Nr 50 (rok XIX), grudzień 2016
ISSN 1506-1426

Pismo Członków i Mieszkańców Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „DEMBUD”

50
Jubileuszowy

numer

Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku 2017
życzy SBM „Dembud”

1

Franciszkańska 14
nagrodzona!!!
Budynek przy ul. Franciszkańskiej 14 powstał
w bezpośredniej bliskości warszawskiego
Starego i Nowego Miasta. Projekt przewidywał wystawienie zwartego w bryle obiektu
o wysokości 5 kondygnacji z funkcją mieszkalną oraz częścią usługowo-handlową
w parterze. W kondygnacji podziemnej usytuowane zostały garaże, dostępne poprzez
parę wind samochodowych. Ze względu na
szczupłość działki przewidziano dostępny
dla mieszkańców taras pośród ogrodu urządzonego na dachu. Zewnętrzne fasady od
strony ulicy przewidziano jako proste, szklane ściany gwarantujące wtopienie się
budynku w pejzaż okolicznej zabudowy
i otaczającej go zieleni. Regularnie rozmieszczone podziały okienne o zbliżonych do
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kwadratu proporcjach zapewniają dobre
naturalne oświetlenie obszernych pomieszczeń mieszkalnych od frontu. Przed witrynami pokoi dziennych przewidziano wąskie
balkony umożliwiające urządzenie indywidualnej zieleni. Front południowy chroniony
jest rozwijanymi roletami pozwalającymi na
zewnętrzne osłonięcie całego przeszklenia
mieszkań przed nadmiernym nasłonecznieniem. Duże powierzchnie przeszkleń w konstrukcji z naturalnego drewna i okładziny
z paneli z laminatów drewnopodobnych
stanowią o nowoczesnym wyrazie budynku
nawiązującego jednocześnie swym ukształtowaniem do osiedlowej zabudowy otaczających domów. Budynek stapia się z istniejącą zielenią poprzez swoje niewielkie

gabaryty i duże powierzchnie przeszkleń
stając się eteryczną lekką i przejrzystą bryłą
zatopioną wśród otaczających drzew, które
osiągają ok.15m wysokości. Projekt promuje ideę wolnostojących miejskich domów
w zielonym, wypełnionym drzewami otoczeniu.
Cieszy że nasza wspólna z Dembudem
inwestycja została doceniona i nagrodzona.
Architekci
Grzegorz Stiasny
i Jakub Wacławek

To jest powód
do dumy!
Dostaliśmy nagrodę! My – Dembud
jako inwestor i nasi przyjaciele architekci z pracowni ARE, Grzegorz Stiasny i Jakub Wacławek.
Nie byle jaką. Nagrodę Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – za najlepszy budynek mieszkalny wzniesiony
w stolicy w latach 2001–2014. Otrzymał ją nasz budynek przy ul. Franciszkańskiej 14. Znaleźliśmy się w znakomitym towarzystwie. Obok nas uhonorowano m.in. Cosmopolitan oraz
Metropolitan na placu Piłsudskiego –
budynek zaprojektowany przez
samego sir Normana Fostera – uznawanego za jednego z najlepszych
architektów na świecie.
Napawa nas dumą to sąsiedztwo.
Przypomnijmy, że Metropolitan to
była inwestycja Miasta. A tu, proszę, my – SBM DEMBUD
– mała (wydawałaby się) spółdzielnia. Gdzie mogą się równać nasze
możliwości z tymi, którymi dysponują ci najwięksi! Wielcy deweloperzy. Rozporządzający olbrzymimi środkami.
Jednak to nas doceniono. Dlaczego, mógłby ktoś zapytać. Bez fałszywej skromności pozwolimy
sobie odpowiedzieć na to pytanie.
Bo my budujemy nie mieszkania
w jak największej ilości (mam tu
na myśli wyciskanie na siłę osławionego PUMu), ale staramy się
tworzyć miejską tkankę Warszawy. Zapewniamy naszym Spółdzielcom wysoki standard ich
lokali, budynków, w których
przychodzi im mieszkać i żyć,
a także otoczenia… I cieszy nas
to tym bardziej, że w tzw. kręgach oficjalnych spółdzielnie
(w tym także mieszkaniowe –
takie jak nasza) są postrzegane
negatywnie! Jako swoisty anachronizm. Okazuje się, że nie.
Że to my tworzymy prawdziwe
oblicze naszego miasta.
Daje nam to szczególną satysfakcję.
Witold Romanowski
Prezes SBM DEMBUD
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Willa „Ela”
także doceniona
DYNASY 18
budowa 2013–2015

Budynek został zlokalizowany jako północne
zakończenie pierzei ul.
Dynasy. Podobnie jak
budynki na początku ulicy,
wybudowane w latach 30.
XX wieku, tak i ten budynek charakteryzuje się
zaokrąglonym, gładkim
narożnikiem.
Nazwany „Willą Elą”,
stanowi jednoklatkowy
obiekt posadowiony na
Skarpie Warszawskiej,
dzięki czemu jego
wysokość rośnie – od
4 kondygnacji przy
ulicy do 6 od strony
wschodniej (teren d.
toru kolarskiego – dziś
zieleni parkowej). Pion
komunikacyjny
to
schody i winda osobowa, wspomagana
windą
techniczną
obsługującą 2 kondygnacje garażu. Elewacja budynku to
tradycyjny w tym
miejscu trawertyn
położony w pasach
stropowych, rozdzielonych wykładziną
z płyt szklanych,
podobnie jak balustrady okien i loggii.
W hallu ułożono na
ścianach kompozycję
ceramiczną,
a na dwóch ścianach
garażu
umieszczono dwa
murale.
Autorzy architekci
Grzegorz Stiasny,
Jakub Wacławek
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Szanowni Państwo,
Ani się obejrzeliśmy, a 2016 rok zbliża się ku końcowi.

Nadzorczej, prezesa Witolda Romanowskiego i całego

Rok temu w tym właśnie miejscu miałem przyjemność

Zarządu oraz wszystkich pracowników SBM DEMBUD

składać Państwu życzenia świąteczno-noworoczne.

życzę Państwu dobrych, spokojnych Świąt, udanego

W tym numerze jednakże chciałbym zacząć od czegoś

Sylwestra i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

innego. Czegoś niesłychanie radosnego i napawające-

2017. Róbmy swoje!

go nas dumą. My wszyscy jako DEMBUD zostaliśmy

Paweł Bujalski

docenieni przez najwybitniejszych znawców architek-

Przewodniczący Rady Nadzorczej

tury zaproszonych do jury konkursowego, które wybrało najlepsze w Warszawie realizacje budowlane lat
2001-2015. Otrzymaliśmy nagrodę za najlepszy budynek mieszkalny. Został nim nasz dom przy ul. Franciszkańskiej 14. O tytuł walczy także „Willa Ela” przy ul.
Dynasy 18 (nominacje do nagrody 2017). Wielkie gratulacje i podziękowania dla naszych architektów:
Jakuba Wacławka i Grzegorza Stiasnego wraz z zespołem. Dowodzi to, że my, jako niewielka przecież spółdzielnia, możemy w niebagatelny sposób przyczyniać
się do rozwoju naszego miasta, do budowania jego
prestiżu. Swoimi realizacjami sprawiamy, że stolica
pięknieje.
Oddajemy też Państwu do rąk 50 numer naszego
„Kuriera Dembudu”. Z tego wydawnictwa też cieszymy się bardzo, bo przez lata zbieramy tam materiały
dotyczące naszej działalności, sukcesów i problemów, piszemy tam naszą wspólną historię. Szczególne podziękowanie z tej okazji, w swoim i Państwa
imieniu, chciałbym złożyć Pani Agnieszce Skórskiej-Jarmusz i Pawłowi Ludwickiemu – redaktorom
i dobrym duchom naszego Kuriera.
Szanowni Mieszkańcy DEMBUDU! Zbliża się Boże
Narodzenie. Nadchodzi Nowy Rok. W imieniu Rady
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Dobra Wola
Rozmowa z Krzysztofem Strzałkowskim,
burmistrzem dzielnicy Wola
Panie Burmistrzu, chcielibyśmy porozmawiać
o Dembudzie, Spółdzielni BudowlanoMieszkaniowej Dembud…
Znam historię spółdzielni, która sięga 1989
roku.
Jest Pan burmistrzem tej dzielnicy od niedawna,
chyba od 2014 roku?
Burmistrzem Woli jestem od końca 2014
roku. Po tych ponad dwóch latach pracy
w naszym ratuszu mogę powiedzieć, że dzisiejsza współpraca jest bardzo dobra.
Aż tak wspaniale się układają relacje dzielnicy
Wola z SBM Dembud?!
Zarządzając tak dużą dzielnicą jak Wola,
a pamiętajmy, że to dzielnica centralna licząca 130 tysięcy mieszkańców – musimy
godzić wiele istniejących tu przeciwstawnych tendencji! Na naszych oczach zachodzi
w dzielnicy zmiana generacyjno-cywilizacyjna. Dotyczy to zarówno ludzi, jak i przestrzeni. Tam, gdzie była robotnicza Wola, stare
osiedla wprawdzie pozostają, ale zmieniają
mieszkańców. A w miejscach, gdzie były
tereny do tej pory niezagospodarowane,
powstaje warszawskie city z najwyższymi
budynkami w stolicy. Wystarczy wspomnieć
Warsaw Spire – jeden z najwyższych budynków w mieście, którego powierzchnia biurowa dorównuje całości powierzchni biurowej
Poznania czy Krakowa! A to dopiero początek – u zbiegu Alej Jerozolimskich i Jana
Pawła powstanie niebawem najwyższy
budynek w tej części Europy
Imponujące…
Kontynuując. Z jednej strony mamy city,
a z drugiej mamy tereny historycznie zabudowane zakładami przemysłowymi – Róża
Luksemburg, Kasprzak, tereny PKP, czy wojskowe, które zmieniają się w wielkie osiedla
mieszkaniowe. Na Odolanach w ciągu 20 lat
przybyło kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców,
a przewiduję, że za 10 czy 15 lat przybędzie
kolejne 50 000 mieszkańców. Na naszych
oczach powstaje zupełnie nowa dzielnica
z nowymi mieszkańcami. W tak zmieniającej
się rzeczywistości zaczynamy doceniać wagę
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dobrego partnerstwa. Wśród mnogości podmiotów, z którymi dzielnica współpracuje
niestety rzadkością jest postawa gospodarskiej odpowiedzialności za kształt miasta.
Z reguły to dzielnica musi wymagać od podmiotów, z którymi współpracuje, wykonanie
właściwej infrastruktury, zainteresowanie
wyglądem przestrzeni wspólnych. Z reguły
to my jesteśmy tym złym policjantem, który
próbuje chaos rozbudowującego się miasta
okiełznać.
Zły policjant?
I na tym tle spółdzielnia Dembud wyróżnia
się jako podmiot który czuje się odpowiedzialny za przestrzeń wokół. To postawa

o tyleż cenna, co niestandardowa – odbieram ją w sposób absolutnie pozytywny, ale
to wynika z postawy samego zarządu spółdzielni, który jest związany z Wolą od lat.
No tak, prezes spółdzielni to lokalny, wolski patriota...
Pan Romanowski jest od lat związany z dzielnicą, wieloletni radny. Jednak ma ważniejsze
dokonania. Jest też członkiem Wolskiej Rady
Seniorów. To że Kercelak – jedna z największych imprez nawiązujących do tradycji warszawskich i wolskich – w tym roku zmienił
charakter zawdzięczamy właśnie współpracy
z wolską radą seniorów. Już w przyszłym
roku Kercelak w ogóle zmieni swój kształt.
Chcemy odejść od wizerunku jarmarków
w kierunku prawdziwie warszawskiej folklorystycznej imprezy.

