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Pismo Członków i Mieszkańców Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „DEMBUD”

W∏asnoÊç lokali
Od wielu miesi´cy (Kurier nr 23 i 24) informujemy Paƒstwa o przenoszeniu przez
Spó∏dzielni´ na jej cz∏onków w∏asnoÊci lokali. Sprawa ta budzi ogromne
zainteresowanie mieszkaƒców. Tymczasem okazuje si´, ˝e proces ten mo˝e
utknàç na wiele miesi´cy w biurokratycznym ba∏aganie, g∏ównie na skutek
„radosnej twórczoÊci” legislacyjnej i niespójnoÊci uchwalonych przez Sejm ustaw.

Nadziei, pogody
ducha i wszelkiej
obfitości z okazji

Świąt Wielkiej
Nocy

UWAGA!
Walne Zgromadzenie

członków SBM
„Dembud” odbędzie się
19 czerwca 2004 roku.

informacja s. 16

Rok 1989. Dziewczęta urodzone wiosną tamtego roku szykują się dzisiaj do liceum, kupują
żółte żonkile, plotkują na gadu-gadu. Niektóre dyskretnie czernią rzęsy i brwi. Przed nimi

wakacje w zjednoczonej Europie. Bez granic. Na Mazurach, w Bretanii, może któraś pojedzie
do Wilna... Wiosna, jak co roku, napawa radością. Wiosna 1989 roku zakończyła się WIELKĄ
ZMIANĄ; eksplozją energii i wolności.

Z tego optymizmu i z tej zmiany powstał „DEMBUD”. Nie dla zysku
i nie dla sławy. Ale dla naszych dzieci i dla naszego miasta.

Może jeszcze z chęci uczestnictwa i zrobienia CZEGOŚ
TRWALSZEGO niż my sami... Byliśmy młodsi, zachłyśnięci
wolnością. Ale także dzisiaj jesteśmy przepełnieni dobrą wolą,
marzeniami i determinacją w sięganiu po nie. 

P roszę Państwa, udało się! Zbudowaliśmy piękne domy,
zmieniliśmy WARSZAWĘ – splecioną z naszymi życiorysami,

aspiracjami, pracą. Stworzyliśmy swoje miejsce na ziemi! Mamy
dokąd i po co wracać z wakacji. 

P ragnę wszystkim Państwu, członkom i pracownikom Spółdzielni, serdecznie
podziękować za możliwości wspólnego działania, za Waszą wytrwałość, zrozumienie

i wyrozumiałość. Za zaufanie. Za pracę i oznaki sympatii.
15 lat – dopiero teraz zbliżamy się do wieku dojrzałego. Jeszcze wiele dobrego przed nami.

PAWEŁ BUJALSKI
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ 
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ISSN 1506-1426

Ustawa z 15 grudnia 2000 roku
nakazała spółdzielniom mieszka-
niowym podjęcie wielu czynności
zmierzających do wyodrębnienia
własności lokali i przeniesienia
jej na poszczególnych członków.
W zeszłym roku Dembud wykonał
wszystkie prace wymagane przez
ustawę – powstały aktualne wy-
kazy lokali, podjęto stosowne
uchwały. Po ich uprawomocnie-
niu się nadszedł czas na kolejny
etap – osoby zainteresowane
przeniesieniem własności powin-
ny stanąć do aktów notarialnych
i złożyć wniosek w sądzie wieczy-
stoksięgowym o założenie księgi
wieczystej dla poszczególnych lo-
kali i udziału w przypadającej na
nie części wspólnych nierucho-

mości. Dopiero wówczas członek
spółdzielni uzyska prawo własno-
ści lokalu.
Tymczasem okazuje się, że cały
proces został zablokowany! Nota-
riusze odmawiają sporządzania
aktów. Nasza spółdzielnia kilka-
krotnie próbowała przeprowadzić
tę procedurę, niestety – bez skut-
ku. Odmowy spotykają też inne
spółdzielnie i deweloperów budu-
jących nowe budynki. Wszyscy za-
dają sobie pytanie: co się dzieje?
Okazuje się, że sąd wieczystok-
sięgowy wymaga do założenia
księgi m. in. tzw. wypisu z reje-
stru lokali. Problem w tym, że...
rejestry takie na razie nie istnie-
ją. Rozporządzenie Ministra Roz-
woju Regionalnego i Budownic-

twa z 29 marca 2001 roku (Dz.
U. nr 38 poz. 454) nakazuje spo-
rządzenie zbiorczego zestawie-
nia danych o lokalach i budyn-
kach (w skład którego wchodzą
m. in. rejestry), do końca 2005
roku. Oznacza to, że dokument
wymagany dzisiaj przez sąd moż-
na będzie otrzymać w najgor-
szym wypadku dopiero pod
koniec 2005 roku!
Z informacji Ministerstwa Spra-
wiedliwości wynika, że władze
uznały, iż do założenia księgi wie-
czystej, jeśli w gminie nie powstał
jeszcze rejestr lokali, wystarczy
sam wypis z rejestru gruntów.
Jednak Przewodniczący X Wy-
działu Ksiąg Wieczystych w Są-
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Pod koniec ubiegłego roku na
łamach Kuriera pozytywnie oce-
nił Pan gospodarowanie środ-
kami przeznaczonymi na eks-
ploatację i nie przewidywał Pan
podwyżek. Wręcz odwrotnie –
od stycznia 2003 roku opłaty
zmalały o blisko 10 procent.
Dzisiaj dowiadujemy się, że
opłaty za niektóre usługi – m.
in. ochronę, ogólny zarząd, mu-
szą wzrosnąć. Co powoduje te
zmiany?

Opłaty za eksploatację, jak wska-
zuje sama ich nazwa, wiążą się
z kosztami rzeczywiście pono-
szonymi przez Spółdzielnię. Na
koszty te ma wpływ wiele czynni-
ków. Większość z nich ma cha-
rakter zewnętrzny – zależy od
władz miasta (podatki), cen urzę-
dowych (ciepło, energia). Są jed-
nak i takie, które wynikają z przy-
jętego i ciągle oczekiwanego
przez naszych mieszkańców
standardu obsługi i utrzymania
budynków, ich otoczenia. Przywy-
kliśmy do tego, że na naszych
osiedlach czujemy się bezpiecz-
nie, bo na każdym kroku widzimy
fizyczną ochronę, że klatki są co-
dziennie sprzątane, ślady dewa-
stacji – natychmiast likwidowa-
ne, zieleń – nieustannie
pielęgnowana. Że domy Dembu-
du pozytywnie wyróżniają się na
tle sąsiednich, często niewiele
starszych budynków. Wpływa to
na atrakcyjność lokali, ich war-
tość i możliwość wynajmowania,
czy zbywania.
Faktycznie, w ubiegłym roku pod-

