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Goràco polecamy
Paƒstwu ten
Êwiàteczny numer
Kuriera Dembudu.
JesteÊmy
przekonani, ˝e 
w pe∏ni Paƒstwa
usatysfakcjonuje,
bo nie mamy 
co do tego
wàtpliowÊci, ˝e
dajemy Paƒstwu
ciekawà lektur´
na Êwiàteczne dni.
Szczególnie
polecamy
„Zeznania”
prezesa naszej
spó∏dzielni,
Witolda
Romanowskiego.
Ciekawe sà!
Zach´camy tak˝e
do zapoznania si´
z nowymi planami
Dembudu.
Popatrzcie, jak
b´dà wyglàdaç
nasze nowe
domy. 
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Mamy nowà 
stron´ internetowà!
Idziemy zgodnie z duchem czasu. Dzieƒ dzisiej-
szy jest taki, o czym ju˝ chyba ka˝de dziecko wie,
˝e nikt nie mo˝e si´ obejÊç bez Internetu. I dobrej
strony internetowej te˝. Dlatego stworzyliÊmy
dla Was zupe∏nie nowà stron´ www.dembud.pl
Z pe∏nym zakresem wszelkich informacji doty-
czàcych naszej spó∏dzielni. Mamy wi´c informa-
cje z naszej przesz∏oÊci, liczàcej sobie ju˝ bez ma-
∏a 20 lat (ach, jak ten czas szybko leci)! Przypomi-
namy wszystkie wa˝ne wydarzenia z naszej hi-
storii i wszelkie wa˝ne daty dla SBM DEMBUD.
OczywiÊcie podajemy te˝ informacje dotyczàce
naszej przysz∏oÊci i naszych planów. Tych bli˝-
szych i tych dalszych. Tak wi´c na naszej stronie
internetowej zapoznacie si´ Paƒstwo z planami
inwestycyjnymi, które zamierzamy zrealizowaç.
Polecamy tak˝e naszà wspania∏à Galeri´ Fotogra-
fii, gdzie znajdujà si´ zdj´cia zwiàzane z historià
DEMBUDU.
Na naszej stronie uzyskajà Paƒstwo wszelkie in-
formacje dotyczàce naszych spraw. Tak wi´c
znajdziecie pod tym adresem zarówno statut
spó∏dzielni, jak i regulamin porzàdku domowego.
Ale wszelkie inne informacje te˝. Tak wi´c od dzi-
siaj nie muszà si´ Paƒstwo fatygowaç si´  do sie-
dziby DEMBUDU, by uzyskaç informacje Wam
potrzebne.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO ODWIEDZE-
NIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ. 
Zapami´taj ten adres: www.dembud.pl

Informacja
Rada Nadzorcza SBM DEMBUD podj´∏a na po-
siedzeniu w dniu 13.11.2008 r. uchwa∏´ nr
298/2008, w której przyj´∏a zasad´, ˝e nie b´dzie
wyra˝ana zgoda na zmian´ przeznaczenia lokali
po∏o˝onych w obiektach SBM DEMBUD w celu
prowadzenia w nich dzia∏alnoÊci gastronomicz-
nej. Powy˝sza zasada b´dzie wpisana do regula-
minu zasad u˝ywania lokali i porzàdku domowe-
go. Uchwa∏a ta jest wynikiem skarg mieszkaƒ-
ców na ucià˝liwoÊci powodowane przez dzia∏al-
noÊç gastronomicznà w lokalach, w które nie by-
∏y budowane z przeznaczeniem na takà dzia∏al-
noÊç i w których nie ma mo˝liwoÊci nale˝ytego
prowadzenie gastronomii. Lokale ad hoc adapto-
wane na bary, restauracje czy kawiarnie nie ma-
jà odpowiednich dojazdów, parkingów (dla goÊci
i zaopatrzenia) oraz nie majà odpowiedniego za-
plecza niezb´dnego do przygotowywania po-
traw, usuwania resztek i zmywania naczyƒ. Po-
nadto gromadzà w znacznych iloÊciach Êmiecie
i odpady, które sà sk∏adowane w miejscach do
tego nieprzeznaczonych. Powodujà te˝ liczne
awarie sieci kanalizacyjnej oraz emitujà wyziewy.
Praktycznie ka˝dy sàsiad takiej prowizorycznej
placówki gastronomicznej odczuwa (bàdê od-
czuwa∏) jej sàsiedztwo i zwiàzane z tym nieunik-
nione obni˝enie komfortu zamieszkania. Dlatego
Rada Nadzorcza zdecydowa∏a jak na wst´pie.

Spe∏ni∏o si´ marzenie wiceprezesa Jacka
Kosa. W wywiadzie udzielonym w po-
przednim numerze Kuriera powiedzia∏, ̋ e
˝a∏uje, i˝ nie ma ju˝ konkursu na Mistera
Warszawy, bo na pewno laur ten zdoby-
∏aby nasz inwestycja przy ulicy Bonifra-
terskiej. PrzyznaliÊmy wtedy racj´ panu
prezesowi, bo tak˝e naszym zdaniem bu-
dynek ten jest niezwykle pi´kny i udany.
Ma w sobie coÊ z nienachalnej elegancji.
Na wskroÊ nowoczesna elewacja pe∏na
tak modnego dzisiaj szk∏a jest zarazem,
i skromna, i nie rzucajàca si´ zbytnio

w oczy. I co najwa˝niejsze, architektura
budynku nie sprawia wra˝enia obcego
cia∏a w otoczeniu pozosta∏ych budyn-
ków. Teraz, gdy dojdzie jeszcze do niego
brakujàca zachodnio-pó∏nocna pierzeja
od strony ulicy Bonifraterskiej, b´dzie to
prawdziwe cacko. 
I widaç w naszych osàdach nie jesteÊmy
osamotnieni, bo Stowarzyszenie Archi-
tektów Polskich równie˝ doceni∏o wysi∏ek
Jakuba Wac∏awka i Grzegorza Stiasnego
i uhonorowa∏o ich budynek Wyró˝nie-
niem Nagrody Roku 2007.