Jedną z ciekawostek, które obserwujemy od lat
jest akt, że wszystkie spółdzielnie grodzą się.
A Dembud pozostaje otwarty.
Dziś nie ma już na to zgody, wydaje mi się, że
współczesna przestrzeń miejska nie cierpi
grodzeń i inwestorzy to widzą. Inaczej gospodaruje się przestrzenią wspólną – tym bardziej ważne jest to, by inwestor dbał, by
przestrzeń służyła wszystkim mieszkańcom.
Nie jest to niestety regułą – tam gdzie są
zapisy planu miejscowego jest to łatwiejsze
do wyegzekwowania, tam gdzie nie ma,
musimy egzekwować to zapisami decyzji
o warunkach zabudowy.
Kluczowym problemem jest to, że wiele terenów dzielnicy wciąż nie jest objętych planem
zagospodarowania. Bardzo często my sami
wnosimy wiele uwag do tworzonych planów. Jesteśmy tu bardzo aktywni – jest on
dla nas najbardziej wiążącym narzędziem, by
dopilnować kształtu przestrzeni.
To sporo czeka w jeszcze pracy w tym zakresie…
W najbliższym czasie ważne dla nas będą
dwa plany zagospodarowania przestrzennego. Do MPZP dla obszaru Odolan dzielnica
złożyła ponad 20 uwag – chodzi przede
wszystkim o stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej z większą ilością zieleni, która
będzie otaczać kilka zabytkowych kompleksów, np. halę PKP towarowa. To budynek
w którym można sobie wyobrazić funkcję
konferencyjną. Marzy nam się Centralny Park
Odolan prowadzący w kierunku nowej siedziby Muzeum Kolejnictwa na ulicy Potrzebnej na granicy z dzielnicami: Włochy i Ochota. Znajdziemy tam wyeksponowany zabytkowy tabor i tereny rekreacyjne.
Odolany to jedno, a druga kwestia?
Drugim kluczowym terenem są okolice ulicy
Twardej. Parę tygodni temu media obiegła
informacja o przyjęciu uwag do MPZP właściciela terenu i potencjalnego inwestora
w zakresie możliwości zbudowania tam wielkiego centrum handlowego – mówimy
o miejscu, gdzie obecnie stoi CH Jupiter. Dla
mnie, jako burmistrza dzielnicy, kluczowe jest
nawiązanie do tradycji tego miejsca. Myślę,
że jest możliwe odtworzenie Placu Kazimierza Wielkiego. Jesteśmy przeciwnikami
stworzenia wielkiego budynku handlowego
w ścisłej linii ulicy Towarowej. Usługi, restauracje mają charakter miastotwórczy,

przyciągają mieszkańców, w przeciwieństwie
do przestrzeni biurowej. Muszą mieć jednak
adekwatną skalę. Dowodem tego jest, bardzo piękny skądinąd plac Europejski, który
w założeniu miał tętnić życiem, a tymczasem
pracownicy kończą pracę, wsiadają w metro,
a okolica wymiera.
Ale jest to jedno z piękniejszych miejsc w stolicy.
I na pewno będzie żyło…
Miejmy nadzieję. Wracając jednak do Towarowej, chcemy by nowe naniesienia przynajmniej w części nawiązywały do śladu
zabudowy przedwojennej – tak jak w Lizbonie, czy włoskich lub szwedzkich miasteczkach, gdzie zadasza się całe przestrzenie
nad kamienicami…
Widzieliśmy takie w Szwecji. Całe ulice pod szklanym dachem.
Dobrze zaplanowana przestrzeń jest znacznie
bardziej lukratywna pod względem wysokości czynszów niż wielkopowierzchniowy handel w centrach handlowych. Liczymy więc
na rozwagę. Podobnie myślimy o zabudowie na terenie browarów warszawskich
– sądzimy, że będzie ona nawiązywała
do poprzemysłowej tradycji tego miejsca,.
To nie wszystko. Widzimy, że np.
inwestycja firmy Skanska, po przeciwległej stronie Towarowej, też
zaczyna nabierać kształtów. W tym
miejscu inwestor w parterze przewidział usługi. Powstają trzy budynki i park
linearny. Myślę, że gdyby teraz
wyjechać z Woli i wrócić tu za
5 lat, to obszar ograniczony ulicami Prostą, Towarową, Wolską zmieni się
nie
do
poznania.
A mówimy o przestrzeni, która została wydarta miastu w trakcie
likwidacji Getta, rzezi
Woli, a na koniec dzieła zniszczenia dokonano w czasie powojennych
rozbiórek.
Pozostały
puste
przestrzenie, które
nie służyły miastu
i jego mieszkańcom
przez 60 czy 70 lat.

Teraz na nowo stają się częścią miasta i to cieszy… Podobnie jak dwie czy nawet trzy dekady
temu powstawały pierwsze inwestycje Dembudu
przy Żelaznej czy Jana Pawła – gdzie były, nikomu
wtedy nie przeszkadzające, „dzikie pola”…
Tak, macie rację, ale patrząc na to teraz,
widać jak duża odpowiedzialność leży na
barkach dzielnicy. Musimy egzekwować
wspólną przestrzeń, która nie byłaby pozbawiona charakteru. Wola jest szczególna nie
tylko ze względu na odbywające się tu
w szybkim tempie zmiany, ale też przez
swoją historię. Jej charakter współtworzyły
dwa rodzaje wydarzeń historycznych. Po
pierwsze wolne elekcje – na Woli,na przedpolu Warszawy odbywały się wybory króla,
co znalazło odzwierciedlenie w nazwach ulic:
np. Elekcyjnej.
Wejdziemy w słowo – kto był inicjatorem budowy
pomnika elekcyjnego?
Witold Romanowski. Pan Prezes był jednym
z inicjatorów powstania pomnika
Electio Viritim na ul. Obozowej. Wspólnie przywracamy wolską tożsamość.
Od 2 lat robimy duże
widowiska rekonstrukcyjne w parku Moczydło, które nawiązują
do elekcji królów polskich.

Może to tylko cieszyć…
Oczywiście, ale jest też druga część historii
– niezwykle dla nas trudna! – Czas II wojny
światowej. Poczynając od kampanii wrześniowej, bo tu na przedpolu Woli miały miejsce walki, tu na Kole spadły pierwsze bomby
z nalotów na Warszawę. Tu wreszcie miało
miejsce wydarzenie bez precedensu na skalę
światową – ludobójstwo czyli rzeź Woli
w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego. To tu na Woli znajduje się największa
nekropolia ofiar zbrodni wojennej. Prochy
ponad 100 000 warszawiaków, zwiezione
z całego miasta i złożone na cmentarzu
Powstańców Warszawy. I ta sprawa leży mi
szczególnie na sercu, bo dla wielu nowych
mieszkańców nie jest oczywista!
To co Pan mówi musi napawać smutkiem – ludzie
nie znają historii… Dziękujemy za rozmowę
To jeszcze tylko jedno. Tak, żeby nie kończyć
smutnym akcentem. Mamy i sukcesy, np.
udało nam się rozwiązać wieloletni problem
pięknych zabytkowych budynków zbiorników gazu przy ulicy Prądzyńskiego. Przeprowadziliśmy kontrolę umowy użytkowania wieczystego gruntu pod tymi zbiornikami, która wykazała jednoznacznie, że są
podstawy do wypowiedzenia umowy.
Obecny dysponent nie ma na nie pomysłu,
nie ma tam już potencjału ludzkiego, by
jakiś pomysł zrealizować. Pani prezydent m.
st. Warszawy przychyliła się do wniosku
dzielnicy. W tej chwili jesteśmy na etapie
przeprowadzania procedury wypowiedzenia umowy użytkowania wieczystego.
Liczymy, że dzięki pomocy miasta uda
nam się tam zorganizować przestrzeń
wystawienniczą czy kulturalną, która
będzie służyć mieszkańcom i widzę że
jest na to spora szansa.
Fajny pomysł miał kiedyś Wajda – stworzenia
tam panoramy Powstania Warszawskiego.
Tak, ale wtedy nie było jeszcze
Muzeum Powstania Warszawskiego.
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Po to mamy
Z Witoldem Romanowskim, prezesem SBM DEMBUD
rozmawia Agnieszka Skórska-Jarmusz
Panie Prezesie, po 25 latach pracy DEMBUD to już
imponujące przedsiębiorstwo z wieloma starymi
i nowymi budynkami, w tym ostatnio nagrodzonymi inwestycjami, które wyróżniają się w panoramie stolicy. Co w tej chwili jest dla Was priorytetem działania?
Pewnie chciałaby Pani usłyszeć, że kolejne, jeszcze piękniejsze domy? To zawsze
daje satysfakcję, ale nie. Kładziemy nacisk
na zarządzanie – nieruchomościami,
które wybudowaliśmy oraz tymi, w których zawiązały się wspólnoty.
Zawierzyło Wam kilka z nich: Lirowa 44,
Bonifraterska 8, Krochmalna 55 i Dynasy 18…
Administrujecie teraz ich budynkami.
Na razie to sama przyjemność. To nowe
budynki, które jeszcze nie sprawiają nam
żadnych kłopotów. Zostały zbudowane
w zupełnie nowej technologii. Są przystosowane dla niepełnosprawnych, mają
więcej miejsc garażowych, a także
pomieszczenia na rowery mieszkańców…
No tak, dzisiaj „dwa kółka” stały się modne, są
elementem miejskiej kultury. Dbasz o środowisko
i zdrowie – jeździsz rowerem. Przyznam, że swój
z musu trzymam na balkonie. Całkiem niechcący
zdarza mi się czasem na wąskiej klatce schodowej zawadzić o ścianę i dorzucić wspólnocie
parę pretekstów do remontu…
Rzeczywiście, kiedy budowaliśmy nasze
pierwsze domy, na rowerach jeździli nieliczni. W domu, w który ja mieszkałem,
były może ze dwa, trzy rowery. Dlatego
nikt nie myślał o potrzebie zaprojektowania rowerowni. Teraz staramy się gdzieś
te pojazdy umieścić – montujemy stojaki
na zewnątrz budynków, we wszystkich
nowych domach zapewniamy pomieszczenia-przechowalnie. Niestety, nawet
mieszkańcy nowych bloków czasem wolą
mieć je u siebie – na tarasach, balkonach
lub nawet w mieszkaniu. Rower stał się
fajnym, „dizajnerskim” elementem wnętrza. Zatem ubrudzone lub obite klatki
schodowe i windy to problem wszystkich
budynków, nie tylko tych starych. Musimy to wliczyć w koszty.
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Uff, to może auto – z punktu widzenia Zarządu –
lepsze. Kierowcy są mniejszym utrapieniem niż
cykliści?
No, niestety… Tu problemem staje się
brak miejsc postojowych. Na jedno mieszkanie przypadają dziś dwa albo nawet trzy
samochody, kiedy własnym dysponuje
mąż, żona i dorosłe dziecko. Garaży jest za
mało, więc wszyscy chcieliby parkować
na podwórkach. A nam brakuje pustych
placów. Najbardziej problemowa okazała
się Żelazna 67, 69 – inwestycja z dużym
podziemnym garażem, obliczonym na 150
samochodów. Dodatkowo wyznaczyliśmy
40 stanowisk na zewnątrz, a i tak okazało
się to za mało, zwłaszcza że w budynku
mieści się kilka biur.
I kłótnia o miejsce gotowa.
Nie wiem co z tym zrobić. Mogę jedynie
apelować do mieszkańców, by jak najczęściej korzystali z garaży podziemnych.
Bowiem czasem ci, którzy je mają, dla
wygody lub z braku czasu wolą zostawiać
auta pod klatką. Problem szczególnie
widać na Żelaznej, gdzie brak jest zjazdu
do garażu windą. Ludzie starsi, albo
obciążeni bagażem nie mają siły biegać
po schodach. Próbujemy jakoś ten problem rozwiązać, konsultowaliśmy w kilku
firmach, jakie są możliwości przerobienia
garażu. Na razie z przyczyn technicznych
(i w mniejszym zakresie finansowych),
problemu nie da się wyeliminować.
Niektórzy mieszkańcy mają dwa samochody, z których jeden, nieużywany, zajmuje niepotrzebnie miejsce postojowe,
a właściciel nie ma czasu lub chęci by się
go pozbyć. A przecież zimą problem się
zaostrzy, gdy śnieg ograniczy jeszcze
możliwość parkowania.
W związku z ozusowaniem wszystkich pracowników firm sprzątających i ochroniarskich koszty
tych usług wzrosły. Od nowego roku minimalna
pensja to 2000 zł. Niektóre wspólnoty i spółdzielnie z tego powodu ograniczają liczebność ochroniarzy lub całkiem z nich rezygnują. Jak DEMBUD
radzi sobie w nowych warunkach?