jęliśmy próbę znacznego ograni-
czenia kosztów ochrony i sprzą-
tania, okazało się jednak, że
mieszkańcy i właściciele lokali
użytkowych na kilku osiedlach –
szczególnie Łuckiej i Ostrowskiej
– odczuli to jako znaczne pogor-
szenie komfortu. Stąd decyzja
o podwyższeniu stawek za ochro-
nę o średnio 8 groszy za metr.
Wiąże się to także z bezpardono-
wą walką, jaką wydaliśmy agen-
cjom towarzyskim. Sukces, jakim
było ich zniknięcie z naszych
osiedli, był możliwy także dzięki
wzmożonej aktywności firm

ochroniarskich. To poczucie bez-
pieczeństwa – jako dobro wyż-
sze – musimy utrzymać.
A wzrost kosztów związanych
z ogólnym zarządem mieniem
Spółdzielni? Za co tutaj musi-
my dopłacać?

Chciałbym przypomnieć, że staw-
ka ta, obecnie wynosząca 1,26 zł
za m2, w ubiegłym roku została
obniżona z 1,29 zł do 1,22 zł. Tak
więc tegoroczny poziom jest niż-
szy, niż ten, który obowiązywał
przed dwoma laty. Dowodzi to
oszczędnego gospodarowania
środkami na obsługę Spółdzielni,
która się przecież rozrasta i uno-
wocześnia. Po czternastu latach
dorobiliśmy się wreszcie porząd-
nego lokalu, w którym mieści się
biuro Spółdzielni. Poprzedni lo-
kal, przy Krochmalnej, został sfi-

nansowany w ramach pierwszej
naszej inwestycji – osiedla Żela-
zna. Nowy finansujemy ze środ-
ków całej Spółdzielni. Ponieśli-
śmy też koszty modernizacji sieci
komputerowej. Z jednej strony
wymusił to system bankowy

i ZUS, z drugiej – skala zadań. Na
bieżąco monitorujemy wszystkie
wydatki, stan kont wszystkich lo-
kali, archiwizujemy dane. Dzięki
temu możecie Państwo sprawnie
uzyskać potrzebne informacje
i pomoc.

Wzrosła też o 10 groszy stawka
odpisu na Fundusz Remontowy.
Dzisiaj wynosi ona 0,85 zł za
m2. Czy rzeczywiście musimy
gromadzić aż takie środki na re-
monty nowych przecież do-
mów?

Za odpowiedź mogłoby wystar-
czyć przypomnienie, że od 1 ma-
ja rośnie o 15% VAT na materia-
ły budowlane. A skala wzrostu
naszej stawki wynosi 13%... Ale
proszę mi wierzyć, że każdą zło-
tówkę oglądamy przed wyda-
niem kilka razy. Rada Nadzorcza
bardzo wnikliwie analizowała ko-
nieczność dokonania tegorocz-
nych zmian kosztów. Sprawa
Funduszu Remontowego wzbu-
dziła szczególnie duże kontro-
wersje. Przypomniano kłopoty,
jakie mieliśmy ze starszymi osie-
dlami (Żelazna, Łucka – stoją już
przecież dziesięć lat), gdzie po-
czątkowo nie pobieraliśmy na
bieżąco opłat odzwierciedlają-
cych realne koszty, także związa-
ne z remontami. Te „dziury” fi-
nansowane były ze środków
kolejnych inwestycji. Stąd miesz-
kańcy mogli przywyknąć do niż-
szego poziomu opłat, niż uzasad-
niały to rzeczywiste wydatki. Ale
system taki był błędem, nie mo-
żemy przecież zagwarantować
ciągłego budowania nowych
osiedli. Zresztą każdy powinien
płacić za siebie. W tym przypad-
ku – zbierać środki na pokrycie
potrzeb remontowych własnego
osiedla. Dodatkowym argumen-
tem za rozwojem Funduszu Re-
montowego był fakt, że w tym ro-
ku każdy z nas może jeszcze

Pod koniec marca każdy właściciel lokalu otrzymał osobiście

lub na adres korespondencyjny kilka dokumentów związanych

z opłatami eksploatacyjnymi.

Dział Księgowości przedstawił rozliczenie rzeczywiście

poniesionych kosztów z uwzględnieniem faktycznego zużycia

zimnej i ciepłej wody oraz ogrzewania w II półroczu 2003 roku.

Z rozliczenia tego wynikają nadpłaty, lub niedopłaty

uwzględnione w saldzie poszczególnych lokali na 29 lutego

2004 r.

Oddzielny dokument to informacja nt. nowych stawek opłat

eksploatacyjnych obowiązujących od 1 kwietnia 2004 roku

i szczegółowe wyliczenie opłat dla konkretnego lokalu, które

należy opłacać na bieżąco.

Od 1 kwietnia 2004 uleg∏y zmianie niektóre op∏aty ponoszone przez w∏aÊcicieli
lokali w zwiàzku z kosztami eksploatacji. PoprosiliÊmy Prezesa Zarzàd Witolda
Romanowskiego o wyjaÊnienie przyczyn i zakresu zmian.

Za co p∏acimy?

dzie Rejonowym dla Warszawy-
-Mokotowa (obsługuje także
Śródmieście i Wolę) interpretuje
przepis tak, że wymóg załączenia
wypisu z rejestru lokali jest bez-
względny. Bez niego księga bę-
dzie nieprawidłowa i można bę-
dzie ją podważyć. Pech polega na

tym, że – według sędziego – wy-
móg ten dotyczy tylko ksiąg, któ-
re tworzone są w formie elektro-
nicznej, dopiero wprowadzanej
do naszych sądów. Sąd dla War-
szawy-Mokotowa jest w czołówce
unowocześniania naszego są-
downictwa i prowadzi księgi
w formie elektronicznej. Gdyby

można było je zakładać – jak cią-
gle w zdecydowanej większości
polskich sądów – ręcznie, nie by-
łoby problemów.
Miejscy urzędnicy zadeklarowali
podobno szybkie uruchomienie re-
jestru budynków i lokali. Szkopuł
w tym, że wymaga to pieniędzy
i czasu na dokonanie stosownych
wpisów. M. in. Urząd Miasta
z dniem 31.03.2004 r. wprowadził
do stosowania tzw. operat tech-
niczny inwentaryzacji budynku i za-
żądał od spółdzielni wykonania do-
datkowych czynności i wykazów
geodezyjnych oraz złożenia dal-
szych wykazów i zestawień, nara-
żając nas na kolejne koszty.