Wyró˝nili nas!
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Zeznanie 
nr KD 39/2008
ÊÊwwiiaaddeekk:: Witold Romanowski
pprroottookkoollaanntt:: Pawe∏ Ludwicki
mmiieejjssccee  

sskk∏∏aaddaanniiaa  zzeezznnaaƒƒ:: Warszawa
ddaattaa:: grudzieƒ 2008
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Ja, Witold Romanowski, ze-
znaj´, ˝e jestem w tym od 20
lat, czyli od samego poczàtku.
Dok∏adnie od 19 grudnia 1988
roku kiedy to na przedÊwià-
tecznym Êledziku w restauracji
„Honoratka” wespó∏ z cztere-
ma innymi osobnikami wpa-
d∏em na pomys∏ stworzenia
spó∏dzielni mieszkaniowej.
Prawdziwej spó∏dzielni miesz-
kaniowej. Nie ˝adnej tam ja-
kiejÊ komunistycznej niby-
-spó∏dzielni, gdzie sekretarz
partii dzieli∏ mieszkania, które
wczeÊniej budowa∏ jeden
z czterech, jakie by∏y w War-
szawie, KBM, czyli Kombina-
tów Budownictwa Miejskiego.
My chcieliÊmy zbudowaç
PRAWDZIWÑ spó∏dzielni´,
opartà na wypracowanych
jeszcze w XIX wieku zasadach
spó∏dzielczoÊci.  ChcieliÊmy
zrobiç spó∏dzielni´, która mia∏a
budowaç mieszkania dla spó∏-
dzielców. Takie mieszkania, ja-
kie oni chcieli. Czy to si´ nam
uda∏o? Nie wiem. Wiele wska-

zuje, ˝e tak. Ale jest te˝ mnó-
stwo takich rzeczy, które mó-
wià, ˝e nie wszystko i nie do
koƒca nam si´ uda∏o.
Patrzàc z perspektywy lat có˝
mog´ powiedzieç? Mo˝e za-
czn´ od takiej tezy czy te˝ sfor-
mu∏owania. Mówi si´, ˝e ci, co
tylko rozpami´tujà przesz∏oÊç
to ludzie g∏upi. Rozsàdnymi sà
natomiast ci, którzy trzeêwo
patrzà na teraêniejszoÊç. ZaÊ ci,
którzy spozierajà li tylko
w przysz∏oÊç to szaleƒcy. My-
Êl´, ˝e w moim przypadku jest
tego wszystkiego po trochu.
Bo czy nie by∏o w nas jakiegoÊ

irracjonalnego szaleƒstwa, kie-
dy z garstkà niedoÊwiadczo-
nych ludzi powo∏ywaliÊmy
Dembud? I wszystkie nasze
póêniejsze dzia∏ania by∏y nace-
chowane pewnà dozà szaleƒ-
stwa. Oto bardzo  konkretny te-
go  przyk∏ad. ZamarzyliÊmy so-
bie, ˝eby w naszym spó∏dziel-
czym domu by∏y najlepsze
windy na Êwiecie, czyli dêwigi
firmy OTIS. Wtedy, na poczàt-
ku lat 90. takie cacka jeêdzi∏y
tylko w najnowoczeÊniejszych
biurowcach. A my chcieliÊmy,
by ta zacna firma, która w 1900
roku zamontowa∏a pierwsze
dêwigi osobowe na wie˝y Eiffla
w Pary˝u, sprzeda∏a NAM swo-
je produkty. I to na dok∏adk´
nie jakieÊ tam modele „scho-
dzàce” z rynku tylko te najnow-
sze! I pami´tam pierwszà roz-
mow´ w polskim oddziale
OTIS. Dyrektor Andrzej Sznek
patrzy∏ na nas z niedowierza-
niem. – Co? Pyta∏. – Spó∏dziel-
nia mieszkaniowa chce nasze
windy? To niemo˝liwe.

I to by∏ koniec naszej pierwszej
rozmowy. Po dwóch miesià-
cach wys∏a∏em do niego na-
szego architekta pana Andrzeja
Bo∏tucia. Potem odby∏o si´ ko-
lejne spotkanie w Holiday Inn
i... zosta∏em zaproszony do
Wiednia, do dyrekcji europej-
skiego oddzia∏u OTIS. Nie po-
wiem, z lekka zg∏upia∏em, gdy
silàc si´ na wy∏uszczenie
w moim mocno niedoskona-
∏ym niemieckim sprawy tam-
tejszemu dyrektorowi Erlicho-
wi, us∏ysza∏em, ̋ e mog´ si´ nie
m´czyç i opowiedzieç wszyst-
ko po polsku, bo on w bodaj
1957 roku, wyjecha∏ z Polski!
I wtedy, dzi´ki jego pomocy
podpisaliÊmy pierwsze poro-
zumienie na zakup 10 wind.
A dzisiaj? W naszych budyn-
kach jest ju˝ 100 wind OTIS.
I zakup ˝adnych takich urzà-
dzeƒ nie nastr´cza najmniej-
szego problemu, ale wtedy
w 1991 roku my byliÊmy pre-
kursorami! I wtedy to by∏o naj-
czystsze szaleƒstwo...A czy nie

Zeznanie nr 

Miasto chce nam sprzedaç,
daç w wieczystà
dzier˝aw´, niesamodzielnà
dzia∏k´, która ma 
610 metrów przy 
ul. Bonifraterskiej 
za 9 mln 90 z∏!!! ˚àda si´
od nas 15,5 tys. z∏otych 
za metr kwadratowy.
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jest szaleƒstwem to, co chce-
my zrobiç w przysz∏ym roku?
Miasto chce nam sprzedaç,
daç w wieczystà dzier˝aw´,
niesamodzielnà dzia∏k´, która
ma 610 metrów przy ul. Boni-
fraterskiej za 9 milionów 90
z∏!!! ̊ àda si´ od nas 15, 5 tysià-
ca z∏otych za metr kwadratowy.
I ponownie stajemy przed wy-
borem; znowu˝ mamy zrobiç
coÊ na najdro˝szej – ju˝ nie
w Polsce, ale Europie – dzia∏ce.
I to jest nasza przysz∏oÊç, czyli
znowu szaleƒstwo... Znowu
szaleƒstwo...
Tak jak na poczàtku ostatniej
dekady XX wieku. Kiedy
wszystko by∏o problemem.
Mam na myÊli technologi´ bu-
downictwa. Praktycznie
wszystko by∏o nieosiàgalne.
Proste rzeczy; poczàwszy od
deskowaƒ, betonu... Pami´-
tam, ˝e pierwszemu wykonaw-
cy kupowaliÊmy farb´ do ma-
lowania okiem w... Pewexie!
M∏odszym, wyjaÊni´, ̋ e by∏y to
takie sklepy, gdzie kupowa∏o

si´ zachodnie lub nasze luksu-
sowe towary za dolary. I my te
farb´ woziliÊmy do wytwórcy
okien gdzieÊ pod Toruƒ.
I w tych naszych dzia∏aniach
by∏o du˝o jakiejÊ takiej despe-
racji, ale i... szaleƒstwa.