Na większych osiedlach zmiana stawek
„boli” mniej. Tam paradoksalnie potrzeba
mniej ochroniarzy. Duża podwyżka
dotknęła mieszkańców „starej” Żelaznej,
oraz Grzybowskiej. Nie mogę zdradzić
kulisów zmian, ani mówić o ile ochrona
zostaje uszczuplona. Trochę tak, czasem
w sensie osobowym, a czasem w wymiarze czasowym. W zamian wymagamy od
ochrony większej i bardziej efektywnej
działalności, wykorzystujemy też inne
sposoby, żeby bez ochroniarzy chronić
budynki w nocy. Ostateczne decyzje
zapadną po tym, gdy przyjrzymy się sytuacji po zmianach. Na Żelaznej, żeby zoptymalizować ochronę, wprowadziliśmy
nowy system monitoringu obejmującego
cały budynek. Obecny, najwyższej jakości,
jest przy okazji bardziej mobilny. Nie widać
zmian w ochronie na Jana Pawła II i na
Łuckiej. W jednym przypadku mieszkańcy
(Sadów Żoliborskich 2) nie chcieli zmian
w systemie ochrony, chcieli taką, jak
dotychczas i byli gotowi ponieść koszty.
Czy DEMBUD też zmaga się z problemem nieuiszczanych opłat eksploatacyjnych?
Zadłużenie na poszczególnych inwestycjach
niestety rośnie. W całej spółdzielni wynosi
już 1 300 000 zł. Zbliżamy się do sumy
zagrażającej funkcjonowaniu i eksploatacji.
Proszę sobie wyobrazić: jeśli dojdziemy do
sumy 1 900 000 zł, będzie to tak, jakby na
każdym osiedlu brakowało opłat za jeden
miesiąc. My to wytrzymamy, bo na wniosek
Rady została zabezpieczona konkretna
kwota z prowadzonych przez nas inwestycji
i innych dochodów – z reklam lub wynajmowanych stanowisk postojowych. Jednak ta
niedobra sytuacja pogłębia się z roku na rok.
Przy czym od początku w niepłaceniu przodują osiedla z lat 90. – trzy inwestycje: Łucka
(zawsze najbardziej zadłużona), Żelazna
67,69, Krochmalna 55 i Jana Pawła II. Swoisty fenomen to wielkie osiedle na Słomińskiego. Tam zadłużenie jest znikome. Nie
wiem, czym jest to spowodowane, zwłaszcza że skład mieszkańców bardzo się zmienia. A sposób ich zachowania i regularność
płacenia są takie same.
Czyli gdyby nie gapiostwo lub celowe zaniedbywanie kultury osobistej, części wspólnotowych
problemów dałoby się uniknąć?

Zarząd...
uzyska wyroki sądowe i sfinalizuje sprzedaż mieszkania, nic z tych pieniędzy nie
dostajemy, bo jako pierwsze zaspokajane
są roszczenia banku. Zostaje dług 80 lub
90 tys., który spółdzielnia musi pokryć
sama. My na szczęście nie obciążamy
pozostałych mieszkańców tymi kosztami.
Zarobione na inwestycjach pieniądze
umieszczamy w naszym bilansie i uzupełniamy straty. W tej chwili takich strat
ponieśliśmy około 300 tysięcy na paru
osiedlach, a przecież jeszcze parę lokali
czeka na sprzedaż. Co prawda same formalności trwają kilka lat, ale finał będzie
taki jak zawsze. Bank weźmie wszystko…

Zdecydowanie tak, o czym świadczy
choćby kolejny problem osiedla przy
Żelaznej. Parę dni temu MPO powiadomiło nas, że mieszkańcy zaprzestali segregacji śmieci, do której się zobowiązali
pisemnie. Teraz szkło wrzucają w odpady
organiczne. MPO ostrzegło nas, że po
kolejnej, planowanej w styczniu kontroli,
powiadomi panią Prezydent. Jeśli sytuacja się nie poprawi, cena za wywóz
śmieci może wzrosnąć nawet o 100%,
a na spółdzielnię zostanie nałożona kara.
Proszę zatem, aby mieszkańcy podeszli
do sprawy segregacji śmieci rzetelnie. Na
razie kontroli poddana została prawdopodobnie tylko Łucka 18, 20 oraz wspomniana Żelazna. Kopie pisma z MPO
prześlemy mieszkańcom do skrzynek.
Ze śmieciami mamy też inny kłopot. Część
mieszkańców wynosi worki ze śmieciami
za próg mieszkania i „zapomina” znieść je
do zsypów. Bywa także, że niektórzy
– prawdopodobnie nie właściciele

a wynajmujący - obcokrajowcy kierujący
się innymi normami kultury – pozbywają
się śmieci przez okno! Budzi to ogromny
sprzeciw pracowników firm sprzątających,
za których usługi ceny także w ubiegłym
roku wzrosły. Znów mogę tylko apelować
do mieszkańców i prosić o lepszy dobór
podnajemców. A także poszanowanie
wspólnej przestrzeni.
Co przysparza najwięcej zmartwień Prezesowi
SBM DEMBUD?
Jedna rzecz, która się powtarza na niektórych osiedlach. Ludzie biorą kredyt hipoteczny pod zastaw mieszkania. W pewnym momencie przestają ponosić koszty
eksploatacji i nie spłacają kredytu hipotecznego. To już zaczyna być swoista
„moda”. Wtedy do akcji wkraczają banki.
Wtedy i my występujemy jako strona.
Skarżymy, bo musimy z mocy prawa. Ale
poszukiwanie tych pieniędzy jest de facto
niewykonalne. Nawet gdy komornik

To niesprawiedliwe!
I co z tego? Mamy jeszcze kilka mieszkań
po wyrokach sądowych i będą się odbywały przetargi, ale wszędzie pierwszy
będzie bank. Bo jeśli ktoś założył księgę
wieczystą albo się wyodrębnił to my nie
jesteśmy powiadamiani o tym, że w księdze pojawił się wpis. To samo dotyczy
wspólnot. Kiedyś tak się stanie, że mieszkańcy starych budynków też będą musieli wziąć na siebie te rozliczenia, bo spółdzielnia nie wydoli. Bo te przypadki ciągle
się mnożą. A potem formalności związane ze sprzedażą takiego lokalu trwają do
pięciu lat. Bo na pierwszy przetarg ktoś
się nie zgłasza, bo wszyscy czekają na
obniżenie ceny, bank się nie śpieszy, nie
pogania komornika, my to robimy, co
niewiele nam daje. Podam taki przykład:
po polskim rudowłosym showmanie
odzyskaliśmy dług tyle, że z 90 tys. zadłużenia komornik wypłacił nam…1300 zł.
Reszta należała się jemu. Znaleźliśmy
pewien sposób, by odzyskać część pieniędzy, jest to jednak kropla w morzu
naszych potrzeb.
Mam nadzieję, że po nowym roku się to poprawi.
Optymistyczna teza. Ale tak czy siak to
my przecież po to jesteśmy, żeby sobie
jakoś radzić.
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Nagradzali nas
Z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciól Woli, poseł Michał
Szczerba dekoruje prezesa Witolda Romanowskiego

Nagroda
Marszałka
województwa
mazowieckiego,
Adama
Struzika

W tym roku otrzymaliśmy także tytuł (wraz ze statuetką)
VIP-a spółdzielczości

Laureaci – wśród nich prezes Witold Romanowski – na
uroczystości wręczenia „Oskarów Woli”
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Rok wielkich
Rok 2016 można uznać za szczególny – wykonaliśmy najwięcej remontów w historii
spółdzielni! Częściowo to efekt przestoju w inwestycjach, ale skoro nie dało się go uniknąć,
efektywnie wykorzystaliśmy wolny czas i pieniądze. W sumie naprawy pochłonęły niemal
2 mln złotych z funduszu remontowego. A co udało nam się zrobić w tym czasie?
Budynek przy al. Jana Pawła II 61

