gospodarczym
Przedsiębiorstwo BudowBalko Broninictwa Rolniczego we
sław
Włodawie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego we
Hołod Jerzy
Włodawie
Przedsiębiorstwo BudowKuryś Jan
nictwa Rolniczego we
Włodawie
Lubelskie PrzedsiębiorŁakota Stanistwo Budownictwa Przesław
mysłowego
-

w

Chełmskie Przedsiębiorstwo Budowlane

Mielniczuk
Franciszek

Chełmskie PrzedsiębiorKuchta Jan
stwo Budowiane
Lubelskie PrzedsiębiorŁakota Stanistwo Budownictwa Przesław
mysłowego
Lubelskie PrzedsiębiorŁakota Stanistwo Budownictwa Przesław
mysłowego
Chełmskie PrzedsiębiorKuchta Jan
stwo Budowiane
Przedsiębiorstwo Budównictwa Rolniczego we
Kuryś Jan
Włodawie
Chełmskie Przedsiębiorstwo Budowlane

Kuchta Jan
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31.

1974

32.

1974

33.

1975

34.

1976

Partyzantów 8

Miejska Rada Narodowa
we Włodawie

J. PiłsudskieNarodowy Bank Polski
go 59
Tysiąclecia Spółdzielnia Mieszkaniowa
PP 18
we Włodawie
Tysiąclecia Spółdzielnia Mieszkaniowa
PP 16
we Włodawie

1976

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Suchawska 8
we Włodawie

36.

1977

Czerwonego
Krzyża 20

37.

1977

Szkolna 3 A

1977

Tysiąclecia
PP 14

35.

38.
39.

40.
41.
42.

1978

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Suchawska 6
we Włodawie

1978

Spółdzielnia Mieszkaniowa
we Włodawie

1978
1978

43.

1979

44.

1979

45.

1979

46.
47.
48.

49.

1980
1981

Rynek 4

S. Żeromskie- Spółdzielnia Mieszkaniowa
go 20
we Włodawie
Wojskowy Rejonowy ZaWojska Polrząd Kwaterunkowo-Buskiego 2 A
dowlany w Lublinie
W. Reymon- Spółdzielnia Mieszkaniowa
ta 10
we Włodawie
Przechodnia Spółdzielnia Mieszkaniowa
18
we Włodawie
Przechodnia Spółdzielnia Mieszkaniowa
20
we Włodawie
Przechodnia Spółdzielnia Mieszkaniowa
18 A
we Włodawie
W. Reymon- Spółdzielnia Mieszkaniowa
ta 20
we Włodawie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Chełmskie Przedsiębiorstwo Budowlane
we Włodawie
Spółdzielnia Mieszkaniowa Chełmskie Przedsiębiorstwo Budowlane
we Włodawie
Przedsiębiorstwo BudowSpółdzielnia Mieszkaniowa
nictwa Rolniczego we
Suchawska 2
we Włodawie
Włodawie

Anisiewicz
Władysław

1981

Dr. A. Sokołowskiego 3

51.

1983
1983

Kuchta Jan
Anisiewicz
Władysław
Anisiewicz
Władysław
Ślązak Henryk

Trębacka 6

1982

Chełmskie Przedsiębiorstwo Budowlane

Chełmskie Przedsiębiorstwo Budowlane
Chełmskie Przedsiębiorstwo Budowlane
Chełmskie Przedsiębiorstwo Budowlane
Chełmskie Przedsiębiorstwo Budowlane
Chełmskie Przedsiębiorstwo Budowlane
Przedsiębiorstwo BudowSpółdzielnia Mieszkaniowa
nictwa Rolniczego we
we Włodawie
Włodawie
zaplecze ChPB z przeznaChełmskie Przedsiębiorczeniem na mieszkania dla
stwo Budowlane

1981

50.