Patrzàc na to dzisiaj cz´sto si´
zastanawiam, czy si´ spe∏nili-
Êmy? Czy uda∏o si´ nam
zmieniç oblicze Warszawy?
Zmieniç na lepsze? Mam du-
˝o wàtpliwoÊci... I nie do koƒ-
ca jest przekonany. Mo˝e za-
cz´liÊmy za wczeÊnie? Bo wi-
dzàc ten olbrzymi post´p
technologiczny jaki nastàpi∏
w budownictwie w ostatnich
latach (szczególnie po 2003

roku) mo˝na go porównaç
z rewolucjà telekomunikacyj-
nà... A pami´tam jak w 2000
roku walczyliÊmy z TP S.A.
o... telefony na S∏omiƒskiego.
Naprawd´! Ich nie by∏o wte-
dy staç na pociàgni´cie linii
i to my ciàgn´liÊmy pierwsze
linie Êwiat∏owodowe do na-
szych budynków. A dzisiaj?
Ludzie rezygnujà z tych tele-
fonów, bo wolà komórki.
Zresztà, co tu du˝o gadaç...
Nasze nowe budynki, poczàw-
szy od inwestycji na Grzybow-
skiej sà w zasadzie bezawaryj-
ne! Fundusze remontowe sà
nienaruszane... Tak, bo praw-
dà jest, ˝e  jedynie te pierwsze
nasze inwestycje jak stara ˚e-
lazna, ¸ucka czy S∏omiƒskiego
majà problemy. A to gdzieÊ
kanalizacja nawali, a to elewa-
cja nadgryziona z´bem czasu
si´ posypie...
To powoduje pewien niedosyt,
który mo˝e nawet sugerowaç,
˝e tak w zasadzie to nic fajne-
go dla naszego miasta nie zro-

biliÊmy... Albo tego nie widaç.
Tym bardziej, ˝e zala∏a nasze
miasto fala ró˝nej maÊci firm
developerskich wielu narodo-
woÊci, taki olbrzymi komer-
cyjny najazd, kierujàcych si´
g∏ównie tym, by z ka˝dego
metra wydusiç miliony z∏o-
tych... To sprawia, ˝e te nasze
inwestycje nie sà tak bardzo
eksponowane... Nie majà te˝
takich udziwnionych nazw,
nierzadko nazw idiotycznych,
bo jak mo˝na nazwaç osiedle
Parkowym czy Ogrodami
gdzieÊ na Woli czy centrum
ÂródmieÊcia? Jak mo˝na coÊ
nazwaç Tower, gdzieÊ na ¸uc-
kiej, które wciÊni´te w dzia∏ki
jak nie wiadomo co, zas∏ania-
jà Êwiat∏o sàsiadom... Wszel-
kie rekordy bijà takie kretyni-
zmy jak: Babka Tower czy Biz-
nes Center Bitwy Warszaw-
skiej... W sumie to wszystko
pora˝a i przera˝a.
Ponadto brakuje u nas, w War-
szawie, doÊwiadczenia urbani-
stycznego. Oto w∏adze na- ➥

KD 39/2008
Jak mo˝na coÊ nazwaç
Tower, gdzieÊ na ¸uckiej,
które wciÊni´te w dzia∏ki
jak nie wiadomo co,
zas∏aniajà Êwiat∏o
sàsiadom...



➥  szego miasta usi∏ujà na si∏´,
wed∏ug pomys∏u przeflanco-
wanego ze Szwecji architekta
Micha∏a Borowskiego, a dzisiaj
kontynuowanego przez ekip´
Gronkiewicz-Waltz, zrobiç z uli-
cy Grzybowskiej jakiÊ pseudo
Manhattan. Wydawanie zgody
na budynki powy˝ej 150 me-
trów przy ulicy, która jest zakor-
kowana i nieprzejezdna jest ja-
kimÊ absurdem! I nikt si´ tym
nie przejmuje. My, staraliÊmy
si´ budowaç jakoÊ tak, po ludz-
ku. ˚eby nasi mieszkaƒcy mieli
gdzie wyjÊç, nie byli ÊciÊni´ci
jak przys∏owiowe sardynki
w puszce. Owszem budowali-
Êmy te˝ wysoko, ale w zgodzie
ze zdrowym rozsàdkiem. I to,
co nas osobiÊcie najbardziej
dotyka... Te wszelkie molochy
powstajà wokó∏ naszych inwe-
stycji. Nas t´piono za rzekome
budowanie za wysoko. Przy-
k∏ad – budynek na Grzybow-
skiej. Jedno pi´tro ponoç za
wysoko. Bo˝e, co to si´ dzia∏o!
Gazeta Wyborcza wali∏a w nas
jak w przys∏owiowy b´ben. Ty-
godniami, miesiàcami, ba lata-
mi ca∏ymi. A dzisiaj obok nas
powstaje olbrzymi zespó∏ bu-
dynków wy˝szych o kilkana-
Êcie czy kilkadziesiàt metrów
i co? NIC! Literalnie nic. To ja
si´ pytam, gdzie sà dzisiaj re-
daktorzy GW: Urzykowski,
Szpala, Fusiecki? No, gdzie sà?
Giganty dzisiaj stawiane ju˝ im
nie przeszkadzajà?