Już od paru lat gruntownego remontu
wymagało patio z fontanną pomiędzy
budynkiem A i B. Wysłużoną fontannę zdecydowaliśmy się zdemontować – przestarzała technologia wykonanej przy niej izolacji była powodem przecieków wody do
garażu poniżej. Część popękanych płyt granitowych wymieniliśmy na płyty terazzo
– posłużą przez długie lata. Wykonaliśmy też
nową izolację w technice, która sprawdziła
się już na Oboźnej. Płyty ułożone są na plastikowych podkładkach, pomiędzy jest pustka. Woda ma swobodny przepływ, problem
przecieków zniknął i nic nie przecieka, jednak nawet jak się okaże, że izolacja gdzieś
puściła, płytki łatwo się zdejmuje.
Odwodnienie patio po fontannie zostało
sprowadzone do garażu, popękane płyty
granitowe na schodach wejściowych
wymieniliśmy na nowe bloki terazzo.
Ciągi piesze wyłożyliśmy płytami terazzo,
a dla ozdoby postawiliśmy też trzy nowe
donice, w których wiosną będą rosły trawy.
Obecnie donice mają układ kaskadowy
– jedna stara u góry i dwie nowe poniżej.
Waży się los ławeczek, które stały w patio
do tej pory. Część mieszkańców jest im
przeciwna, wskazując, że często korzysta
z nich hałaśliwa młodzież spoza osiedla.
Na osiedlu przy Jana Pawła Spółdzielnia
wyremontowała też w tym roku wszystkie klatki schodowe i hole. Zupełnie nową
aranżację wejść do budynku i wind uzyskały pomieszczenia parteru. Ściany
z drzwiami do wind zostały wyłożone
drobnymi płytkami i kostką szklaną mieniącą się różnymi kolorami od pomarańczu poprzez niebieski, zielonkawy i szary.
Wielkim wsparciem w rozwiązaniu problemów estetycznych jest dla nas Katarzyna
Klimaszewska – projektant architekt.
Zaprojektowała dla nas cały wystrój holi
na parterze: płytki, nowe oświetlenie, portale windowe ze stali nierdzewnej. Na
wszystkich piętrach unowocześniliśmy
12

lampy. Najczęściej jest to oświetlenie
świetlówkowe, bo wbrew pozorom żarówki ledowe nie zawsze się opłacają. Każdorazowo porównujemy, ile byśmy zaoszczędzili prądu, decydując się na kilkanaście razy droższe, choć wydajne żarówki.
Uwzględniamy też rzeczywiste potrzeby
związane ze stałością oświetlenia.
W holach mieszkalnych montujemy czujniki ruchu. W holach windowych część
lamp świeci cały czas, część doświetla
przestrzeń dzięki ręcznym włącznikom.
Wymieniona została bariera, nowe są
nierdzewne ze stali kwasoodpornej.
Murki betonowe ocieplono styropianem
i położono tynk.

Osiedle Sady Żoliborskie 2

W tym roku pomalowaliśmy pierwszą klatkę schodową, kolejne zostaną odnowione
w następnych miesiącach. Narożniki ścian
zabezpieczyliśmy kątownikami ze stali
nierdzewnej. Odnowiliśmy też drzwi łączące klatkę schodową z garażem. Niemal na

dniach będą nakładane pasy z nierdzewki
na dół drzwi – od przyszłego roku sukcesywnie następne klatki. Wymieniliśmy
oświetlenie klatek na ledowe.
Wyremontowaliśmy pomieszczenia zajmowane przez ochronę, włącznie z aneksem kuchennym – nowe płytki na podłodze, nowa kolorystyka, nowe meble.
Ponadto na osiedlu częściowo zdjęto
kamienne okładziny cokołowe i poprawiano pod nimi nieszczelną izolację,
powodującą zacieki.

Słomińskiego 15, 17, 19

Opisywaliśmy już uprzednio remont wejścia
do części biurowej budynku pod nr 15. Pod
numerem 19 właściciele lokali usługowych
zatrudnili z własnej inicjatywy projektantkę
do aranżacji holu wejściowego – według
projektu ma być bardziej luksusowy.
Dembud uczestniczy w tym przedsięwzięciu jako konsultant. Aktualnie sporządzany
jest kosztorys, jeśli zostanie zaakceptowany
przez mieszkańców, Dembud być może

napraw
W poprzednich latach zostały wyremontowane klatki schodowe i hole mieszkalne, w tym roku odremontowana i odmalowana została część biurowa. I choć
wybrany kolor popartowskiej czerwieni
niektórym wydaje się szokujący (przeważają jednak głosy pozytywne), to nie da
się jej zarzucić braku charakteru.
Aktualnie zmieniamy lampy ewakuacyjne
na ledowe nowszej generacji. Na patio na
budynku B na 1, 2 i 3 piętrze odnowiony
został piaskowiec, jesteśmy w trakcie
malowania i wymiany lamp na klatkach
schodowych i holach mieszkalnych, niektóre z nich już się rozsypują. Niektóre
zmieniamy na ledy.

Żelazna 41

zdecyduje się pokryć część kosztów, jednak
główne finanse zapewnią lokale usługowe.
W budynku z numerem 17 wymieniono
wszystkie rury instalacji sanitarnych ciepłej wody i cyrkulacji na plastikowe. Zmianie ulegnie także aranżacja wejścia do
budynku połączona z remontem klatek.
Wcześniej wymieniono już pod numerem
19, w przyszłym roku analogiczne działania zostaną podjęte na Słomińskiego 15.
Ze względu na brak dostępu do szachtów
instalacyjnych będzie się to niestety wiązało z koniecznością wejścia do mieszkań. Ta
operacja jest konieczna ze względu na stan
rur, które mogą zacząć przeciekać.

Grzybowska 2

Już od paru lat fragmentami odnawiana
jest wykonana z piaskowca elewacja
budynku.

Doczyszczono i zaimpregnowano granitowe płytki na części usługowej (parter
i I piętro), wyczyszczono płytki w części
mieszkalnej, zmieniono też kolorystykę
ścian. Wszystkie sufity pomalowano na
biało.
Wymienione zostały drzwi pożarowe
(między holami windowymi a klatką schodową), które się rozszczelniły i nie spełniały już warunków określonych przepisami p.poż. Drzwi uzyskały nowy, ładniejszy
podział – obecnie szyba jest długa
i wąska, kiedyś były tylko kwadraty
u góry. Odnowiono trawertyn na parterze
w holu wejściowym. Trawertyn został
zeszlifowany, umyty i zaimpregnowany.
Podobnie portale wejściowe z trawertynu
do mieszkań zostały umyte i zaimpregnowane.
Zmieniono oświetlenie przed biurem na
I piętrze – lampy kubełkowe, bardziej eleganckie. Wysłużone lampy na holu
mieszkalnym i na klatce schodowej
również zostały wymienione na
nowe ze świetlówkami.
Jeśli chodzi o Żelazną 41, są plany
oczyszczenia elewacji kamiennej
i elewacji mineralnej na zewnątrz.

Żelazna 67, 69 A,
Krochmalna 57

Wyremontowano klatki schodowe.
Identyczna sytuacja jak na Sadach
Żoliborskich z ochroną przy
szlabanie. Wyglądała nieelegancko. Nie było
to z zewnątrz

specjalnie widoczne. Pełny remont
ochrony i pomieszczenia administracji na
I piętra – nowe wykładziny, nowe płytki,
malowanie, zmienione szafy, zabudowy,
meble, biurka, szafki kuchenne. Zmiana
aranżacji wejść na klatki schodowe, malowanie. W nowych aranżacjach brała również udział pani Kasia Klimaszewska,
pojawiły się zabudowy z okładziny drewnopodobnej – na wszystkich ścianach
z drzwiami windowymi, resztę odmalowano, zmieniono kolorystykę ścian
i lampy na parterach na wszystkich klatkach.
Jedna z klatek została pomalowana na
łososiowy kolor, o którym zadecydowali
mieszkańcy.
W tym roku postanowiliśmy zmodernizować przestarzały monitoring. Zatrudniona przez nas profesjonalna firma, po
inwentaryzacji zastanego monitoringu,
wykonała nowy projekt. Rozpatrujemy
oferty na wykonanie zupełnie nowego
monitoringu wraz z okablowaniem. Teraz
trwają prace nad zmianą wszystkiego na
nowe – monitory, okablowanie, nagrywarki, kamery. Będzie to inna rozdzielczość, obraz taki, jak w nowych
budynkach.
Firma wykonująca projekt obiecała, że okablowanie, które wykonuje obecnie, będzie
kompatybilne
i posłuży na parę lat
do przodu. Monitoring
najpierw
wymieniamy
na
starej
Żelaznej,
zobaczymy jak to
będzie działać i będziemy się przymierzać
do kolejnych.
 Jacek Kos
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Ciąg dalszy festiwalu pod
za użytkowanie wieczyste
W dalszym ciągu trwają nierozstrzygnięte sprawy
dotyczące podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste
gruntów i stawek procentowych tych opłat.
Dla przypomnienia – każdy właściciel lokalu jest stroną odrębnych postępowań
w sprawach dotyczących podwyżek opłat
za użytkowanie wieczyste gruntu lub podwyżek z 1% na 3% rocznych stawek procentowych opłat za użytkowanie wieczyste. Spółdzielnia „Dembud” reprezentuje
jedynie te osoby, które mają spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu i wszelkie
wyroki, ugody itp. odnoszące się do Spółdzielni nie wywołują skutków prawnych
wobec właścicieli lokali. Należy o tym
pamiętać, gdyż później argumenty typu
„a Spółdzielnia ma inną opłatę” lub „a mój
sąsiad wygrał sprawę w Sądzie” nie mają
znaczenia dla konkretnej sprawy, w której
stroną jest właściciel danego lokalu.
Od czasu wydania w czerwcu 2015 r.
„Kuriera Dembudu” z informacją o stanie
spraw dotyczących opłat za użytkowanie
wieczyste udało się zakończyć w sierpniu
2016 r. ugodą sądową jedynie sprawę
ustalenia nowej, niższej wartości gruntu
przy ul. Grzybowskiej 2, będącej podstawą do ustalenia wysokości corocznej
opłaty za użytkowanie wieczyste. W ugodzie tej Gmina–miasto stołeczne Warszawa jako właściciel gruntu oraz Spółdzielnia „Dembud” przyjęły do wyliczenia
opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
wartość gruntu będącą średnią arytmetyczną z operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych na zlecenie Miasta i Spółdzielni.
Pozwoliło to na obniżenie opłaty z uwagi
na zmniejszenie ustalonej wartości gruntu.
W listopadzie 2015 r. Prezydent m. st.
Warszawy wyznaczył dla garażu przy ul.
Czerniakowskiej 131 wyższą stawkę procentowa opłaty za użytkowanie wieczyste
gruntu i podniósł ją do 3 % rocznie. Spółdzielnia (reprezentując posiadaczy spółdzielczych własnościowych praw do
miejsc postojowych w tym garażu, złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i wniosła o uznanie,
że nadal powinna obowiązywać tu
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stawka wynosząca 1% wartości gruntu
rocznie. Warto wskazać na kuriozalne
uzasadnienie w.w. podwyżki stawki procentowej z 1% na 3% rocznie, otóż zdaniem Urzędu „z uwagi na wyodrębnienie
lokalu garażowego nastąpiła trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości
gruntowej i obecnie część ta (czyli garaż)
wykorzystywana jest na cel niemieszkalny”. Czy ktokolwiek z Państwa, mających
spółdzielcze prawo do oznaczonego
miejsca postojowego w tym garażu,
dostrzegł „trwałą zmianę sposobu korzystania” ze swojego miejsca postojowego
lub z całego garażu? Czy dotychczas, od
chwili oddania budynku do użytkowania,
garaż był wykorzystywany na cele mieszkalne? Jeśli tak – to rzeczywiście Urząd
miałby rację – ale jak dotąd nikt do Spółdzielni takiej „trwałej zmiany sposobu
korzystania” nie zgłosił i wszyscy, tak jak
dotychczas, korzystają z miejsc postojowych w garażu na dotychczasowych
warunkach i w niezmieniony sposób
i garaż nigdy nie był wykorzystywany „na
cele mieszkalne”. Odwołanie Spółdzielni
czeka w Samorządowym Kolegium
Odwoławczym na rozpatrzenie i chyba
jeszcze długo poczeka, po opóźnienia
w załatwianiu odwołań od podwyżek
opłat za użytkowanie wieczyste sięgają
2–3 lat, co żle świadczy o sprawności
organów odwoławczych i generalnie
powoduje erozję prawa, gdyż wydawanie
orzeczeń po kilku latach nie służy utrwalaniu zaufania do prawa i do organów
administracji
Jak podkreślono w poprzednim artykule
i powyżej – każdy właściciel wyodrębnionego lokalu bądź udziału we współwłasności lokalu garażowego musi sam prowadzić swój spór o wysokość należnej
opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
Część z Państwa toczyło (bądź jeszcze
prowadzi) takie sprawy, część z nich się
już zakończyła i Spółdzielnia otrzymała
od niektórych osób informacje o wyniku
końcowym. Wyroki Sądów są różne, nie