Co więc maja dzisiaj zrobić spół-
dzielcy i deweloperzy? Niestety –
czekać. Ten proceduralny kon-
flikt musi zostać rozwiązany
w najbliższych tygodniach, bo
przecież trudno sobie wyobrazić,
byśmy czekali dwa lata na możli-
wość wzięcia kredytu zabezpie-
czonego hipoteką.
Wszystkie osoby zainteresowane
podpisaniem aktów notarialnych
i złożeniem wniosków do sądu
prosimy o utrzymywanie kontak-
tu z biurem Spółdzielni. Będzie-
my Państwa na bieżąco informo-
wać o stanie spraw. Także na
łamach Kuriera.

mec. Marcin Bagiński

dokończen ie  ze  s t r .  1

Przeróbki i poprawki krawieckie
Barbara Pyrek
ul. ˚elazna 67 m. 24
Tel. 627-01-99
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odliczyć środki wpłacone na ten
cel od podatku. Trzeba to zrobić
przy składaniu deklaracji rocz-
nej, do 30 kwietnia. Biuro Spół-
dzielni wydaje stosowne za-
świadczenia, które przedstawia
się w urzędzie skarbowym.

Rosną także niektóre opłaty ze-
wnętrzne: podatek od nierucho-
mości o 5 groszy za m2, opłata
stała SPEC o 1 grosz za m2, te-
lewizja o 3,08 zł za lokal. Rozu-
miem, że na te zmiany Spół-
dzielnia nie miała żadnego
wpływu. Czy udało się jednak
obniżyć jakieś koszty?

Oczywiście. My naprawdę nie
proponujemy automatycznych
podwyżek na wszystko! Tam,
gdzie można coś oszczędzić, czy
negocjować – robimy to. Zmalała
stawka za ubezpieczenie mająt-
ku Spółdzielni, potaniała konser-
wacja wind, mniej zużywamy wo-
dy i prądu na cele ogólne
(podlewanie zieleni, oświetlenie
klatek, budynków), potaniał wy-
wóz śmieci.

Ile więc wynosi realna podwyż-
ka opłat miesięcznych związa-
nych z każdym lokalem, w sto-
sunku do tych obowiązujących
od półtora roku?

Średnio niecałe 5 procent. Na
Osiedlu Grzybowska, w związku
z ostatecznym rozliczeniem in-
westycji oraz zakończeniem
prac wykończeniowych prowa-
dzonych przez mieszkańców,
opłaty wręcz zmalały. Mogliśmy
zaproponować obniżkę, bo tak
wynikało z analizy ponoszonych
kosztów.

Mimo, że jest to wzrost stosun-
kowo niewielki, właściwie po-
równywalny z inflacją, czy nie
obawia się Pan, że coraz więcej
członków naszej Spółdzielni

może mieć problem z wnosze-
niem na bieżąco nie małych
przecież opłat?

Zaległości we wpłacaniu zaliczek
były zawsze. Są one przedmio-
tem stałego monitowania przez
Zarząd i Radę Nadzorczą. Dzisiaj
ich poziom nie stanowi zagroże-
nia dla prawidłowego funkcjono-
wania Spółdzielni, ale oczywiście
jest to problem. Tym bardziej, że
za statystyką finansową stoi kon-
kretny człowiek. Szczycę się tym,
że znam osobiście wszystkich
członków naszej Spółdzielni.
Wielu od kilkunastu lat... Sporo
wiem o ich aktualnej sytuacji ży-

ciowej, o problemach, z którymi
się borykają. I muszę się zgodzić,
że zdarzają się przypadki, w któ-
rych – z czysto ludzkiej solidar-
ności – należałoby pomóc. Po-
czekać miesiąc, dwa, na opłatę,
może nawet czasowo zwolnić
z części obciążeń... Dzisiaj nie
mamy takich możliwości. W tro-
sce o wspólne dobro musimy
bezwzględnie egzekwować na-
leżności.
Dlatego chciałbym na najbliż-
szym Walnym Zgromadzeniu za-
proponować utworzenie specjal-
nego funduszu – niewielkiego,
może złotówka od lokalu, może
dwa złote... – który dałby nam

możliwość wspomagania sąsia-
dów znajdujących się przejścio-
wo w trudnej sytuacji. To taka są-
siedzka solidarność... Zdaję
sobie sprawę, że sprawa jest
trudna, wymaga refleksji, dysku-
sji Rady Nadzorczej, decyzji Wal-
nego Zgromadzenia. Mam jed-
nak przekonanie, że spółdzielnia
to coś więcej niż związek inwe-
storów, całkowicie obcych sobie
ludzi, przypadkowo zgromadzo-
nych w jednym budynku. Być mo-
że dzisiejsze czasy, trudne prze-
cież dla wielu, są dobrym
momentem, by to udowodnić.

Rozmawiał
Wieńczysław Zaczek
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Plany inwestycyjne
Zgodnie z przyj´tà strategià rozwoju Dembud stale poszukuje atrakcyjnych mo˝liwoÊci inwestycyjnych.
W ostatnich dniach pojawi∏y si´ dwie propozycje, nad którymi podj´to prac´.

Przy placu
Zarząd prowadzi rozmowy w sprawie nabycia działki przy ul. Hożej
1A, o powierzchni 400 m2. Na miejscu wyburzonej w 2003 roku
przedwojennej kamienicy projektowany jest dziewięciokondygnacyj-

ny budynek, z lokalami użytkowymi na parterze i I piętrze (209 m2)
oraz siedmioma kondygnacjami mieszkalnymi. Na każdej

z nich znajdują się dwa mieszkania – o pow. 88 i 110 m2.
Na poddaszu – jedno mieszkanie o pow. 180 m2.

Nowa kamienica ma powstać w bardzo prestiżowym
miejscu – tuż przy Placu Trzech Krzyży. Wejście

i wjazd do garażu (16 miejsc parkingowych)
planowany jest od ul. Hożej. Autorami pre-

zentowanego projektu są architekci
Grzegorz Stiasny i Jakub Wacławek.
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Serce Warszawy
Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd do prowadzenia rozmów na temat
nabycia działki budowlanej położonej przy ul. Emilii Plater 10, o po-
wierzchni 1813 m2. Projektowany jest tu budynek mieszkalny z usługa-
mi i garażem. Autorem projektu jest prof. arch. Konrad Kucza-Kuczyński.
Przewiduje on wybudowanie 90 mieszkań, o powierzchni od 50 do
120 m2 oraz 1575 m2 biur. Pod budynkiem znalazłby się garaż na 108
miejsc.
Istniejący projekt cechują śmiałe rozwiązania architektoniczne, wykorzy-
stujące przestrzeń głębokiej, ale wąskiej działki. Duże przeszklenia, po-
łączenie starej substancji mieszkaniowej z nowoczesną architekturą. Lo-
kalizacja przy cichej ulicy prostopadłej do Alej Jerozolimskich oferuje
zarówno zalety mieszkania w ścisłym centrum miasta, jak i cichym, pre-
stiżowym miejscu.