W ogóle mam takie odczucie
wielkiej niesprawiedliwoÊci,
która spotyka∏a (i nadal spoty-
ka) mnie osobiÊcie i ca∏à naszà
spó∏dzielni´ ze strony miasta,
niektórych polityków i me-
diów.
Przecie˝ my wznoszàc kolejne
budynki, a mamy ich w 13
punktach Warszawy a˝ 23, bu-
dowaliÊmy nie tylko same go-
∏e domy. MyÊmy budowali in-
frastruktur´ technicznà tego

miasta. Jak przypomn´ sobie
nasze gonitwy za... pràdem!
Tak, za pràdem. Podstacj´ dla
S∏omiƒskiego myÊmy budo-
wali ciàgnàc pràd gdzieÊ z uli-
cy Zajàczka.  Teraz korzystajà
z tego inne osiedla, o wielkim
centrum handlowym Arkadia
nie wspominajàc.  To samo
by∏o w wielu innych miej-
scach. Regu∏à by∏o, ˝e zrobie-
nie infrastruktury dla naszych
osiedli znacznie przekracza∏o

koszty pozyskania dzia∏ki. Ale
o tym nikt w MieÊcie nie mówi,
decydenci czy rajcy ani si´ na
ten temat nie zajàknà. O me-
diach nawet nie wspominam.
Za to, na ka˝dym kroku stara-
no si´ nas opluç.
I wreszcie sprawa, która boli
mnie osobiÊcie. Na ˚elaznej
przy naszej pierwszej inwesty-
cji, stoi od czasów wojny ruina
w miejscu, gdzie by∏a brama
getta. ZaproponowaliÊmy mia-
stu, ˝e kupimy jà i odrestauru-
jemy budynki tak, jakie by∏y
przed wojnà. OczywiÊcie z po-
szanowaniem tego˝ miejsca.
Och, co to si´ dzia∏o. Ja, oso-
biÊcie, zosta∏em w Nowym
Jorku i Jerozolimie okrzykni´ty
niemal naczelnym antysemità
(no, mo˝e tylko Tejkowski czy
Bubel mnie wyprzedzali). Ga-
zeta Wyborcza pi´tnowa∏a
mnie niczym zbrodniarza jakie-
goÊ. Ale dalej by∏o jeszcze go-
rzej. Niekonserwowana ruina,
zasiedlana czasami przez bez-
domnych, nagle sp∏on´∏a
i cz´Êciowo zawali∏a si´! We-
d∏ug niektórych ˝urnalistów
i dzia∏aczy ˝ydowskich, win-
nym tego wydarzenia by∏em
oczywiÊcie. Romanowski pod-
pali∏ ruin´, by potem  jà wyku-
piç i rozebraç, bo chce posta-
wiç tam swoje domy – krzy-
czeli moi przeciwnicy. Póêniej
w∏adze dzielnicy ruin´, kosz-
tem wielu tysi´cy z∏otych za-
bezpieczy∏y i... nic przez wiele

lat si´ nie dzia∏o. Teraz nagle
okazuje si´, ˝e – jak g∏oszà to
„êród∏a dobrze poinformowa-
ne” - w∏adze miasta chcà t´
dzia∏k´ wraz z po∏o˝onymi na
niej ruinami przekazaç BEZ-
P¸ATNIE gminie ˝ydowskiej.
Przekazaç z prawem do roze-
brania tych˝e zabytkowych ru-
in i wybudowania tam czegoÊ
nowego. No, bram´ majà od-
tworzyç... I w zwiàzku z tym
pytam: gdzie sà wspomniani
przeze mnie dziennikarze Wy-
borczej?  Gdzie jest obroƒca
judaiców Sujecki? Gdzie
wreszcie, jest wielka tropiciel-
ka Dembudu Julia Pitera? No,
gdzie oni wszyscy sà? Dlacze-
go nie bijà na alarm. Wszak,
ktoÊ b´dzie rozbiera∏ zabytko-
we ruiny, by w ich miejsce po-
stawiç jakàÊ komercj´!
Z zachowaniem tylko przed-
niej fasady budynku, a wyso-
koÊç zabudowy podnieÊç do
poziomu naszego budynku
˚elazna 67.
Reasumujàc, naprawd´ nie
wiem czy uda∏o si´ choç tro-
ch´ zmieniç oblicze naszego
miasta na lepsze? Nie wiem,
czy mo˝emy byç w 100% z na-
szych dotychczasowych dzia-
∏aƒ zadowoleni? MyÊl´ jednak,
˝e dopiero czas poka˝e czy
mieliÊmy racj´ podejmujàc si´
tego wielkiego wyzwania...

Na tym zeznanie zakoƒczono
Warszawa, grudzieƒ 2008 r.
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Jak przypomn´ sobie nasze
gonitwy za... pràdem! 
Tak, za pràdem. Podstacj´
dla S∏omiƒskiego myÊmy
budowali ciàgnàc pràd
gdzieÊ z ulicy Zajàczka.
Teraz korzystajà z tego 
inne osiedla, o wielkim
centrum handlowym
Arkadia nie wspominajàc.  
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Komentarz, czyli s∏ów 
kilka redaktora „KD”
Skromny ten nasz Prezes, oj skromny.
Uwypukla niedociàgni´cia swoje
i wspó∏pracowników, b∏´dy podkreÊla
(a przecie˝ wiemy, ˝e nie robi ich tylko
ten co nic nie robi!) i w ogóle jakoÊ tak
nieco pesymistycznie nastawiony jest
do otaczajàcej nas rzeczywistoÊci.
Zresztà, tak naprawd´, to tak troch´
nie ma si´ czemu dziwiç bioràc pod
uwag´ trwajàcà wiele lat nagonk´ me-
dialnà…
Pami´tam kiedy pojawi∏y si´ pierwsze
ataki prasowe na Witolda Romanow-
skiego i Dembud, pracowa∏em wów-
czas w ˚yciu Warszawy, a dok∏adnie
w dziale miejskim  tej gazety. Czyta∏em
wówczas  te „zapierajàce dech w pier-
si” teksty w GW na temat spó∏dzielni
i… tak sobie myÊla∏em, ˝e coÊ to tro-
ch´ dziwnie wyglàda. Bo patrzàc na
pozyskiwane przez spó∏dzielni´ dzia∏ki,
nie mo˝na by∏o powiedzieç, ˝e to ja-
kieÊ rewelacyjne miejsca. Ceny p∏aco-
ne przez ich nowych u˝ytkowników te˝
nie by∏y jakieÊ zaskakujàce. Acha,
i jeszcze sprawa lokatorów, ˝e niby