ma jednolitej linii orzecznictwa w tych
kwestiach i zdarza się, że sąsiedzi z tej
samej nieruchomości płacą różne opłaty,
gdyż w ich sprawie Sąd wydał inny
wyrok niż w sprawie jego sąsiada.
Generalnie od dłuższego już czasu toczy
się dyskusja nad celowością dalszego
utrzymywania instytucji użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa
i gruntach samorządowych (u nas właścicielem gruntu jest m. st. Warszawa) i nad
zastąpieniem tego prawa pełnym prawem własności gruntu. Z ostatnich
dostępnych informacji wynika, że rząd
zamierza jeszcze w tym roku zgłosić do
Sejmu projekt ustawy w tej kwestii – ale
ciągle nie ma oficjalnej wersji tego projektu. W każdym razie wiadomo, że
zamiana użytkowania wieczystego na
własność gruntu nastąpi z mocy prawa
i wobec wszystkich posiadaczy lokali
w danej nieruchomości – nieznane są
natomiast warunki finansowe tego przekształcenia. Będzie to równowartość
sumy iluś rocznych dotychczasowych
opłat z możliwością spłaty w ratach. Po
wejściu w życie tego przepisu każdy
posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub miejsca postojowego w garażu stanie się właścicielem
lokalu, z wpisem do odrębnej księgi wieczystej prowadzonej dla danego lokalu
i będzie sam wnosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz Urzędu.
Będzie to także duży krok w kierunku
wprowadzenia w Polsce katastru, czyli
powszechnego katalogu (spisu) wszystkich nieruchomości na terenie całego
kraju. Łatwiej będzie wtedy zarówno uzyskać informację o jakiejś nieruchomości,
jak i łatwiej będzie wprowadzić jednolity
podatek od nieruchomości czy ścigać
dłużników będących właścicielami nieruchomości.
Jeśli już o dłużnikach mowa – to nadal
dużym problemem dla Spółdzielni są licytacje komornicze zadłużonych lokali,
a raczej brak skutków takich licytacji. Duże
mieszkania, ponad 120-metrowe i niedające się podzielić, pomimo relatywnie
niskich cen wywoławczych nie znajdują
nabywców, a banki mające wpisane na
swoją rzecz przeszacowane (zbyt wysokie)
hipoteki nie są zainteresowane przejmowaniem na własność zadłużonych lokali.

wyżek opłat
gruntów
Przy kolejnych terminach licytacji cena
wywoławcza może być obniżona jedynie
do 2/3 ceny z oszacowania dokonanego
przez rzeczoznawcę majątkowego, co
dodatkowo komplikuje problem.
W poprzednim artykule poruszona była
też sprawa odszkodowań za zalania i inne
szkody w Państwa lokalach. Ta kwestia
nadal powraca przy okazji różnych zdarzeń do których dochodzi w budynkach
wielorodzinnych. Niestety zdarza się, że
właściciel lokalu nie ubezpiecza go i zawiera umowę wynajmu lokalu, a najemca
także „zapomina” o ubezpieczeniu. Wówczas, gdy dojdzie do np. zalania sąsiada
piętro niżej, odpowiada sprawca swoim
majątkiem i poszkodowany, lub w jego
imieniu jego zakład ubezpieczeń, będzie
dochodził pełnego odszkodowania. Raz
jeszcze należy podkreślić, że polisa ubezpieczeniowa Spółdzielni nie obejmuje
mienia mieszkańców i ich lokali, dlatego
bezskuteczne są podejmowane niekiedy
próby przerzucenia na Spółdzielnię odpowiedzialności za powstałą szkodę. Tu
konieczne jest indywidualne ubezpieczenie każdego z Państwa, określające rodzaj
i zakres ubezpieczenia.
Wraca też stale kwestia zdarzających się
kradzieży rowerów. Tu warto przypomnieć, że umowy zawarte przez Spółdzielnię z agencjami ochrony mienia nie
są umowami rezultatu, lecz umowami
o tzw. staranne działanie. Oznacza to, że
rowery (lub inne rzeczy) pozostawione
bez opieki czy bez zabezpieczenia na terenie SBM „Dembud” nie są objęte ochroną
ubezpieczeniową i agencje ochrony nie
ponoszą za nie odpowiedzialności. Pamiętajmy zatem o konieczności zabezpieczenia roweru w razie pozostawienia go na
podwórzu, nawet jeśli stoi w przeznaczonym do tego stojaku. Na pewno rowery
w takich stojakach, postawionych blisko
dyżurek ochrony i odpowiednio zabezpieczone, są bezpieczniejsze i mniej narażone na ryzyko kradzieży lub uszkodzenia.
Mec. Marcin Bagiński
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Pasaż Simonsa

Powojenna Warszawa różni się bardzo od tej przedwojennej. Tej, która odeszła po
hekatombie II wojny światowej – wpierw po kampanii wrześniowej i obronie stolicy
w 1939 roku, a potem po powstaniu warszawskim. Dzisiaj nawet w historycznych
miejscach miasto różni się od pierwowzoru. Przykładem tego może być zbieg ulic
Długiej i dawnych Nalewek, dzisiaj noszących miano Bohaterów Getta. Mimo że
z przedwojennej zabudowy pozostał okazały gmach Arsenału. Ale nie ma już w jego
bezpośrednim sąsiedztwie imponującego Pasażu Simonsa. Część terenu po dawnych
zabudowaniach spalonych przez Niemców wchłonął Ogród Krasińskich,
a w pozostałej przez wiele lat trwał barak służb miejskich zamieniony niedawno
na… parking opodal warsztatu samochodowego!
A jak to wyglądało przed 70–80 laty? Inaczej. Zupełnie inaczej. Tu kwitło życie handlowe. Tu była dzielnica żydowska. Tu
,w 1903 roku niejaki Albert Simons z Westfalii wybudował pięciopiętrowy super
nowoczesny budynek na potrzeby handlu
– składów i sklepów. Po początkowych
niepowodzeniach (brak – jakbyśmy to dzisiaj napisali – najemców) nastał boom „na
Simonsa”. Koniunktura była tak dobra, że
trzy lata później dobudowano kolejne, tym
razem siedmiopiętrowe, skrzydło w dalszej części Nalewek.

Oba budynki wzniesiono z żelbetu, czyli
żeliwnych słupów w otulinie cementowej.
Pierwszy gmach, zwany przez jakiś czas
Bazarem, miał aż pięć skrzydeł! W środku
tego kompleksu znajdowały się dwa
podwórza – studnie. Mieściły się tu sklepy
(na parterze), składy i hotel. To wszystko
obsługiwało 7 klatek schodowych z windami. Te reprezentacyjne miały windy
lustrzane, a prowadziły doń marmurowe
schody. Pozostałe miały schody drewniane, a kabiny wind jeździły w szybach otoczonych żelaznymi siatkami.

Pasaż Simonsa miał własny agregat elektryczny oraz centralne ogrzewanie. Biznes
kwitł aż do wybuchu I wojny światowej.
Potem, po utracie przepastnego rynku
wschodniego, zmieniło się oblicze dawnego „Bazaru”. Część zabudowań przejęło
Ministerstwo Skarbu, resztę zakupił niejaki
Lejzor Brühl.
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Do 1939 roku w Pasażu Simonsa mieściły
się trzy wydziały Komisariatu Rządu na
m.st. Warszawę. Miał tu też swoją siedzibę Polski Monopol Loteryjny. W parterowej zaś części były sklepy. Najrozmaitsze
– od butów Baty, konfekcji męskiej Kurcana, pończoch Fuchsa, po jedwabie Blauszylda.

Oczywiście nie mogło zabraknąć knajp:
Herszfinkla, czy – ulokowanej w podziemiach – koszernej restauracji żydowskiej.
Miały tu swoje lokale różne organizacje
żydowskie. A także trzy szkoły!
Życie tętniło tu bardziej niźli w dzisiejszych
supermarketach. Tłumy ludzi przewalały
się non stop. Tu robiono interesy, tu

uczono się, tu mieszkano i tu wypoczywano… Tak było do 1 września 1939 roku.
Pod koniec września, tuż przed kapitulacją
miasta, niemieckie bomby bardzo poważnie
uszkodziły Pasaż Simonsa. Pożar, który wtedy
wybuch, dogasał jeszcze długo po zajęciu
miasta przez okupanta. Z powodu zniszczeń
musiano rozebrać górne piętra, a trzy lata
później całe frontowe skrzydło od strony ul.
Długiej. A potem nadszedł czas Getta. Tu
w Pasażu była jedna z – jak to określił jeden
z historyków Warszawy – bram do piekła.
W 1943 roku tu właśnie na rogu Długiej
i Nalewek miało miejsce odbicie z rąk gestapo bohatera Szarych Szeregów Jana Bytnara
„Rudego” w słynnej akcji pod Arsenałem.
Po wybuchu powstania tu rozlokowały się
oddziały batalionu Chrobry I. Broniły
dostępu do Starówki. Mieli utrzymać Arsenał i Pasaż, by uniemożliwić Niemcom
dostanie się na Starówkę. Zabudowania
Simonsa doskonale się do tego nadawały
– żelbetowa konstrukcja z mocnymi stropami była idealnym miejscem do obrony.
Powstańcy trwali tu aż do ewakuacji Starówki, czyli do 1 września. Ostatniego dnia
sierpnia Niemcy dokonali nalotu na niezdobytą twierdzę – specjalnymi burzącymi
bombami. Budynek zawalił się grzebiąc
200 osób, z tego 120 żołnierzy Chrobrego
– niemal cały batalion. Ci którzy przeżyli
ewakuowali się kanałami do Śródmieścia.
I to był koniec Pasażu Simonsa.
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„Dom przy Arsenale”
ul. Bohaterów Getta 4, Warszawa
Budynek apartamentowy SBM „Dembud”
Opis inwestycji
Wielkość działki

882 m2

Pow. zabudowy

670 m2

Pow. użytkowa mieszkań

2 346 m2

Pow. użytkowa lokali
użytkowych

424 m2

Powierzchnia garaży

1 005 m2

Razem pow. sprzedażna

2 770 m2

Liczba mieszkań

25

Liczba lokali użytkowych

5

Liczba miejsc w garażu
podziemnym

30

Budynek mieszkalny z lokalami użytkowymi, w parterze. Wejście na nieogrodzoną
działkę i do budynku od Ogrodu Krasińskich. Wjazd do garażu od ul. Bohaterów
Getta, prostopadły do ulicy z rampą
zewnętrzną. Na poziomie -1 i -2 przewidziano również pomieszczenia techniczne,
komórki lokatorskie.
Zaprojektowany
obiekt posiada 6 kondygnacji naziemnych
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i 2 podziemne, wszystkie mieszkania
obsługiwane będą przez 1 windę i klatkę
schodową. Budynek w konstrukcji szkieletowej, żelbetowej z dużą ilością

przeszkleń. Ściany elewacyjne w płytach
kamiennych.
Przewidywany czas realizacji:
18 miesięcy.