Ciągle aktualny – choć odsuwający się na razie w czasie – jest pro-
jekt odbudowy Panoramy Tatr – budynku na planie koła, położonego
na Powiślu, przy ul. Dynasy (pisaliśmy o nim w Kurierze nr 24). 

Wszystkich zainteresowanych planami
inwestycyjnymi zapraszamy po bliższe informacje
do Biura Spółdzielni, ul. Żelazna 41, w godz. od 8.00
do 16.00, tel. 620 11 74.

Frontowa elewacja budynku Hoża 1 A.

Przekrój pionowy – widok od strony zachodniej.
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Z uwagi na skomplikowany sta-
tus gruntu przy ul. Oboźnej, na
którym stanie nowy budynek
Dembudu, procedury związane
z przeniesieniem pozwolenia na
budowę wydanego na Spółdziel-
nię PAX trwały nieco dłużej niż
pierwotnie zakładaliśmy. Zakoń-
czyły się one wydaniem prawo-
mocnej decyzji i pod koniec roku
miały ruszyć prace. Okazało się
jednak, że przeszkody biurokra-
tyczne ciągle mogą pokrzyżować
wszelkie plany inwestycyjne.
Cztery miesiące czekaliśmy na
wydanie i uprawomocnienie się
decyzji o wycince kilku drzew, bez
której nie można było wbić w zie-
mię łopaty. Wniosek złożony 11
listopada – dzięki życzliwości
miejskich urzędników zyskał moc
dopiero 11 marca. Wycinka roz-
poczęła się następnego dnia,
a od połowy marca rozpoczęły się
prace przy budowie ściany szcze-
linowej i palowaniu terenu. Ma-
my nadzieję, że to kilkutygodnio-
we opóźnienie w stosunku do
harmonogramu budowy uda się

– przy sprzyjającej pogodzie –
nadrobić.
18 marca uzyskaliśmy też pozwo-
lenie na budowę Sceny Kameral-
nej Teatru Polskiego, co pozwoli
równocześnie budować – ściśle
powiązane ze sobą – inwestycje. 
W pierwszej połowie kwietnia biu-
ro projektów zakończy prace nad
projektem architektonicznym.

Będzie wówczas można nanosić
zmiany i poprawki w układzie
ścianek działowych poszczegól-
nych lokali oraz dokonywać
uzgodnień instalacyjnych (usta-
wienie urządzeń sanitarnych,
punktów elektrycznych itp.).
Powyżej prezentujemy najnow-
szą wersje projektu elewacji bu-
dynku od strony ul. Sewerynów.

Po lewej stronie znajduje się pro-
jektowana nowa Scena Kameral-
na Teatru Polskiego. 
Poniżej projekt pasażu łączącego
nasz apartamentowiec z budyn-
kiem teatru. Jego dyrekcja zapro-
ponowała, by pasaż ten, mający
elegancki, miejski charakter, no-
sił imię Arnolda Szyfmana.

Dorota Bujalska

Ruch przy trakcie
Po kilku nerwowych tygodniach, zwiàzanych z przed∏u˝ajàcym si´ oczekiwaniem na decyzj´ o wyci´ciu drzew,
ruszy∏y prace przy najnowszej inwestycji – Apartamentowcu Przy Trakcie. Ju˝ wkrótce w sàsiedztwie Teatru
Polskiego pojawi si´ bry∏a nowego, eleganckiego budynku.



Pi´tnastolecie
Ponad 1800 cz∏onków, 10 inwestycji, 183 000 m2 powierzchni u˝ytkowej, 2000
stanowisk gara˝owych. Imponujàcy dorobek! A tak si´ to wszystko zacz´∏o…

Osiedle „˚elazna”

KALENDARIUM SBM
„DEMBUD”
07.07.1989 - rejestracja SBM DEMBUD
31.03.1990 - I Walne Zgromadzenie
06.10.1990 - II Walne Zgromadzenie
25.05.1991 - III Walne Zgromadzenie
25.02.1992 - zakup gruntu pod budowę Osiedla „Żelazna”

przy ul. Żelaznej 67 i 69A, i Krochmalnej 57
13.06.1992 - IV Walne Zgromadzenie
20.10.1992 - zezwolenie na budowę Osiedla „Żelazna”
21.10.1992 - kamień węgielny Osiedla „Żelazna”   
22.05.1993 - V Walne Zgromadzenie
22.04.1994 - zakup gruntu pod budowę Osiedla „Łucka”

przy ul. Łuckiej 18 i 20
21.05.1994 - VI Walne Zgromadzenie 
25.03.1995 - kamień węgielny Osiedla „Łucka”
11.04.1995 - zezwolenie na użytkowanie Osiedla „Żelazna”
10.06.1995 - VII Walne Zgromadzenie
24.07.1995 - zezwolenie na budowę Osiedla „Łucka’
18.05.1996 - VIII Walne Zgromadzenie
29.05.1996 - zakup gruntu pod budowę Osiedla „Ostrowska”

przy Al. Jana Pawła II 61
25.06.1996 - zezwolenie na budowę Osiedla „Ostrowska”
21.09.1996 - kamień węgielny Osiedla „Ostrowska”
15.01.1997 - zakup gruntu pod budowę Osiedla „Prezydenckiego”

przy ul. Słomińskiego 15, 17 i 19
11.04.1997 - zakup gruntu pod budowę Osiedla „Parkowe’

przy ul. Sady Żoliborskie 2
14.06.1997 - IX Walne Zgromadzenie
25.06.1997 - zezwolenie na budowę Osiedla „Prezydenckiego”
15.07.1997 - zezwolenie na budowę przy ul. Okrzei 1A
19.09.1997 - kamień węgielny Osiedla „Prezydenckie”
16.11.1997 - zezwolenie na budowę Osiedla „Parkowe”
04.12.1997 - kamień węgielny budynku przy ul. Okrzei 1A
20.01.1998 - zezwolenie na użytkowanie Osiedla „Łucka”
23.04.1998 - kamień węgielny Osiedla „Parkowe”
30.05.1998 - X Walne Zgromadzenie
03.09.1998 - zakup gruntu pod budowę Osiedla „Graniczna”