„ró˝ni tacy” kupowali tam lokale. Rozu-
mujàc w ten sposób nale˝a∏oby prze-
cie˝ odsàdziç od czci i wiary prezesów
wielkich spó∏dzielni na Ursynowie, Bia-
∏o∏´ce czy Bemowie, bo tam dopiero
„ró˝ni tacy” mieszkajà...
Dlatego w medialnà awantur´ o Dem-
bud nigdy nie da∏em si´ wpasowaç.
I dobrze, patrzàc na to z perspektywy
minionego czasu.
Zastanawia si´ Prezes Romanowski,
czy uda∏o mu si´ to wszystko czy nie?
Bo ma, jak sam to okreÊla, poczucie
pewnego niedosytu i niespe∏nienia.
S∏usznie? Czy nie za bardzo? MyÊl´, ˝e
to drugie. Nie zauwa˝a bowiem Prezes,
˝e razem ze swoimi wspó∏pracownika-
mi byli w owym czasie prekursorami
nowego myÊlenia o Warszawie, pre-
kursorami dzia∏aƒ, na które nikt inny
wczeÊniej nie wpad∏.
Bo czy nie by∏o czymÊ zupe∏nie no-
wym i niespotykanym podj´cie si´ bu-
dowy luksusowego, na owe czasy, bu-
dynku na... „Dzikim Zachodzie”? Tak,
tak, ulice ˚elazna, Krochmalna czy ¸uc-

ka to by∏ „Dziki Zachód”, czyli zdegra-
dowane przez wojn´ i nie tylko, frag-
menty miasta, o których si´ mówi∏o, ˝e
diabe∏ tam mówi dobranoc. A póê-
niej... Ulica S∏omiƒskiego, gdzie wiatr
tylko hula∏. Puste miejsce miasta. I tam
Dembud inwestowa∏, pokazujàc tym
samym, ˝e mo˝na i warto zmieniaç ob-
licze takich kawa∏ków miasta. I co? Pro-
sz´ popatrzeç, zaraz zacz´li znajdowaç
si´ inni inwestorzy, którzy wzorujàc si´
na naszej spó∏dzielni zacz´li tam te˝
budowaç. Nawet  takie Êwiatowe insty-
tucje jak np. Hilton, który w∏aÊnie obok
nas – przy osiedlu ¸ucka - postawi∏
swój pierwszy w Polsce hotel... A ulica
S∏omiƒskiego? Dzisiaj to jeden z naj-
lepszych adresów w Warszawie. I ka˝-
dy developer chce tam stawiaç swoje
obiekty!
Bo prawda jest taka: za Dembudem
sz∏o miasto! I tego Panie Prezesie nikt
ani Panu, ani wszystkim ludziom spó∏-
dzielni nigdy nie odbierze!

PLU
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Ruszamy 
z Bonifraterskà!

Wreszcie miejscy w∏odarze zdecydowali si´ zbyç SBM
DEMBUD niesamodzielnà dzia∏k´ budowlanà, na której
b´dziemy mogli dokoƒczyç naszà inwestycj´ przy ulicy
Franciszkaƒskiej. Istniejàcy ju˝ od paru lat budynek by∏

pozbawiony zachodnio-pó∏nocnego zwieƒczenia, 
bo nie chciano nam sprzedaç rzeczonej dzia∏ki.  
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To b´dzie
wspania∏y
dom

Zaj´∏o nam to strasznie du˝o
czasu, ale nie by∏o w tym w ogóle
naszej winy. Po prostu miasto
zwleka∏o z odstàpieniem nam
niesamodzielnej dzia∏ki, na któ-
rej – jak zaplanowaliÊmy – mia∏a
stanàç reszta inwestycji, okreÊla-
nej jako Franciszkaƒska. Dziwne
to by∏o zachowanie przedstawi-
cieli  naszego miasta, gdy˝  cho-
dzi∏o przecie˝ o niesamodzielnà
dzia∏k´. Czyli poza nami nikt nic
tam wybudowaç nie móg∏! W koƒ-
cu wiceprezydent Andrzej Sta-
siak wyda∏ Zarzàdzenie nr
2322/2008 o przeznaczeniu do od-
dania w wieczystà dzier˝aw´ tej
w∏aÊnie dzia∏ki. I wyceni∏o jà. I to
jak! Za dwa kawa∏ki ziemi o po-
wierzchni 116 mkw. i 490 mkw.
policzono ponad 9 milionów z∏!
Czyli blisko 5,5 tys. z∏ za jeden

metr kwadratowy gruntu! Czyli
chyba najdro˝ej w Europie. Ale
có˝ robiç? Inwestycj´ trzeba
przecie˝ dokoƒczyç. Nic to,
co prawda, nie ma wspólnego
z deklaracjami pani prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz o po-
pieraniu inwestycji w Warszawie.

Nie ma co narzekaç. Trzeba za-
kasaç r´kawy i koƒczyç dzielo.
Do boju ruszyli nasi architekci:
Jakub Wac∏awek i Grzegorz Stia-
sny, którzy stworzyli projekt no-
wego budynku. Wspaniale kore-
sponduje on z ju˝ istniejàcym
obiektem przy ulicy Franciszkaƒ-
skiej i – o czym jesteÊmy przeko-
nani – za jakiÊ czas b´dzie uwa-
˝any za jeden budynek. Ale co tu
si´ rozpisywaç, lepiej popatrzeç
na wizualizacje i plany tego na-
prawd´ wspania∏ego budynku.       
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Ten naro˝nik, gdzie dzisiaj
stoi nasz pi´kny budynek
przy Franciszkaƒskiej,
a za nied∏ugo dojdzie
jeszcze jego zwieƒczenie
od strony zachodniej,
przed wojnà wyglàda∏ zu-
pe∏nie inaczej. 