Autorzy projektu: architekci Grzegorz Stiasny i Jakub Wacławek

Przykładowe mieszkania i lokal uytkowy
SCHEMAT KONDYGNACJI:

2-2
A-10

1-1
A-09

PN

H
H
1 0 0

L O KAL U YT KO WY

L O KAL U YT KO WY

1 0 2 5 3 .5 7 m ²

L O KAL U YT KO WY

1 0 3 8 9 .8 5 m ²

1 0 4 8 9 .8 7 m ²

LOKAL NR 104

1 0 0

A-A
A-11

H

1 0 0

9 x 17
28

9 x 17
28

7 ,3
11 x 1
27

H

A-A
A-11

1 0 0

1
0 0

1 0 0

1 0 0

B-B
A-12

B-B
A-12
1 0 0

1 0 0 9 1 .9 2 m ²

L O KAL U YT KO WY

1 0 1 6 5 .6 5 m ²

H

1 6 0

L O KAL U YT KO WY

1-1
A-09

2-2
A-10

H

ul. Bohaterów Getta
GENERALNY PROJEKTANT:

Tel: +48 (22) 826 31 66
Fax: +48 (22) 826 31 66
E-mail: biuro@are.com.pl
www.are.com.pl
WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA:

AARTO s.c.
BIURO:
ul. Bełdan 4/58, 02-697 Warszawa,
Tel: +48 (22) 857 98 20
Fax: +48 (22) 857 98 20
E-mail: aarto@aarto.pl
INWESTOR:

SBM DEMBUD

ul. elazna 41 lok.9
00-836 Warszawa
Tel: +48 (22) 620 11 74
Fax: +48 (22) 620 27 45
E-mail: biuro@dembud.pl
www.dembud.pl
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TEMAT OPRACOWANIA, LOKALIAZACJA:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
WARSZAWA, ul. Bohaterów Getta 4
SKALA:

1:50

PN

0

FAZA PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU:

1

2

3

4m

KARTA KATALOGOWA
LOKAL USŁUGOWY NR.104

POWIERZCHNIA LOKALU:

89.86 m2

KONDYGNACJA:

PARTER - KONDYGNACJA 1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LOKALU NR 104:

UWAGI:

LOKAL U YTKOWY 104 89.86m²

- powierzchnie liczone s wg PN-ISO 9836:1997
- powierzchnie pomieszcze mog ulec zmianie w granicach 2%
- powierzchnie pomieszcze uwzgl dniaj wyko czenia tynkiem

DATA :

10.2016

L.104

MIESZKANIE NR

SCHEMAT PI TRA:
1 4

2 8

PN

M IESZ KANIE NR

9 8 2 .8 2 m ²
1 5 8 2 .8 2 m ²

0

0

L O G G IA / BAL KO N
L 5 .2 8 m ²
L 5 .2 8 m ²

M IESZ KANIE NR

1 6 0

1 1 8 4 .9 2 m ²
1 7 8 4 .9 2 m ²

M IESZ KANIE NR

1 0 3 7 .9 5 m ²
1 6 3 7 .9 5 m ²

M IESZ KANIE NR

6 7 1 .4 9 m ²
1 2 7 1 .4 9 m ²

M IESZ KANIE NR

7 5 8 .9 0 m ²
1 3 5 8 .9 0 m ²

L O G G IA / BAL KO N
L 2 .3 7 m ²
L 2 .3 7 m ²
L O G G IA / BAL KO N
L 2 .7 9 m ²
L 2 .7 9 m ²

2 8 0

1 2 5

1 2 5

2 8 0

1 6 0

1 2 5

1 2 5

2 8 0

3 5 0

6 ,5
10 x 1
2 7 ,8

6 ,5
10 x 1
2 7 ,8

6 ,5
10 x 1
2 7 ,8

3 5 0

3 5 0

3 5 0

1 8 0

L O G G IA / BAL KO N
L 4 .4 3 m ²
L 4 .4 3 m ²

2 2 5
1 6 0

M IESZ KANIE NR

8 1 2 6 .2 7 m ²
1 4 1 2 6 .2 7 m ²

L O G G IA / BAL KO N
L 3 .9 6 m ²
L 3 .9 6 m ²

L O G G IA / BAL KO N
L 4 .5 1 m ²
L 4 .5 1 m ²

MIESZKANIE NR 14

ul. Bohaterów Getta
GENERALNY PROJEKTANT:

ARE Sp. z o.o.
ul.Chmielna 24/3
00-020 Warszawa .
Tel: +48 (22) 826 31 66
Fax: +48 (22) 826 31 66
E-mail: biuro@are.com.pl
www.are.com.pl
WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA:

AARTO s.c.
BIURO:
ul. Bełdan 4/58, 02-697 Warszawa,
Tel: +48 (22) 857 98 20
Fax: +48 (22) 857 98 20
E-mail: aarto@aarto.pl
INWESTOR:

SBM DEMBUD

ul. elazna 41 lok.9
00-836 Warszawa
Tel: +48 (22) 620 11 74
Fax: +48 (22) 620 27 45
E-mail: biuro@dembud.pl
www.dembud.pl
TEMAT OPRACOWANIA, LOKALIAZACJA:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
WARSZAWA, ul. Bohaterów Getta 4
SKALA:

160

1:50

0

FAZA PROJEKTU:

180

TYTUŁ RYSUNKU:

PN

1

2

4m

MIESZKANIE NR M.14

POWIERZCHNIA LOKALU:

POWIERZCHNIA BALKONU / LOGGI / TARASU:

TYP MIESZKANIA:

3

KARTA KATALOGOWA

126.23 m2
L - 3.87 m2

3 - POKOJOWE

KONDYGNACJA:

PI TRO 3 - KONDYGNACJA 4

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MIESZKANIA NR 14:

MIESZKANIE NR 14 126.23m²

LOGGIA / BALKON
L 3.87m²

UWAGI:

- powierzchnie liczone s wg PN-ISO 9836:1997
- powierzchnie pomieszcze mog ulec zmianie w granicach 2%
- powierzchnie pomieszcze uwzgl dniaj wyko czenia tynkiem
- powierzchnie balkonów/ loggi / tarasów nie s wliczane do powierzchni lokalu

DATA :

10.2016

MIESZKANIE NR

M.14

19

SCHEMAT PI TRA:
1 4

2 8

PN

MIESZKANIE NR 20

0

0

T ARAS
M IESZ KANIE NR

2 0 6 8 .4 8 m ²

T ARAS

T 1 6 .6 7 m ²

1 6 0

M IESZ KANIE NR

2 1 1 2 6 .5 5 m ²

T 1 0 .2 0 m ²

M IESZ KANIE NR

1 8 1 1 8 ,2 7 m ²

T ARAS
T 9 .0 8 m ²

2 8 0

1 2 5

1 2 5

2 8 0

1 6 0
1 2 5

1 2 5

2 8 0

3 5 0

6 ,5
10 x 1
2 7 ,8

6 ,5
10 x 1
2 7 ,8

6 ,9
10 x 1
2 7 ,8

3 5 0

3 5 0

3 5 0
1 8 0

2 2 5

1 6 0

M IESZ KANIE NR

1 9 1 1 6 .5 2 m ²

T ARAS
T 3 0 .5 1 m ²

ul. Bohaterów Getta
GENERALNY PROJEKTANT:

ARE Sp. z o.o.
ul.Chmielna 24/3
00-020 Warszawa .
Tel: +48 (22) 826 31 66
Fax: +48 (22) 826 31 66
E-mail: biuro@are.com.pl
www.are.com.pl
WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA:

280

AARTO s.c.
BIURO:
ul. Bełdan 4/58, 02-697 Warszawa,
Tel: +48 (22) 857 98 20
Fax: +48 (22) 857 98 20
E-mail: aarto@aarto.pl
INWESTOR:

SBM DEMBUD

160

ul. elazna 41 lok.9
00-836 Warszawa
Tel: +48 (22) 620 11 74
Fax: +48 (22) 620 27 45
E-mail: biuro@dembud.pl
www.dembud.pl
TEMAT OPRACOWANIA, LOKALIAZACJA:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
WARSZAWA, ul. Bohaterów Getta 4
SKALA:

PN

1:50

0

FAZA PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU:

1

2

4m

KARTA KATALOGOWA
MIESZKANIE NR M.20

POWIERZCHNIA LOKALU:

68.45 m2

POWIERZCHNIA BALKONU / LOGGI / TARASU:

TYP MIESZKANIA:

3

T - 13.47 m2

3- POKOJOWE

KONDYGNACJA:

PI TRO 4 - KONDYGNACJA 5

UWAGI:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MIESZKANIA NR 20:

MIESZKANIE NR 20 68.45m²

- powierzchnie liczone s wg PN-ISO 9836:1997

T 13.47m²

- powierzchnie pomieszcze mog ulec zmianie w granicach 2%
- powierzchnie pomieszcze uwzgl dniaj wyko czenia tynkiem
- powierzchnie balkonów/ loggi / tarasów nie s wliczane do powierzchni lokalu

DATA :