przy ul. Grzybowskiej 2
24.12.1998 - zezwolenie na użytkowanie Osiedla „Ostrowska”
12.06.1999 - XI Walne Zgromadzenie
23.06.1999 - zezwolenie na budowę Osiedla „Graniczna”
23.08.1999 - zezwolenie na użytkowanie Osiedla „Parkowe”
30.08.1999 - zezwolenie na użytkowanie Okrzei 1A
10.01.2000 - zezwolenie na budowę przy ul. Czerniakowskiej 178A
21.03.2000 - kamień węgielny Osiedla „Graniczna”
17.06.2000 - XII Walne Zgromadzenie
19.07.2000 - zezwolenie na użytkowanie Osiedla „Prezydenckiego”
22.09.2000 - zakup gruntu pod budowę kamienicy „Pod Strzelcem” 

przy ul. Żelaznej 41
27.04.2001 - zezwolenie na budowę przy ul. Żelaznej 41
08.06.2001 - kamień węgielny budynku przy ul. Czerniakowskiej 178A 
09.06.2001 - XIII Walne Zgromadzenie
06.11.2001 - zgłoszenie Osiedla „Graniczna” do użytkowania
18.12.2001 - kamień węgielny przy ul. Żelaznej 41
25.05.2002 - XIV walne Zgromadzenie
24.02.2003 - zezwolenie na użytkowanie przy ul. Czerniakowskiej 178A
14.06.2003 - XV Walne Zgromadzenie
18.08.2003 - zakup gruntu pod budowę apartamentowca „Przy Trakcie” 

przy ul. Oboźnej
04.11.2003 - zezwolenie na budowę przy ul. Oboźnej 
01.12.2003 - zezwolenie na użytkowanie Osiedla „Pod Strzelcem”

przy ul. Żelaznej 41

Wykop pod nasz pierwszy budynek, przy ul. Żelaznej.

Panowie, udało się! Marzenia stają się realne.



Osiedle „¸ucka”

Osiedle
„Ostrowska”

Zmienia się „Dziki zachód”.
Kamień węgielny - 25.03.1995

Wentylatory na Łuckiej
dowoził helikopter.

Wchodzimy do Śródmieścia.
Kamień węgielny w wykopie

przy Al. Jana Pawła II - 21.09.1996



Osiedle „Parkowe”

Dominanta Praska

Kameralnie
i prestiżowo.
Ks. Stefan Tracz
podczas wmurowania
kamienia węgielnego
- Osiedle „Parkowe”,
23.04.1998.

Po drugiej stronie Wisły.
Okazała konstrukcja
zdominowała panoramę
Pragi. Kamień węgielny
- 04.12.1997.



Osiedle „Graniczna”

Osiedle „Prezydenckie”

Kapelan Dembudu, śp. ksiądz
prałat Tadeusz Uszyński
dokonuje poświęcenia kamienia
węgielnego - 19.09.1997.

Północne patio
budynku przy
ul. Grzybowskiej
- spokoju
mieszkańców
strzeże Syrenka.



Osiedle
„Czerniakowska”

Kamienica
„Pod Strzelcem”

Apartamentowiec
„Przy Trakcie”

Monumentalne drzewa na Powiślu znalazły sobie
nowe miejsce.

Kamień węgielny przy ul. Żelaznej 41
- 18.12.2001.

Kwiecień 2004.
Plac budowy najnowszej,

dziesiątej inwestycji
Dembudu.

Kamień węgielny przy Czerniakowskiej
- 08.06.2001.



12

W minionych latach Dembud
atakowany był przez różne śro-
dowiska za rzekomy brak troski
o kamienicę, która sąsiaduje
z naszym osiedlem. Wykazywa-
no, że kamienica, obok której
znajdowała się jedna z bram
wiodących do Warszawskiego
Getta, ma bezcenną wartość ja-
ko jedna z nielicznych, pozosta-
łych do naszych czasów, mate-
rialnych pamiątek Holocaustu. 
W połowie lat dziewięćdziesią-
tych nasza spółdzielnia wykazy-
wała zainteresowanie rewitaliza-
cją kamienicy. Na własny koszt
opracowaliśmy dokumentację,
zostały wykonane prace zabez-
pieczające opuszczoną przez
mieszkańców nieruchomość. Za-
brakło jednak dobrej woli i decy-
zji ze strony władz miasta, które
pozwoliłyby uporządkować stan
prawny i umożliwić inwestowa-
nie. Mijały lata, kamienica znaj-
dująca się w ścisłym centrum
Warszawy, stała się ruderą. Wła-
dze nie były w stanie podjąć żad-
nej decyzji – ani o przekazaniu
inwestorowi, ani o rozbiórce.
Dosłownie w kilka dni po naszej
publikacji – 3 stycznia 2004 r.,
w sobotę, o godz. 18.15 – wyda-
rzyła się katastrofa budowlana.
Zawalił się dach nad północną
częścią kamienicy, przebijając
stropy aż do poziomu piwnicy.
Upadkiem na ruchliwa ulicę Że-
lazną groziła ściana frontowa.
Władze miejskie zamknęły ruch
na odcinku od ul. Krochmalnej
do Grzybowskiej i – pod naci-
skiem mediów i warsawianistów
– obiecały zabezpieczenie ka-
mienicy i szybkie rozwiązanie
problemu. 
W styczniu ruszyły prace zmierza-
jące do rozebrania części zawa-
lonego domu. W ich efekcie ru-
nęła północna część ściany
frontowej (luty 2004), bezpo-
średnio granicząca z budynkiem
Dembudu. Prace wstrzymano.
W pierwszych dniach kwietnia
wokół ruiny nic się nie dzieje, uli-
ca Żelazna jest nadal zamknięta,
frustracja okolicznych mieszkań-
ców narasta. Władze obiecują
przywrócenie ruchu na Żelaznej,
nie słychać jednak o żadnych
konkretnych planach uporządko-
wania historycznego narożnika.
Obok publikujemy komentarz
Prezesa SBM Dembud do zaist-
niałej sytuacji.

■

Katastrofa!
W poprzednim numerze Kuriera opisywaliÊmy losy kamienicy przy ˚elaznej 65.
Przed trzema miesiàcami budynek ten zawali∏ si´, co spowodowa∏o znaczne
utrudnienia w ˝yciu okolicznych mieszkaƒców. Jakie b´dà jego dalsze losy?