52.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
we Włodawie
Powiatowa Rada Narodowa we Włodawie Wydział
Oświaty i Kultury
Spółdzielnia Mieszkaniowa
we Włodawie

Chełmskie PrzedsiębiorKuchta Jan
stwo Budowlane
Chełmskie PrzedsiębiorKuchta Jan
stwo Budowlane
Chełmskie PrzedsiębiorKuchta Jan
stwo Budowlane
Chełmskie PrzedsiębiorKuchta Jan
stwo Budowlane
Przedsiębiorstwo BudowPastryk Stanictwa Rolniczego we
nisław
Włodawie
Chełmskie Przedsiebiort
Kuchta Jan
stwo Budowlane
Miejskie PrzedsiębiorStrzałkowski
stwo Remontowo BudowMieczysław
lane w Chełmie
Chełmskie PrzedsiębiorKuchta Jan
stwo Budowlane
Przedsiębiorstwo BudowJakubowski
nictwa Rolniczego we
Zenon
Włodawie
Wojewódzkie PrzedsięPastryk Stabiorstwo Budownictwa
nisław
Komunalnego w Chełmie
Chełmskie Przedsiębior- Anisiewicz
Władysław
stwo Budowlane

zoz

Jana Pawła
II16
Jana Pawła
II 29
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Ślązak Henryk
Ślązak Henryk
/

Karamać
Józef
Kuryś Jan

Kuchta Jan
Karamać
Józef
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53.
54.
55.
56.
57.

58.

1983

Wyrykowska 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa
we Włodawie

1984

Jana Pawła
II 31

1984

Wojska Polskiego 10 A

1984

Jana Pawia
II 33

Spółdzielnia Mieszkaniowa
we Włodawie
Wojskowy Rejonowy Zarzad Kwaterunkowo-Budowlany w Lublinie
Spółdzielnia Mieszkaniowa
we Włodawie

1986

1987

Czerwonego
Krzyża 17

Spółdzielnia Mieszkaniowa
we Włodawie

Długa 53

Urząd Miejski we Włodawie

1988

Wspólna 9

Urząd Miejski we Włodawie

1989

W. Reymonta 12

Spółdzielnia Mieszkaniowa
we Włodawie

Wspólna 7

Urząd Miejski we Włodawie

60.

1987

61.

1988

62.

1988

63.

1988/
1989d

66.

67.

Skarb Państwa dla ZOZ,
Szpitalna 11A
r
ZK, Premet, W OP, PBRol.
Spółdzielnia Mieszkaniowa
we Włodawie
Spółdzielnia Mieszkaniowa
we Włodawie
Spółdzielnia Mieszkaniowa
we Włodawie
Spółdzielnia Mieszkaniowa
we Włodawie

1987

65.

Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska we Włodawie

S. Żeromskiego 16
S. Żeromskiego 6
S. Żeromskiego 3
R. Mielczarskiego 5

59.

64.

Lubelska 4

L

1988

1989

Spółdzielnia Mieszkaniowa
we Włodawie
Spółdzielnia Mieszkaniowa
we Włodawie

68.

1990

Chełmska 6

69.

1991

Chełmska 4

70.

1991

Korolowską
18

Spółdzielnia Mieszkaniowa
we Włodawie

71.