10.2016

M.20

MIESZKANIE NR

SCHEMAT DACHU / PI TRA:
RURA DES Z CZ O WA

PN

1 4

1 4

0

0

2 8

2 8

0

0

PRZ EPUST NA DACH
WO DA DO PO DL EWANIA
M IESZ KANIE NR 2 4

BAL KO N
6 8 .4 8 m ² B 3 .1 9 m ²

PAT IO /T ARAS
M IESZ KANIE NR 2 5 1 2 0 .7 6 m ² P 4 .3 4 m ²T 2 7 ,8 1 m ²

19

25

x

25

18
.8

1 6 0

19

x 18.8

1 6 0

2 8 0

1 2 5

1 2 5
2 8 0

2 8 0
1 2 5

1 2 5

1 6 0

1 2 5

1 2 5

2 8 0

1 6 0

2 8 0
1 2 5

RURA DESZ CZ O WA

1 2 5

2 8 0

WYŁ AZ DACHO WY
1 0 0 x1 0 0 cm

3 5 0

3 5 0

3 5 0

WYŁ AZ DACHO WY
1 0 0 x1 0 0 cm

350

3 5 0

O T WÓ R WYWIEWNY
2 1 5 x1 1 5 CM

10 x 16,9
27,8

KL APA O DDYM IANIA
1 0 0 X1 5 0 cm

CA

10 x 16,9
27,8

O DDYMIAJ
KL APA
5 0 cm
1 0 0 x1

PRZ EPUS T NA DACH
INS T . EL EKT RYCZ NE

3 5 0

3 5 0
3 5 0

1 8 0

3 5 0

1 8 0

O PASKA WIRO WA

19

x 1
8 .8
25

25
8.8
x 1

x 1
8.8
25

19

19

8.8
x 1
19 5
2

2 2 5

1 6 0

2 2 5
1 6 0

M IESZ KANIE NR 2 3

BAL KO N / PAT IO /T ARAS
M IESZ KANIE NR 2 2 1 1 2 .8 4 m ² P 4 .3 4 m ² T 3 2 ,5 8 m ²

BAL KO N / PAT IO /T ARAS
1 1 1 ,9 2 m ²B 2 .6 5 m ² P 4 .3 4 m ²T 2 7 ,0 4 m ²

TARAS
MIESZKANIA NR 22

MIESZKANIE NR 22
RURA DES Z CZ O WA

ul. Bohaterów Getta

ul. Bohaterów Getta

19
x

GENERALNY PROJEKTANT:

18
.8
25
225
160

ARE Sp. z o.o.
ul.Chmielna 24/3
00-020 Warszawa .

18
.8
25

Tel: +48 (22) 826 31 66
Fax: +48 (22) 826 31 66
E-mail: biuro@are.com.pl
www.are.com.pl

19
x

WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA:

AARTO s.c.
BIURO:
ul. Bełdan 4/58, 02-697 Warszawa,
Tel: +48 (22) 857 98 20
Fax: +48 (22) 857 98 20
E-mail: aarto@aarto.pl
INWESTOR:

SBM DEMBUD

ul. elazna 41 lok.9
00-836 Warszawa
Tel: +48 (22) 620 11 74
Fax: +48 (22) 620 27 45
E-mail: biuro@dembud.pl
www.dembud.pl
TEMAT OPRACOWANIA, LOKALIAZACJA:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
WARSZAWA, ul. Bohaterów Getta 4
SKALA:

1:50

0

FAZA PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU:

1

2

3

4m

KARTA KATALOGOWA
MIESZKANIE NR M.22

POWIERZCHNIA LOKALU:

113.31 m2

POWIERZCHNIA BALKONU / LOGGI / PATIO / TARASU:

P - 4.22 m2 / T - 32.58 m2
TYP MIESZKANIA:
PN

5- POKOJOWE

KONDYGNACJA:

PI TRO 5 - KONDYGNACJA 6

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MIESZKANIA NR 22:

BALKON / PATIO/TARAS
MIESZKANIE NR22 113.31m² P 4.22m²T 32.58m²

UWAGI:

- powierzchnie liczone s wg PN-ISO 9836:1997
- powierzchnie pomieszcze mog ulec zmianie w granicach 2%
- powierzchnie pomieszcze uwzgl dniaj wyko czenia tynkiem
- powierzchnie balkonów/ loggi / tarasów nie s wliczane do powierzchni lokalu
- powierzchnia patio nie jest wliczana do powierzchni lokalu

DATA :

20

10.2016

MIESZKANIE NR

M.22

Odtworzymy
sgraffito
Budujemy kolejny apartamentowiec.
W bardzo zacnym miejscu, przy ul. Bohaterów Getta, czyli dawnych Nalewkach.
W sąsiedztwie historycznego budynku
Królewskiego Arsenału. Dlatego też naszą
nową inwestycję ochrzciliśmy „Dom przy
Arsenale”. Podziwiając wspaniałą architekturę dzisiejszej siedziby Muzeum
Archeologicznego i porównując z archiwalnymi zdjęciami z czasów, gdy mieściło
się tu Archiwum Miejskie Warszawy, uderzyła nas jedna znamienna rzecz. Na fotografiach z 1938 roku wschodnią elewację
przy południowym narożniku zdobią dwa
piękne wizerunki dwóch naczelników. Na
jednym widać podobiznę Tadeusza
Kościuszki Naczelnika Powstania, na drugim Józefa Piłsudskiego, Naczelnika
Odrodzonego Państwa Polskiego. Na
innej fotografii – z 1945 roku – widać ruinę
arsenału ze zwalonym południowo-wschodnim narożnikiem budynku, ale
z częściowo ocalałym sgraffito. W czasie
powojennej odbudowy, co zrozumiałe,
zostało ono prawdopodobnie zatynkowane. Dzisiaj – co widać na każdej współczesnej fotografii – „goła ściana” zieje pustką.
Dlatego chcemy je odtworzyć przy okazji

wznoszenia naszego „Domu przy
Arsenale”. Żeby Warszawa odzyskała kolejną część historycznego
dziedzictwa.

21

„Panorama
Inwestycja w przygotowaniu
na lata 2017–2018

22

Tatr”

23

Od kilku lat czynimy
starania o uzyskanie
koniecznych pozwoleń na
odbudowę gmachu dawnej
„Panoramy Tatr” przy ul.
Oboźnej 3/5. Poniżej historia
naszych działań.

Perspektywa
z Panoramą

• W 2003 r. wykonano pierwszą koncepcję odbudowy budynku na cele mieszkalne z usługami i garażem podziemnym.
• W 2013 uzyskano wstępne przydziały
energii elektrycznej, przydziału ciepła
z sieci miejskiej i zasilania w wodę oraz
odprowadzenia ścieków.
• W 2014 wykonano kolejną Koncepcję
odbudowy i przebudowy budynku wraz
z modelem budynku w pełnym obszarze
oddziaływania.
• W grudniu 2014 autorzy wystąpili do
SKZ o wytyczne konserwatorskie.
• W styczniu 2015 r. architekt Jakub
Wacławek oraz arch. Grzegorz Stiasny
odbyli spotkanie z dyr. Piotrem Brabanderem (SKZ) i Społeczną Radą Ochrony
Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie Warszawy (prof. M. Barański,
prof. Andrzej Koss, dr Tadeusz Bernatowicz, dr Monika Kuhnke, prof. Lech Królikowski, arch. Maria Wojtysiak, dr Joanna Dudek-Klimiuk, prof. Dorota Folga-Januszewska, arch. Jolanta Przygońska,
dr Wojciech Brzeziński).
• Jest to organ doradczy urzędu Stołecznego Konserwatora Zabytków.
Na jego też zaproszenie autorzy ARE
zaprezentowali koncepcję budynku.
Rada, akceptując generalne założenia
projektu,
przekazała
szczegółowe
wytyczne do dalszych opracowań projektowych.
• W lutym 2015 uzyskano na podstawie
w.w. narady wstępne stanowisko SKZ.
• W marcu 2015 uzupełniono wykonaną
wcześniej Kwerendę Historyczną, badając różne ośrodki archiwizacyjne w kraju
i docierając do kluczowych dokumentów, określających m.in. historyczną
wysokość budynku.
• W marcu 2015 wykonano Inwentaryzację Zieleni istniejącej na działce oraz
Projekt Gospodarki Zielenią.
• W marcu 2015 wykonana została Ekspertyza
Geologiczno-Hydrologiczna
stwierdzająca m.in. możliwość odbudowy budynku na Skarpie Warszawskiej.
• W marcu 2015 została wykonana
Inwentaryzacja istniejącego budynku.
• W kwietniu 2015 została wykonana
Ekspertyza Techniczna budynku.

• W czerwcu 2015 wykonano pełną Ekspertyzę Mykologiczną, określającą możliwości usunięcia zniszczeń biologicznych zewnętrznych ścian budynku i ich
zabezpieczenia dla umożliwienia spełnienia warunków SKZ zachowania
zewnętrznej strefy budynku.
• W I połowie 2015 została wykonana
Aktualizacja Koncepcji, dostosowując go
do w.w. dokumentów źródłowych.
• W maju 2015 odbyło się kolejne spotkanie z dyr. P. Brabanderem nt. szczegółowych wytycznych SKZ.
• W czerwcu 2015 odbyło się drugie
spotkanie z Społeczną Radą Ochrony
Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie Warszawy.
• 9 czerwca 2015 ARE złożyło wniosek
o wydanie decyzji WZZiT do Wydziału
Architektury Urzędu m.st. Warszawy.
• 16 czerwca w.w. Urząd zwrócił się
o uzupełnienie wniosku.
• 23 czerwca 2015 ARE uzupełniło wniosek.
• 29 czerwca ARE złożyło wystąpienie
o korektę wniosku o wydanie WZZiT
(poszerzenie zakresu programu usług
w budynku).
• 3 lipca 2015 SKZ przekazał zalecenia
dotyczące możliwości odbudowy budynku.
• 2 lipca 2015 Wydział Architektury dz.
Śródmieście zawiadomił o wszczęciu
postępowania ws. wydania decyzji
WZZiT
• 9 lipca 2015 Wydział Architektury dz.
Śródmieście wydał postanowienie
o zawieszeniu postępowania na okres 9
miesięcy, tłumacząc trwającymi pracami
nad Planem Miejscowym.
• W następnych miesiącach ARE prowadziło rozmowy z planistami Planu Miejscowego w BAiPP, dla uzyskania konsensusu z Urzędem, tzn. zmianę funkcji
budynku z inwestycji uzupełniającej zieleń miejską na pełnoprawny budynek:
z Dyrektorem BAiPP arch. M. Mikosem.
z Naczelnikiem Wydziału Architektury
dz. Śródmieście arch. M. Wacławkiem.
• 18 września ARE wystąpiło o odwieszenie postępowania o wydanie decyzji
WZZiT.