Przez wi´kszoÊç XIX wieku
i pierwsze lata XX wieku by∏ on
g´sto zabudowany. Du˝e kamie-
nice czynszowe tworzy∏y pierzej´
ulicy. Na „naszym” rogu by∏a
wielgachna, czteropi´trowa
czynszówka. Po drugiej zaÊ stro-
nie Franciszkaƒskiej do 1936 sta-
∏a pi´kna, choç niewielka kamie-
nica nale˝àca do Józefa Gebhar-
da, autorstwa znanego XIX-
-wiecznego architekta Karola
Henryka Gallego. Tak opisuje jà
profesor Marek Kwiatkowski
w swoim monumentalnym dziele,
wydanym przez PIW w 1989 ro-
ku, a zatytu∏owanym:  „Architek-
tura mieszkaniowa Warszawy –
od potopu szwedzkiego do po-
wstania listopadowego”.

„...kamienica sta∏a przy rogu
ul. Franciszkaƒskiej u zbiegu
z Bonifraterskà. Nale˝a∏a do Jó-
zefa Gebharda i wzniesiona zo-
sta∏a w 1824 roku. (...) Jej sied-
mioosiowa fasad´ o˝ywi∏ wydat-
ny, trójosiowy, dwupi´trowy ryza-
lit z pilastrowym portykiem joƒ-
skim, dêwigajàcym trójkàtny
tympanon z motywem wieƒca.
Nad oknem pierwszego pi´tra
umieszczono powtarzajàcy si´
motyw g∏ówki kobiecej. Ta pi´k-
na kamienica-pa∏acyk zosta∏a ro-
zebrana w 1936 r. wraz z posze-
rzeniem ul. Bonifraterskiej”.

Tyle profesor Kwiatkowski. Pa-
trzàc na pochodzàce z lat trzydzie-
stych zdj´cie tej˝e kamienicy
mo˝na by rzec, ˝e szkoda, i˝ roze-
brano jà, ale có˝, takie sà dzieje
ka˝dego miasta... Czasami z∏e, i
bywa ˝e g∏upie, a czasami lepsze
i màdzrejsze. JesteÊmy przekona-
ni, ˝e w∏aÊnie teraz nadesz∏y dla
tego miejsca w∏aÊnie czasy lepsze.
Wszak ju˝ ruszya∏a zabudowa pu-
stego placu – pozosta∏óÊci po ru-
chliwym niegdyÊ skrzy˝owaniu.       

Nasze adresy: Franciszkaƒska 
róg Bonifraterskiej
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Skandal 
na ˚elaznej

SBM DEMBUD chcia∏ od-
restaurowaç te zabytko-
we ruiny. Nie pozwolo
nam. Po up∏ywie kilku,
kiedy pozosta∏oÊci po
getcie warszawskim spo-
kojnie niszcza∏y, a w∏a-

dze miasta nie zrobi∏y
nic, by temu zapobiec,
teraz chcà – jak wieÊç
gminna niesie – przeka-
zaç ten teren nieodp∏at-
nie z prawem do rozbiór-
ki z zastrze˝eniem, by je-

dynie fasada obiektu zo-
sta∏a odtworzona. I tyle.
JeÊli tak si´ stanie, b´-
dzie to jeden wielki
skandal! Skandal na któ-
ry warszawiacy nie po-
winni pozwoliç. 
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Krochmalna 55. Projektowany budynek
ma byç uzupe∏nieniem istniejàcych ju˝
domów osiedla ˚elazna. Powstanie on
na miejscu przewidzianego do wybu-
rzenia budynku mieszkalnego substan-
dardowego, cz´Êciowo niezamieszka-
nego.
Budynek dopasowano do wysokoÊci
bezpoÊrednich sàsiadów, liczyç b´dzie
od 5 do 6 kondygnacji nadziemnych.
Âciany zewn´trzne od strony po∏udnio-
wej i wschodniej przed∏u˝ajà elewacje
budynków ju˝ istniejàcych. Na pozio-
mie parteru przewidziano 7 miejsc
z wjazdem do istniejàcego gara˝u pod-
ziemnego sàsiednich budynków spó∏-
dzielni. W budynku przewidziano 16 lo-
kali mieszkalnych. W tym 6 dwupoko-

jowych o powierzchni 58,6 mkw., 
5 trzypokojowych o powierzchni 84,8
mkw., 5 pi´ciopokojowych liczàcych
148,7 mkw. oraz 1 dodatkowe na VI
pi´trze 4-pokojowe o powierzchni 94,1
mkw.
Ca∏a inwestycja zajmie dzia∏k´ o po-
wierzchni ca 390 mkw. Budynek b´dzie
mia∏ powierzchni´ ca∏kowità ca 2660
mkw., a u˝ytkowà ca 1700 mkw.
Autorami projektu sà architekci Grze-
gorz Stiasny i Jakub Wac∏awek, z któ-
rymi wspó∏pracowa∏ P. Niebudek.

Dokoƒczenie pierwszej
naszej inwestycji
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Sylwester i jak zwykle ma-
my problem, w co si´ ubraç?
OczywiÊcie wszystko zale˝y,
gdzie idziemy i jak si´ b´dzie-
my bawiç, ale na dzieƒ dzisiej-
szy mojà propozycjà sà suknie
zaprojektowane zgodnie z naj-
nowszà linià lansowanà przez
kreatorów mody na rok
2008/2009. Suknie stylizowane
na lata 50. i 60., kiedy na ba-
lach królowa∏ rock and roll
oraz „dzieci kwiaty”. Kreacje

wykonane z naturalnego je-
dwabiu, lekkie, zwiewne, mi´k-
ko uk∏adajàce si´, utrzymane
w najmodniejszych kolorach
fioletu, szafiru, butelkowej zie-
leni, czerwieni, z∏ota. Tylko
d∏ugoÊç sukni decyduje w tym
wypadku, czy za∏o˝ymy jà na
du˝y bal, czy na ma∏y, kameral-
ny. Weso∏ych Âwiàt i szampaƒ-
skiej zabawy ˝ycz´ wszystkim
Paƒstwu Hanna Bieƒkowska

Fot. www.hannah.com.pl

W co na sylwestra, w co na karnawa∏?
Paniom, które jeszcze nie sà zdecydowane,

podpowiadamy. Prze∏om roku to nowe
kolekcje. Projektanci proponujà klasyk´

zestawieƒ kolorystycznych. Pojawià si´ biel
z czernià, czerwieƒ z czernià, g∏´bokie,

nasycone fiolety i szalenie modny w tym
sezonie kolor niebieski. Suknie sà lekkie,

zwiewne, z cienkich materia∏ów, pow∏óczyste
i bogato zdobione wstawkami i koronkami.