Mimo naszych wielokrot-
nych prób ratowania bu-

dynku, monitów słanych do
władz, nadzoru budowlanego
(ostatnio w sierpniu ubiegłego
roku), nie udało się na czas
przystąpić do działania. Nastą-
piła poważna katastrofa bu-
dowlana, budynek się zawalił.
Uważam, że jest to jeden
z większych skandali, które wy-
darzyły się w ostatnich latach
w Warszawie.
Szczęście, że nikomu nic się
nie stało. A przecież w obiekcie
tym często nocowali bezdom-
ni, chodnikiem przechodzą co-
dziennie tysiące osób, za cien-
ką ścianą z cegły dziurawki
znajdują się mieszkania człon-
ków naszej spółdzielni... 
Od katastrofy minęły trzy mie-
siące. Rozpoczęto jakieś dziw-
ne roboty zabezpieczające
część budynku, zlikwidowano
drugą połowę. Ulica jest nadal
zamknięta, nie widać pomysłu
jak ten problem rozwiązać. Dzi-
wię się miastu, że wsłuchując
się w krzykliwy głos kilku sto-
warzyszeń i Gazety Wyborczej,
decyduje się na pchanie setek
tysięcy złotych w zabezpiecze-
nie ruiny o wątpliwej wartości
historycznej. Nie mówię o bra-
mie do Getta, którą można by
upamiętnić w jakiś symbolicz-
ny sposób, ale o samym bu-
dynku, z którego już nic nie bę-
dzie! A tymczasem wydano już
ponad 900 00 złotych, z na-
szych, gminnych pieniędzy!
W istniejącej sytuacji Dembud
nie jest zainteresowany udzia-
łem w dalszych pracach zwią-
zanych z tą nieruchomością.
Jako najbliższy sąsiad żądamy
jedynie dopuszczenia nas na
teren w celu wykonania elewa-
cji ściany naszego budynku,
która została odsłonięta w wy-
niku katastrofy. Apelujemy tak-
że o niezwłoczne przywrócenie
ruchu na Żelaznej, ponieważ
obecny stan powoduje ogrom-
ne utrudnienia dla okolicznych
mieszkańców. Właściciele lo-
kali użytkowych znajdujących
się w przyziemiu naszych bu-
dynków alarmują o drastycz-
nym spadku obrotów i rozwa-
żają wystąpienie do miasta
o odszkodowanie. Ruina musi
też zostać tak zabezpieczona,
by nie stanowiła zagrożenia
dla zdrowia i życia ludzi.

Witold Romanowski

Widok kamienicy przy ulicy Żelaznej 65 od strony podwórka w roku 2000…

…oraz 2 kwietnia 2004 roku.

Zamknięta ul. Żelazna. W głębi budynek Dembudu. 2 kwietnia 2004.
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Sklep „Jones”
GALERIA MOKOTÓW

tel.: (22) 541 35 98
www.jones.at

Moda prosto z Wiednia
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Wielka Majówka Dembudu!
Zarząd SBM Dembud serdecznie zaprasza
wszystkich Mieszkańców i ich Przyjaciół
na Majówkę!

Spotykamy się 15-16 maja, w ośrodku Tęcza,
80 kilometrów od Warszawy, przy drodze
do Kazimierza.
W programie m. in.: zajęcia sportowe (tenis,
siatkówka, piłka nożna), wycieczki rowerowe,
przejażdżki quadami, zawody wędkarskie, ognisko.

Koszt (nocleg plus pełne wyżywienie):
dorosły – 45 zł
dzieci do l. 7 – 35 zł
dzieci do l. 3 – gratis.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie
pobytu do 30 kwietnia 2004 roku.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Tęcza, Jabłonowiec, tel. (0-25) 683 47 19,

0-502 266 998
Biuro SBM Dembud, tel. 620 11 74.

Zapraszamy
wszystkich
spragnionych
wypoczynku
w spokojnym miejscu
o specyficznym
mikroklimacie,
po∏o˝onym w po∏owie
drogi z Warszawy do
Kazimierza Dolnego.

OÊrodek Wypoczynkowy 
w Jab∏onowcuT́ cza

oferuje:
● 2-3 osobowe

pokoje
z ∏azienkami
i tv sat

● domowe posi∏ki
● sal´

konferencyjnà
● korty tenisowe

i boisko pi∏karskie
● mo˝liwoÊç

w´dkowania
(w∏asne jeziorko)

OW T́ cza, Jab∏onowiec, 08-452 Wola ˚ycka
tel. (0-25) 683 47 19, 0-502 266 998

www.jablonowiec.pl
e-mail: jablonowiec@jablonowiec.pl

Wola ˚ycka

Trojanów

Wilga

Garwolin

Paprotnia

KEM
Potrzebujesz pomocy?

Serwis sprzątający jest w pobliżu!
ul. Żelazna 69a, paw. 10, tel. 624-65-66, tel./fax 652-16-62

● Sprzątanie codzienne i po remontach – mieszkań, biur,
sklepów. 

● Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i verticali.
● Najnowocześniejszy sprzęt i najlepsze środki czystości.
● Wysoka jakość usług, terminowość, niskie ceny.
● Zlecenia przyjmujemy codziennie:

• poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00
• w soboty od 10.00 do 14.00
• po godzinach informacje przyjmuje automatyczna sekretarka.

DELIKATESY I RESTAURACJA
Zapraszamy od poniedzia∏ku do soboty 8.00 – 21.00, 

w niedziel´ 10.00 – 21.00
S∏omiƒskiego 19 lok 501 (wejÊcie od ul. Dzikiej)

tel. (22) 42 43 428

„Spi˝arnia” jest propozycjà ca∏kiem nowego
sposobu na ˝ycie. Nie pozwolimy skazaç na
zapomnienie rozkoszy smaku ulubionych daƒ
przygotowywanych przez nasze babcie i mamy. 

Delikatesy oferujà:
– tradycyjne w´dliny polskie, w∏asnà garma˝eri´
– nabia∏y krowie, kozie, owcze z eko gospodarstw
– domowe przetwory, ciasta w∏asnego wypieku
– pieczywo wypiekane na miejscu
– piwo niepasteryzowane z Lwówka Âlàskiego
– kawy w∏oskie, jasno palone, Manaresi

i Chiaroscuro 

U nas zjesz jak u Mamy:
– rosó∏ z makaronem 5,00 z∏
– placki ziemniaczane 8,00 z∏
– pierogi ró˝ne 10,50 z∏
– naleÊniki 9,50 z∏
– kotlet z ziemniakami i sa∏atkà 15,00 z∏

oraz wiele innych domowych daƒ
ZAPRASZAMY DO NASZEJ KOLEKCJI WIN!