1991/
1992e

W. Reymonta 14

Spółdzielnia Mieszkaniowa
we Włodawie
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Przedsiębiorstwo BudowKaramać
nictwa Rolniczego we
Józef
Włodawie
Chełmskie PrzedsiębiorKuchta Jan
stwo Budowlane
Chełmskie PrzedsięKuchta Jan/
biorstwa Budowlane/
Poljański Jan
WRZKB
Chełmskie PrzedsiębiorKuchta Jan
stwo Budowlane
Miejskie PrzedsiębiorCiepałowicz
stwo Remontowo-BudowBogdan
lane we Włodawie
Przedsiębiorstwo BudowKaramać
nictwa Rolniczego we
Józef
Włodawie
Chełmskie PrzedsiębiorKuchta Jan
stwo Budowlane
Chełmskie PrzedsiębiorKuchta Jan
stwo Budowlane
Chełmskie Przedsiębior- Anisiewicz
stwo Budowlane
Władysław
Chełmskie Przedsiębior- Anisiewicz
stwo Budowlane
Władysław
Pietrzak
Miejskie PrzedsiębiorKrzysztof/
stwo Remontowo BudowKoleśnik Jer
lane w e Włodawie
rzy
Miejskie PrzedsiębiorJuszczyński
stwo Remontowo-BudowRoman
lane we Włodawie
Miejskie PrzedsiębiorJuszczyński
stwo Remontowo-BudowRoman
lane we Włodawie
Anisiewicz
Chełmskie PrzedsiębiorWładysław/
stwo Budowlane
Miacz Jan
Miejskie PrzedsiębiorJuszczyński
stwo Remontowo-BudowRoman
lane we Włodawie
Zakład Budownictwa Rol- Samczuk Kaniczego we Włodawie
zimierz
Zakład Budownictwa RolRadczuk
niczego we Włodawie
Krzysztof
Przedsiębiorstwo BudowSzalewicz
nictwa Rolniczego we
Andrzej
Włodawie
Miącz Jan/
Chełmskie PrzedsiębiorBliźniuk Jóstwo Budowlane/ PBRol
zef
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Przedsiębiorstwo BudówKorolowską Spółdzielnia Mieszkaniowa
Szalewicz
1991
nictwa Rolniczego we
16
we Włodawie
Andrzej
Włodawie
Miejskie PrzedsiębiorUrząd Miejski we WłodaJuszczyński
1991
Sybiraków 4
stwo Remontowo-Budowwie
Roman
lane we Włodawie
Przedsiębiorstwo BudowSpółdzielnia Mieszkaniowa
Kasztelan
1992
Chełmska 8
nictwa Rolniczego we
we Włodawie
Stanisław
Włodawie
Przedsiębiorstwo BudówSpółdzielnia Mieszkaniowa
Szalewicz
1992
Chełmska 23
nictwa Rolniczego we
we Włodawie
Andrzej
Włodawie
Nadbużańskie Zakłady
„Techma" Lublin / Spół- Pastryk StaPrzemysłu Skórzanego
A. Mickiewinisław/
dzielnia Rzemieślnicza
1992
„Polesie"/ Przedsiębiorr
cza 4
Tereszczuk
Usługo w o-Wy twórcza
stwo Przemysłu MetaloweWładysław
„Chasor" Chełm
go „Premet"
Lubelskie PrzedsiębiorJana Pawła II Włodawskie Zakłady Gar1972
stwo Budownictwa Prze- Łakota Stani27
d.
barskie/
adaptacja
sław/
mysłowego (budowa) /
hotel garbar- Spółdzielnia Mieszkaniowa
1995
Zakład Robót Budowlano- Kuiyś Jan
ski
we Włodawie
Sanitarnych, Włodawa
Przedsiębiorstwo Budow- Przedsiębiorstwo Budów1976/
Chełmska 3
Jakubowski
nictwa Rolniczego we
nictwa Rolniczego we Wło1996f
d. hotel PBRol
Zenon
Włodawie
dawie
Dr. A. Sokor
Urząd W ojewódzki w Cheł1986/
łowskiego 5
Chełmskie Przedsiębiormie Wydział Zdrowia i
Kuchta Jan
1999g
d. hotel pielęstwo Budowiane
Opieki Społecznej
gniarek
F.H.U. „HANDBUir
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Bliźniuk Jó2000
Chełmska 21
Blicharski Wiesław,
we Włodawie
zef
Włodawa
,,
F.H.U. „HANDBUD
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Blicharski
2003
Chełmska 10
Blicharski Wiesław,
we Włodawie
Wiesław
Włodawa
c

72.

73.

74.

<w

75.

4r-

76.

77.

i

78.

79.

80.

81.

łr"

* Budynki uporządkowano chronologicznie zgodnie z datą zakończenia budowy.
a) W 1966 r. zakończono budowę pierwszej części bloku z 45 mieszkaniami, w 1968 r. oddano do
użytku kolejnych 25 mieszkań.
b) Podano nazwy spółdzielni obowiązujące w okresie budowy bloku.
c) Pierwsza nazwa włodawskiej garbarni.
d) W 1988 r. zakończono budowę 2 klatek, rok później oddano do użytku mieszkania w dalszych 3
klatkach.
e) W 1991 r. oddano do użytku 3 klatki, następne 3 w 1992 r.
f) Budynek przeznaczony na hotel robotniczy PBRol wybudowano w 1976 r. W 1996 r. przekazano
go Urzędowi Miejskiemu we Włodawie.
g) Hotel pielęgniarek wybudowano w 1986 r. W 1999 r. został przejęty przez Starostwo Powiatowa
we Włodawie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów niepublikowanych administracji budynków
oraz wywiadów własnych.
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Tabl. 2. Blokowe zasoby mieszkaniowe we Włodawie w 2004 r.