Zwiewnie i kolorowo
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Varsaviana, czyli ksià˝ki o naszym mieÊcie,
które warto kupiç, przeczytaç, mieç...
Nie ukrywamy, ˝e nasza prezentacja jest nieobiektywna, stronnicza i wybiórcza. Ot, prezentujemy te pozycje
o Warszawie, które nam si´ podobajà, majà coÊ wspólnego z naszà Spó∏dzielnià bàdê sà dzie∏em naszch
przyjació∏. Ale mo˝emy zapewniç, ˝e wszystkie tutaj prezentowane ksià˝ki sà naprawd´ godne polecenia!

„Przedmiot pozornie bezwarto-
Êciowy mo˝e przydaç si´ bardzo.
Znalezione w gruzach stare skoru-
py garnków, szk∏o, ˝elastwo, kafle
zw∏aszcza zdobione, monety – nie
niszcz, od∏ó˝ na bok, przynieÊ lub
daj znaç do Muzeum Warszawy
w kamienicy Pod Murzynkiem” –
takiej treÊci wielka plansza poja-
wi∏a si´ po wojnie na Rynku Stare-
go Miasta, gdy rzesze robotników
i warszawiaków odgruzowywa∏y
ruiny Starówki. Ten apel znalaz∏
zrozumienie – muzeum wzbogaci∏o
si´ o wiele cennych eksponatów.
Takie by∏y poczàtki powojennej
dzia∏alnoÊci Muzeum Historyczne-
go m.st. Warszawy, którego d∏ugo-
letnim dyrektorem (52 lata wy-
trwa∏ na tym stanowisku!) by∏
prof. Janusz Durko.

Autor to prawdziwe niewyczer-
pane êród∏o wiedzy o muzealnic-

twie, historii Warszawy. Autor jest
erudytà, ale ma te˝ niesamowità
pami´ç – podaje fakty, nazwiska
osób z nimi zwiàzanych, ods∏ania
kulisy wydarzeƒ, ubarwia anegdo-
tami. Wszystko to u∏o˝one chrono-
logicznie. A poza tym ksià˝ka na-
pisana jest sercem – jej lektura
wciàga (gdy zacz´∏am czytaç, by∏a
godzina 22, kilka minut przed pó∏-
nocà by∏am na setnej stronie,
i trudno by∏o si´ oderwaç).

Niewielu wie, ˝e warszawskie
Muzeum Historyczne stawiane
by∏o za wzór rodzàcemu si´ pod
koniec lat 50. XX wieku w muzeal-
nictwie europejskim trendowi
tworzenia muzeów historii miast.
Ksià˝ka prof. Durki stanowi te˝
kompendium wiedzy o Warszawie
lat 50., a˝ do czasów nam wspó∏-
czesnych. Wzruszajàce sà opo-
wiedziane szczegó∏owo historie

darowizn wspania∏ych zbiorów
prywatnych, jak np. kolekcji sta-
rodruków i rycin z Powstania Li-
stopadowego i Wielkiej Emigracji,
ofiarowanych przez Ludwika Goc-
la, czy odnalezienie 124 prac ma-
larskich zes∏aƒca 1863 roku Alek-
sandra Sochaczewskiego. Ods∏o-
ni´te zosta∏y kulisy decyzji poli-
tycznych, np. wàtek wieloletniej
walki o odbudow´ Zamku Królew-
skiego czy przypomnienie, jak or-
ganizowano wystawy poÊwi´cone
powstaniom: Listopadowemu,
Styczniowemu, odÊwie˝ano pa-
mi´ç o ksi´ciu Józefie Poniatow-
skim w „mrocznych czasach bu-
dowania socjalizmu”. Okazuje si´,
˝e mo˝na by∏o wtedy dbaç i pro-
pagowaç polskoÊç. Ale na to trze-
ba by∏o takich ludzi jak prof. Je-
rzy Durko i inni wymienieni
w ksià˝ce pracownicy, wspó∏pra-

cownicy i osoby sercem zwiàzane
z Muzeum.

Janusz Durko 
Muzeum Warszawy 
i jego wspó∏twórcy 

w mojej pami´ci 1951–2003. 
Muzeum Historyczne 

m.st. Warszawy. 2008

Niespotykana to ksià˝ka....
I niezwyk∏a. W zasadzie ani to al-
bum, ani przewodnik, ani histo-
ria. Ot, zapis w´drówek po War-
szawie. Niezwyczajnych w´dró-
wek, bo w towarzystwie „ich
dwóch” – facetów niezwyk∏ych,
Êmiertelnie w grodzie Syrenki za-
kochanych. I od lat ju˝ kilkudzie-
si´ciu starajàcych si´ mi∏oÊcià
swojà zaraziç innych mieszkaƒ-
ców Warszawy. JesteÊmy przeko-
nani g∏´boko, ˝e ze skutkiem.

Profesor Marek Kwiatkowski
i redaktor W∏odzimierz Liksza
pierwszy wspólny z warszawia-
kami spacer po mieÊcie odbyli,
wówczas jeszcze pod egidà nieza-
pomnianego „Expressu Wieczor-
nego”, 15 paêdziernika 1978 ro-
ku. A potem, w ciàgu 30 lat, odby-
li tych spacerków grubo ponad
100. Nie tylko po samym mieÊcie,
ale tak˝e po Mazowszu.
I w zwiedzaniu tym  towarzyszy∏a
im zawsze Syrenka, która niejed-
nokrotnie otwiera∏a drzwi pa∏a-
ców, ambasad, muzeów i Êwiàtyƒ.
Relacje z tych spacerów sà nie-
zwykle ciekawe. Tak samo jak to,

˝e uczestnicy tych˝e mogà si´ od-
naleêç  na kartach tej ksià˝ki. 