24

• 7 października 2015 Urząd Architektury
dz. Śródmieście odmówił odwieszenia
postępowania ws. wydania decyzji WZZiT.
• 16 października odbyło się kolejne
spotkanie z dyr. M. Mikosem i nacz. M.
Wacławkiem.
• 19 października, ARE złożyło uwagi do
Planu Miejscowego uwzględniające
potrzeby inwestora.
• 19 października zgodnie z sugestią,
Urzędu uzyskaną na w.w. spotkaniu arch.
Jakub Wacławek wystąpił o zakończenie
postępowania.
• 20 października arch. Grzegorz Stiasny
złożył wystąpienie o wydanie decyzji WZZiT.
• 20 października Urząd podjął postępowanie (w celu zamknięcia sprawy
z wystąpienia J. Wacławka) 23 października Urząd umorzył postępowanie.
• 6 listopada Urząd zawiadomił o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji
WZiZT (z wystąpienia ARE arch. G. Stiasnego).
• Czerwiec 2016 – projekt decyzji wzizt
od M. Wacławka
• Lipiec 2016 w.w. projekt złożono do
dyr. Mikosa
• wrzesień 2016 – dyr. Mikos zaakceptował, ale zwrócił do M. Wacławka
• 5 październik 2016 – prez. M. Olszewski zapoznał się z projektem decyzji, ale
zdecydował o konieczności omówienia
funkcji budynku
• 28 października 2016 spotkanie z prezydentem M. Olszewskim i dyr. M. Mikosem oraz z prez. W. Romanowskim.
Omówiono i akceptowano funkcję
mieszkalną i usługową budynku, dla
ustalenia wyrazu plastycznego ustalono
konieczność wykonania alternatywnej
wersji elewacji.
• 4 listopada 2016 ARE przekazało nową
wersję rzutów i elewacji (wizualizacja),
uwzględniającą ustalenie z w.w. spotkania.
• 25 listopada temat Panoramy będzie na
Kolegium Prezydenckim w celu akceptacji. Po jej uzyskaniu postępowanie wróci
do Wydziału Architektury Dzielnicy Śródmieście, która wyda decyzję wzizt
(zgodną z wcześniejszym projektem).
Czekamy na wyniki postępowania.
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„Dom przy Potoku”
ul. Barszczewska 19, Warszawa
Budynek apartamentowy SBM „Dembud”
Opis inwestycji
Wielkość działki

1 170 m2

Pow. zabudowy

560,40 m2

Pow. użytkowa mieszkań

1 489 m2

Pow. użytkowa lokali użytkowych

130 m2

Powierzchnia garaży

766,63 m2

Razem pow. sprzedażna

1 619 m2

Liczba mieszkań

22

Liczba lokali użytkowych

1

Liczba miejsc w garażu podziemnym

30

Budynek mieszkalny z lokalem użytkowym w parterze. Wejście
na nieogrodzoną działkę i do budynku od ulicy Barszczewskiej
i Potockiej. Wjazd do garażu prostopadły do ulicy Potockiej
rampą zewnętrzną. Na poziomie -1 przewidziano również
pomieszczenia techniczne, komórki lokatorskie i pomieszczenie
na rowery. Zaprojektowany obiekt posiada 5 kondygnacji
naziemnych i 1 podziemną, wszystkie mieszkania obsługiwane
będą przez 1 windę i klatkę schodową. Zaprojektowana zieleń
znajdzie się na działce wokół budynku, częściowo na płycie
garażowej i na dachach zielonych. Budynek w konstrukcji szkieletowej, żelbetowej z dużą ilością przeszkleń. Ściany elewacyjne
tynkowane, podcień i opaski cokołowe z płyt granitowych.
Przewidywany czas realizacji: 18 miesięcy.

29
29

30

Mapa nowego
dojazdu do posesji
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Wyburzamy,
by budować
Ruszyliśmy z realizacją "Domu przy Potoku". Wpierw trzeba było
przygotować teren. Do akcji wkroczyły koparki, buldożery, które
zniosły z powierzchni ruiny podmiejskiego domku. Teraz można
rozpocząć naszą budowę. Nowoczesny apartamentowiec już
niedługo zasiedlą pierwsi lokatorzy...
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Jak z obrazka

Marc & Bella

Możliwe, że talent polega też na jedzeniu. Przede
wszystkim trzeba jeść i pić, a reszta może przyjdzie sama?
/Marc Chagall, „Moje życie”/
W jednym z naszych dembudowych osiedli, przy al. Jana Pawła II 61 od paru tygodni działa nowa restauracja, której właścicielem i założycielem jest nasz spółdzielczy kolega i mieszkaniec, przewodniczący Rady Nadzorczej SBM DEMBUD Paweł
Bujalski.
Widziana z ulicy restauracja Marc&Bella
sprawia wrażenie maleńkiej kawiarenki.
To tylko pozory, w podziemiach kryje się
sporej wielkości sala. Ale po kolei. Wejdźmy do środka. Po lewej stronie szklana
lada przy barze kusi barwnymi lukrowanymi ciastkami. Na ścianie fruwa chagallowska panna młoda, wieczorem witrażowa lampa rzuca barwne blaski. Jest

bajkowo i magicznie. I tak ma być. Tak jak
malował pan Chagall...
Dwie książki – wspomnienia „Moje życie”
Marca
Chagalla
(1887–1985)
i „Płomienie świec” Belli Chagall z domu
Rosenfeld (1895–1944) – były bezpośrednim impulsem do zbudowania tego miejsca. – opowiada Paweł Bujalski. – Piękna
i głęboka miłość. Kochankowie i małżonkowie. Żydzi z Rosji, urodzeni w Witebsku, pochodzący z tradycyjnych domów
o różnych statusach. Miłość to była jak
z bajki. Wydawałoby się, że niemożliwa
do spełnienia. On – Żyd o proletariackim
pochodzeniu, którego ojciec dźwigał
beczki ze śledziami. Ona – z bogatej jubilerskiej rodziny, jej ojciec płakał, gdy bolszewicy zabierali im srebrne łyżeczki. On
dla niej zdobył bogactwo i sławę, a jego
miłość przetrwała jej śmierć i towarzyszyła Chagallowi do końca życia, a żył długo,
98 lat.
36

fot. © Juliusz Sokołowski

Marc i Bella uwielbiali jeść. Kochali przyjęcia i spotkania przy stole. Czerpali z tego
przyjemność. Ją w domu rodzinnym
„żywiono głównie ciastkami”, jak zapamiętał Chagall. On wprost omdlewał, czuł
rozkosz, olśnienie, zachwyt i „robiło mu
się gorąco” na widok kolacji, a kromka

chleba z masłem, śledzie, korniszony i ser
zadomowiły się w jego pamięci silniej niż
rewolucja 1917 roku! Na jego obrazach
jest dużo kur, krów, kóz, ryb… Realizm
magiczny – można powiedzieć. „Chciałbym, by tak było w naszej restauracji” –
mówi Bujalski. A szef kuchni Piotr

Ostrowski dodaje: „Podobnie jak w malarstwie Chagalla wracamy do wspomnień
z dzieciństwa, do smaków wywołujących
pozytywne emocje. Staramy się łączyć
realizm produktów ziemi z magicznym
światem doznań, wspomnień i marzeń.
Żyjemy zgodnie z naturą, z naturalnym
porządkiem następstwa i powtarzalności
pór roku i na tym opieramy naszą kartę
dań. Mocno też wierzymy, że podobnie
jak sztuka i miłość, wspólny posiłek zbliża
do siebie ludzi i przynosi radość”. Klimatyczna restauracyjka na Jana Pawła II bliskim, romantycznym spotkaniom sprzyja.
Stawia na sezonowe, wyrafinowane
dania międzynarodowej kuchni, które cieszą oko i zadowalają podniebienie. A finezyjne desery łakomej Belli na pewno
przypadłyby do smaku. W dolnej Sali
restauracyjnej jest możliwość zorganizowania imprezy zamkniętej.
W Warszawie Marc był tylko raz, w dodatku przejazdem. Ale znawcy jego sztuki
twierdzą, że na jednej z mozaik w Nowym
Jorku zaznaczył obrys warszawskiego
Zamku Królewskiego! Świata, który być
może pamiętał, już nie ma. Chociaż... Nie
do końca. Zostało umiłowanie życia
i smaków.
Zatem – LeChaim! Na zdrowie.
I smacznego!

Mówią,
że tu jest
najsmaczniejsze
ul Żelazna 41, 00-863 Warszawa
(wejście od ul. Siennej)
tel. 22 414-20-00
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Informacje i telefony
Administracja
Administracja Nr 1
Administracja Nr 2
Administracja Nr 3
Administracja Nr 4
Administracja Nr 5
Administracja Nr 6

– ul. Żelazna 67, 69a i ul. Krochmalna 55 i 57
– ul. Żelazna 41
– ul. Łucka 18 i ul. Łucka 20, Lirowa 44
– al. Jana Pawła II 61
– ul. Z. Słomińskiego 15, 17 i 19
– ul. Sady Żoliborskie 2
– ul. Grzybowska 2
– ul. Czerniakowska 131
– ul. Oboźna 9
– ul. Franciszkańska 14
– ul. Bonifraterska 8
– ul. Dynasy 18

– tel. 22 624 65 67;
– tel. 22 890 20 84; 602 280 681;
– tel. 22 620 97 90; 795 129 232;
– tel. 22 636 66 89; 784 584 031;
– tel. 22 637 52 70; 607 885 293;
– tel. 22 832 44 43; 607 885 293;
– tel. 22 436 11 41; 600 413 802;
– tel. 22 841 04 55; 600 413 802;
– tel. 22 211 32 21; 602 232 298;
– tel. 22 635 18 22; 602 232 298;
– tel. 602 232 298;
– tel. 602-232-298.

Ochrona
Przy Administracji Nr 1

– ul. Żelazna 67, 69a i ul. Krochmalna 55 i 57 – tel. 22 654 01 93;
– ul. Żelazna 41
– tel. 22 890 20 84;
Przy Administracji Nr 2 – ul. Łucka 18 i ul. Łucka 20
– tel. 22 654 18 58;
Przy Administracji Nr 3 – al. Jana Pawła II 61
– tel. 22 838 24 79;
Przy Administracji Nr 4 – ul. Z. Słomińskiego 15
– tel. 22 637 52 74;
– ul. Z. Słomińskiego 19
– tel. 22 637 52 71;
– ul. Sady Żoliborskie 2
– tel. 795 117 435;
Przy Administracji Nr 5 – ul. Grzybowska 2
– tel. 22 436 11 52;
– ul. Czerniakowska 131
– tel. 22 841 04 55;
Przy Administracji Nr 6 – ul. Oboźna 9
– tel. 22 211 32 24;
– ul. Franciszkańska 14
– tel. 22 635 18 22;
– ul. Bonifraterska 8
– tel. 609 177 987;
– ul. Dynasy 18
– tel. 663-300-433 (do 31.03.2016 r.);
		
– tel. 22/211 32 24 (od 01.04.2016 r.).
Ponadto z każdego lokalu mieszkalnego można skontaktować się z ochroną osiedla za pomocą domofonu.
Biuro SBM „DEMBUD”
Biuro Spółdzielni znajduje się przy ul. Żelaznej 41 lok. 9, tel. 22 620 11 74;
22 652 18 75 do 77, fax 22 620 27 45;
Poniedziałek 9.30–18.00, wtorek–czwartek 8.00–16.30, piątek 8.00–14.00
e-mail: biuro@dembud.pl; strona internetowa Spółdzielni www.dembud.pl
Prezes Zarządu SBM „DEMBUD” Witold Romanowski przyjmuje w każdą środę w godz. 10–16
Zastępca Prezesa ds. technicznych Jacek Kos przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 10–18
Pełnomocnik Zarządu ds. Eksploatacji Krzysztof Ścisłowski przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 12–18
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