15

■ Mieszkam na Grzybowskiej.
Czy spółdzielnia przewiduje

jakieś specjalne zabezpieczenia
w okresie szczytu gospodarcze-
go, który ma się odbywać obok
nas – w hotelu Victoria?
Szczyt odbędzie się pod koniec
miesiąca – w dniach 28-30 kwiet-
nia. Przewiduje się, że może on
wywołać znaczące utrudnienia,
a nawet zagrożenia dla mieszkań-
ców Warszawy. Wiele naszych
osiedli – Grzybowska, Ostrowska,
Żelazna – znajduje się w strefie,
którą dotkną ograniczenia w ru-
chu, możliwe są akty wandalizmu.
Dlatego Zarząd – we współpracy
z agencją ochrony – podjął decy-
zje o wzmocnieniu ochrony w klu-
czowych punktach. Przez trzy dni
będzie więcej o 2-3 ochroniarzy.
Patrole samochodowe, które będą
miały prawo poruszać się we-
wnątrz stref, będą częściej patro-
lować newralgiczne okolice. Spe-
cjalny całodobowy dyżur pełniła
będzie ekipa awaryjna. 30 kwiet-
nia biuro będzie nieczynne dla in-
teresantów. Wszelkie szczegółowe
informacje i zalecenia dla miesz-
kańców poszczególnych osiedli
będą – w miarę napływania – wy-
wieszane w windach, tak by każdy
mógł się z nimi zapoznać.
Mamy nadzieję, że nic złego się
nie stanie i wszelkie działania ma-
ją jedynie charakter prewencyjny.
Na marginesie warto jednak po-
wiedzieć, że cały majątek spół-
dzielni jest ubezpieczony, także
od aktów wandalizmu i terroru.

W. R.

■ Co dalej z odsłoniętą po ka-
tastrofie ścianą budynku

przy Żelaznej? Czy właściciele
mieszkań mogą spać spokojnie?
Trwają prace zabezpieczające ru-
inę na graniczącej z naszym bu-
dynkiem posesji Żelazna 65.
Spółdzielnia cały czas jest w kon-
takcie z władzami gminy i jak tyl-
ko uzyskamy dostęp do naszej
ściany, przystąpimy do zabezpie-
czenia jej. Położona zostanie ze-
wnętrzna elewacja, chroniąca
przed zimnem, zalaniem. Nieste-
ty, wygląda na to, że musimy wy-
konać te prace z własnych środ-
ków – funduszu remontowego.
Staramy się, by uciążliwości zwią-
zane z zawaleniem kamienicy
trwały jak najkrócej. Wszystko jed-
nak zależy od władz gminy.

W. R.

■ Zarząd obiecywał, że zrobi
coś w sprawie segregacji

śmieci. Kiedy staną pojemniki na
papier, szkło i plastik?
W poprzednim Kurierze pisaliśmy
o możliwości wstawienia pojemni-
ków do segregacji śmieci. Mieli-
śmy nawet nadzieję na obniżenie
kosztów wywozu śmieci ze wzglę-
du na propozycję bezpłatnego wy-
wozu pojemników z odpadami na-
dającymi się do recyklingu.
Niestety, firmie z którą podjęliśmy
rozmowy nie udało się jeszcze uru-
chomić całego systemu, który ob-
jąłby nasze osiedla. Postanowili-
śmy na początek postawić
pojemniki na szkło, plastik i papier
w osiedlach które mają największe
komory śmieciowe. W kwietniu po-
jemniki staną na Sadach Żolibor-
skich, Żelaznej i Krochmalnej oraz
Łuckiej. Po próbach na tych osie-
dlach będziemy próbowali rozwią-
zywać problem segregacji śmieci
na pozostałych osiedlach.

R. K.

■ Czy można podnieść este-
tykę i standard holi, np.

przez wyłożenie ścian do pewnej
wysokości kamieniem?
Tam, gdzie okładzin ściennych nie
ma projekt nie przewidywał takie-
go wykończenia holi. Pomijając
wysokie koszty takiej moderniza-
cji, nie wszędzie jest to uzasadnio-
ne i możliwe ze względów tech-
nicznych. Oczywiście, że hole na
parterach są naszą wizytówką
i wymagają szczególnej troski ze
względu na ilość użytkowników.
Na przykład na Ostrowskiej hole
wejściowe są niewielkie w stosun-
ku do ilości mieszkań, które obsłu-
gują. I tam, takie rozwiązanie było-
by racjonalne. Jednak hole
windowe zostały tam odnowione
w zeszłym roku i do sprawy będzie-
my mogli wrócić przy następnej
potrzebie odnawiania parterów.

D. B.

■ Dlaczego przegrodzono uli-
cę na tyłach osiedla Ostrow-

ska? Bardzo utrudniło to dojazd
do garaży.
Odcinek uliczki od Anielewicza do
mniej więcej połowy naszego bu-
dynku został w zeszłym roku zmo-
dernizowany. I Wojskowa Spół-
dzielnia Mieszkaniowa – do której
należy kolejny odcinek tej drogi –
uznała, że ze względu na bezpie-
czeństwo mieszkańców trzeba

ograniczyć możliwość przejazdu
i ustawiła zaporę. Spółdzielnia ta
ma w 2004 roku wyremontować
drogę i być może wtedy zasady or-
ganizacji ruchu zostaną zmienio-
ne. Dokładne daty remontu nie są
nam obecnie znane, ale interesu-
jemy się tą sprawą, bo ponosimy
opłaty za użytkowanie dróg dojaz-
dowych do naszych garaży.

R. K.

■ Jakie prace wykonuje się
wiosną w celu rekonstruk-

cji zieleni? Czy od Al. Jana Paw-
ła można odnowić winorośl, któ-
ra częściowo obumarła? 
Na wiosnę zieleń podlega gruntow-
nej pielęgnacji. W miarę możliwo-
ści likwidowane są skutki wandali-
zmu i bezmyślności mieszkańców
i sąsiadów osiedli. Na Jana Pawła
postaramy się dosadzić winorośl.
Przy okazji chcielibyśmy zaapelo-
wać do wszystkich właścicieli
psów, żeby nie pozwalali swoim
pupilom łamać krzewów, kopać
i załatwiać swoich potrzeb na na-
szych wspólnych klombach. Doty-
czy to także pozwalania psom na
załatwianie swoich potrzeb na na-
rożnikach betonowych pojemni-
ków, tuż przed wejściami do klatek
oraz elewacjach. Są takie miejsca
– np. mieszkańcy informują o wej-
ściu do klatki VII na Ostrowskiej –
gdzie mimo wysiłków pań sprząta-
czek nie udaje się utrzymać pod-
stawowej czystości i estetyki.