Wielorodzinna zabudowa blokowa Włodawy

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów niepublikowanych administracji bloków
mieszkalnych.
Przypisy:
1. M. Kiełczewska-Zaleska, 1976, Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa.
2. M. Czepczyński, 1999, Rozwój i upadek koncepcji osiedli blokowych, [w:] T. Marszał (red.) Budownictwo
mieszkaniowe w latach 90. - zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, Biuletyn KPZK PAN, z.
190, Warszawa, s. 49-67.
3. A. Szczepański, 1995, 9 Pułk Artylerii Ciężkiej. Cz. I - okres „Włodawski" 1933-1939 do wybuchu wojny
z Niemcami, [w:] Zeszyty Muzealne, t. 2, Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, Włodawa, s.
41-49.
4. E. Olszewski, 1991, Miasto w latach powojennych (1944-1949), [w:] E. Olszewski, R. Szczygieł (red.)
Dzieje Włodawy, Wydawnictwo Panta, Lublin-Włodawa, s. 253-278.
5. E. Olszewski, B. Połuszańczyk, 1991, Dzieje Włodawy od 1950 do 1984 roku, [w:] E. Olszewski, R. Szczygieł (red.) Dzieje Włodawy, Wydawnictwo Panta, Lublin-Włodawa, s. 279-307.
6. R. Brykowski, E. Smulikowska (red.), 1975, Katalog zabytków sztuki, Województwo lubelskie, t. VIII,
Powiat włodawski, z. 18, Instytut Sztuki PAN, Warszawa.
7. Izba jest to pomieszczenie w mieszkaniu (zarówno pokój, jak i kuchnia) oddzielone od innych pomieszczeń stałymi ścianami, o powierzchni co najmniej 4 m2, z bezpośrednim oświetleniem dziennym, tj.
oknem lub oszklonymi drzwiami w zewnętrznej ścianie budynku (według Głównego Urzędu Statystycznego).
8. Wywiad z Tomaszem Kornelukiem.
9. Włodawska Spółdzielnia Mieszkaniowa kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę. Dnia 3.12. 1966 r. przemianowano ją na Powiatową Spółdzielnię Mieszkaniową we Włodawie, 28.05.1972 r. - na Powiatową
Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową we Włodawie. Od 1975 r. nosi nazwę Spółdzielnia
Mieszkaniowa we Włodawie.
10. W 1973 r. filię POM zlikwidowano. W jej miejsce 1 stycznia 1974 r. powstała Spółdzielnia Kółek Rolniczych (SKR), która wraz z całym majątkiem przejęła blok mieszkalny. Od tego czasu często określany
jest on mianem blok SKR-u. W 1990 r. SKR przekazał blok miastu, zaś w 2001 r. powstała wspólnota
mieszkaniowa.
11. W późniejszym czasie nazwa zmieniona na Rejon Dróg Publicznych.
12. Włodawski oddział Narodowego Banku Polskiego przekształcono na początku lat 90. w oddział Banku
Depozytowo-Kredytowego w Lublinie, a ten z kolei stał się później częścią banku Polska Kasa Opieki
S.A.
13. Przy budowie późniejszych budynków stosowano we Włodawie żurawie ŻB 45 i ŻB 90.
14. Nazwa włodawskiej garbarni ulegała zmianom. Pierwotną nazwę - Włodawskie Zakłady Garbarskie
zmieniono najpierw na Nadbużańskie Zakłady Garbarskie, a w latach 80. na Nadbużańskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Polesie".
15. 25 mieszkań w dwóch klatkach budynku przy ul. Chełmskiej 7 przekazano dla pracowników garbarni.
16. Pięć kondygnacji liczą również częściowo bloki przy ul. Chełmskiej 4 i 8, wybudowane na początku lat
90.
17. Nazwa inwestora budynków wojskowych ulegała zmianom. Początkowo był to Wojskowy Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany (WZKB), później Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany
(WRZKB) w Lublinie.
18. Mający trzy adresy blok przy ul. Wspólnej 7, 9 i Sybiraków 4 de facto tworzy jeden budynek.
19. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2004 r. Włodawa liczyła 13814 mieszkańców. Zasoby mieszkaniowe obejmowały ogółem 4740 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 310 406 m2 (www.
stat.gov.pl).
20. Powierzchnia użytkowa mieszkania obejmuje sumę powierzchni wszystkich pomieszczeń znajdujących
się w obrębie mieszkania, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, alków, przedpokoi, łazienek i ubikacji, służących celom mieszkalnym i gospodarczym (według Głównego Urzędu Statystycznego).
21 E. Olszewski, B. Połuszańczyk, op. cit., s. 291.
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