R. K.

■ Jakie są dalsze losy cofnię-
cia decyzji o warunkach za-

budowy i zagospodarowania te-
renu dla osiedla Parkowego na
Sadach Żoliborskich?
Jak zapewne zainteresowani pa-
miętają z prasy, z powodów niezro-
zumiałych dla Spółdzielni, władze
miasta uznały, że niezgodnie
z prawem została wydana decyzja
o warunkach zabudowy dla osie-
dla Parkowego. Decyzja ta została

cofnięta. Następnym krokiem by-
łoby unieważnienie pozwolenia na
budowę. Chociaż osiedle ma po-
zwolenie na użytkowanie i jego ist-
nieniu nic nie może zagrozić, to ta-
kie proceduralne zabawy mogłyby
opóźnić na przykład wydanie za-
świadczeń o samodzielności loka-
li, co z kolei opóźniłoby możliwość
podpisywania aktów notarialnych
przenoszących odrębną własność
na poszczególnych mieszkańców.
Spółdzielnia odwołała się od wyro-
ku SKO z 31.12.2002 roku i Woje-
wódzki Sąd Administracyjny uchy-
lił decyzję SKO o nieważności
decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla
osiedla Parkowego. Tak więc
wszystko wróciło do stanu po-
przedniego. Tylko po co było całe
to zamieszanie? Może ku uciesze
dziennikarzy z Gazety Wyborczej...

D. B.

■ Na Słomińskiego, w win-
dzie, pojawiła się kartka,

której autor prosi sąsiadów, że-
by nie zrzucać mu śmieci na ta-
ras. Mam ten sam problem –
apeluje do mieszkańców wyż-
szych kondygnacji, by uszano-
wali balkony i tarasy położone
poniżej. Są one częścią naszych
mieszkań. To naprawdę skandal,
ale zdarza się, że znajduję na
swoim tarasie śmieci, pety, a na-
wet... menu imprezy, która odby-
wała się powyżej! 
Cóż mamy powiedzieć? Podpisu-
jemy się pod tym apelem. Jeśli sa-
mi nie będziemy dbać o miejsca
w których mieszkamy, może się
pewnego dnia okazać, że nasze
wymarzone „miejsca na ziemi” za-
mieniają się w slumsy.
Przy okazji przypominamy o ko-
nieczności sprawdzenia – w ra-
mach porządków na tarasach –
drożności odpływów. W przypad-
ku problemów prosimy o kontakt
z administracją osiedla.

D. B.

kurier@dembud.pl
Do naszej skrzynki trafiajà listy od Czytelników
Kuriera. W niektórych pojawiajà si´ pytania
i problemy dotyczàce mieszkaƒców. Odpowiadajà
na nie przedstawiciele Zarzàdu Spó∏dzielni.

REKLAMA ● REKLAMA ● REKLAMA ● REKLAMA ● REKLAMA ● REKLAMA ● REKLAMA ● REKLAMA



Informacje i telefony
Administracja osiedla / Administration office
Osiedle „Żelazna” – ul. Żelazna 67, 69a i ul. Krochmalna 57,
tel. 624 65 67
Osiedla „Łucka” – ul. Łucka 18 i 20, tel. 620 97 90
Osiedle „Ostrowska” – Al. Jana Pawła II 61, tel. 636 66 89
Osiedle „Parkowe” – ul. Sady Żoliborskie 2, tel. 832 44 43
Osiedle „Prezydenckie” – ul. Słomińskiego 15, 17, 19, tel. 637 52 70
Osiedle „Graniczna” – ul. Grzybowska 2, tel. 436 11 41
Kaminica „Pod Strzelcem“ - ul. Żelazna 41, tel. 890 20 84

Ochrona / Security service
Osiedle „Żelazna” – ul. Żelazna 67, 69a i Krochmalna 57,
tel. 654 01 93
Osiedle „Łucka” – ul. Łucka 18 i 20, tel. 654 18 58
Osiedle „Ostrowska” – Al. Jana Pawła II 61, tel. 838 24 79
Osiedle „Parkowe” – ul. Sady Żoliborskie 2, tel. 0-604-697-866
Osiedle „Prezydenckie”
– bud. Zachodni, ul. Z. Słomińskiego 19, tel. 637 52 71
– bud. Wschodni ul. Z. Słomińskiego 15, tel. 637 52 74
Osiedle „Graniczna” – ul. Grzybowska 2, tel. 436 11 52
Kaminica „Pod Strzelcem“ - ul. Żelazna 41, tel. 890 20 84

Biuro SBM Dembud / Office
Kamienica „Pod Strzelcem“ ul. Żelazna 41 lok 9, tel. 620 11 74,
652 18 75, 652 18 76, 652 18 77,
fax 620 27 45, pon. 1000-1800, wt.-piąt. 800-1600

Prezes Zarządu SBM Dembud Witold Romanowski
przyjmuje w każdą środę w godz. 1000-1600

Zastępca Prezesa ds. eksploatacji Roman Kępka
przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 1200-1800

e-mail: biuro@dembud.pl
www.dembud.pl

Telefony alarmowe / Emergency 112
Policja / Police 997
Straż Pożarna / Fire Brigades 998
Pogotowie Ratunkowe / Medical Emergency Service 999
Pogotowie Gazowe / Gas Service 992
Pogotowie Energetyczne / Power Engineering Service 833 79 52 
Pogotowie dźwigowe OTIS / Elevator service 0-800 444 555,
0-607 444 555

Wszelkie płatności z tytułu opłat eksploatacyjnych należy wnosić z góry,
najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca.

Reklama na łamach Kuriera Dembudu
Informacji udziela:
Dział Promocji i Sprzedaży SBM Dembud,
Dorota Kwiatkowska
ul. Żelazna 41
tel. 620 11 74, 0-601 39 37 36
e-mail: sprzedaz@dembud.pl
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WALNE ZGROMADZENIE
Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „DEMBUD” zawiadamia,
że w dniu 19 czerwca 2004 r. (sobota) o godz. 1000 odbędzie się WALNE
ZGROMADZENIE Członków Spółdzielni w sali TEATRU NA WOLI
w Warszawie przy ul. Kasprzaka 22. 
Zebranie poprzedzone będzie uroczystym podsumowaniem 15-lecia
działalności SBM „DEMBUD”.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór Prezydium: Przewodniczącego, Sekretarza i Asesora

Walnego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 14

czerwca 2003r.
5. Uchwalenie zmian w statucie Spółdzielni.
6. Podjęcie uchwał związanych z 15-leciem istnienia SBM „DEMBUD”.
7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2003 r.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni.
10. Informacja o lustracji przeprowadzonej w Spółdzielni i przedstawienie

przez Radę Nadzorczą wniosków z lustracji.
11. Przyjęcie sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdania

finansowego.
12. Udzielenie Absolutorium Członkom Zarządu.
13. Uchwała w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni.
14. Uchwała w sprawie utworzenia funduszu pomocy członkowskiej.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.
Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni,
sprawozdanie finansowe i projekty uchwał oraz protokół z lustracji będą
wyłożone w biurze Spółdzielni SBM „DEMBUD” (Warszawa, ul. Żelazna 41
lok. 9) od dnia 04.06.2004 r. w godz. 1000 – 1500 (z wyjątkiem sobót).

Uwaga!