PLU

W∏odzimierz Liksza
„Spacery z Syrenkà 

po Warszawie i Mazowszu”
Efekt,  

Warszawa 2008

To ksià˝ka niezwyk∏a. Ksià˝ka
sensacyjna, ocierajàca si´ o thril-
ler. Ksià˝ka, która w niezwykle
wartki i interesujàcy sposób poka-
zuje jak media, w imi´ jakichÊ w∏a-
snych, niejasnych interesów, mogà
nie tylko skrzywdziç, ale nawet
próbowaç zniszczyç swojà ofiar´.
Ksià˝ka, która po raz pierwszy
w NajjaÊniejszej poruszy∏a sprawy
ró˝nych brudnych spraw w pol-
skim muzealnictwie. Ksià˝ka, któ-
ra jako pierwsza w Polsce pokazu-
je, chocia˝ bez nazwisk, ale dla
ka˝dego zainteresowanego bez
trudu do zidentyfikowania, ludzi
tzw. mafii muzealniczej. Ksià˝ka,
od której, po przeczytaniu pierw-
szego rozdzialiku ju˝ si´ nie ode-
rwiesz! Profesor Marek Kwiatkow-
ski w sposób niezwykle interesujà-
cy pokaza∏, jak sta∏ si´ ofiarà
obrzydliwej nagonki w wykonaniu
wymienionych z imienia i nazwi-
ska dziennikarzy „Gazety Wybor-
czej”. Pokaza∏, jak k∏amstwem czy
pomówieniem mo˝na stworzyç
tzw. fakty medialne, które potem
˝yjà swoim w∏asnym ˝yciem i sà
powielane jako prawda...

Opowiedzia∏, na przyk∏adzie
przej´cia ¸azienek Królewskich
przez ludzi pewnego uk∏adu istnie-
jàcego w muzealnictwie, jak dzia-
∏ajà ci, dla których „Z∏oto cenniej-
sze jest ni˝ sztuka”!

Marek Kwiatkowski 
„Z∏oto cenniejsze 

ni˝ sztuka” 
Wydawnictwo 

Atena, 2008

❚Pisana sercem historia Muzeum Warszawy❚

❚Ich dwóch i Syrenka❚ ❚Muzealniczy thriller❚



18

K ult mamony opanowa∏
naszych rajców i magi-
strackich urz´dników

z panià prezydent Hannà
Gronkiewicz-Waltz na czele.
Liczy si´ bowiem tylko szmal,
który miasto ma zarabiaç.
W ratuszu nikt nawet nie po-
myÊli o tym, ˝e miasto jest in-
stytucjà, która ma dzia∏aç na
rzecz jego mieszkaƒców, a nie
byç li tylko maszynkà do zara-
biania forsy. A tak niestety
pojmujà to obecni w∏odarze
Warszawy.

Przyk∏ady? Pomijajàc ju˝ ten
nasz dembudowski, z cenà
niesamodzielnej dzia∏ki przy
ulicy Franciszkaƒskiej (miasto
za 610 metrów chce ponad 9
milionów – piszemy o tym na
str. 3) jest wiele innych kwiat-
ków. Jakich? Wystarczy
przejÊç si´ g∏ównymi ulicami.
Marsza∏kowskà, Alejami czy
Grójeckà. Tam wsz´dzie, gdzie
by∏y kiedyÊ kawiarenki, sklepy
czy punkty us∏ugowe, dzisiaj
sà placówki banków i salony
telefonii komórkowych. Tylko!
Bo one dajà na przetargach
najwi´cej kasy za wynajem
metra kwadratowego. I co?
Ano, miasto daje im te lokale,
pustoszàc przy tym swojà
miejskà infrastruktur´. Ju˝ dzi-
siaj, idàc wczesnym wieczo-
rem Marsza∏kowskà, która kie-
dyÊ t´tni∏a ˝yciem, zobaczy-
my, ˝e obecnie jest to ulica

wymar∏a (no, mo˝e poza okoli-
cami Galerii Centrum). Tak sa-
mo jest na Grójeckiej i w wielu
innych miejscach.

Z a Boga nie zrozumiem,
po co komu i na co tyle
placówek bankowych?

˚e niby, jak to si´ ongiÊ mówi-
∏o, frontem do klienta? OK, ale
ja chcia∏bym te˝ pójÊç czasem
do fryzjera czy kupiç jakiÊ dro-

biazg, nie b´dàc przy tym zmu-
szonym do jechania gdzieÊ na
obrze˝a miasta do jakiegoÊ hi-
permarketu. Czy tym facetom
z Rady m.st. Warszawy tak trud-
no to zrozumieç? Czy oni nie
kapujà, ̋ e ich polityka – na d∏u˝-
szà met´ – przyniesie straty,
a nie zyski. Bo wymar∏e cen-
trum spowoduje degradacj´
ca∏ego miasta. Ludzie ju˝ dzisiaj
uciekajà pod miasto. A kiedy

ca∏kiem ju˝ si´ wyniosà, to wte-
dy ceny gruntów spadnà, a pla-
cówki bankowe stanà si´ nie-
potrzebne i b´dà likwidowane...
Z samych biurowców nie da
si´ zrobiç nowoczesnego mia-
sta. Do tego sà potrzebni lu-
dzie, zwykli mieszkaƒcy, któ-
rych wszelkie potrzeby b´dà
zaspokajane… Pami´tajcie
o tym!

Jan Kucel

To miasto oszala∏o
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Potrzebujesz
pomocy? 
Serwis

sprzàtajàcy jest
w pobli˝u!
ul. ˚elazna 69a, 

paw. 10, tel. 624-65-66,
tel./fax 652-16-62

● Sprzàtanie codzienne
i po remontach 
– mieszkaƒ, biur,
sklepów.

● Mycie okien, pranie
dywanów, wyk∏adzin
i verticali. 

● NajnowoczeÊniejszy
sprz´t i najlepsze
Êrodki czystoÊci.

● Wysoka jakoÊç us∏ug,
terminowoÊç, niskie
ceny. 

● Zlecenia
przyjmujemy
codziennie:

● poniedzia∏ek–piàtek 
od godz. 8 do 16 

● w soboty 
od godz. 10 do 14

● po godzinach
informacje przyjmuje
automatyczna
sekretarka.

KEMPRZERÓBKI I POPRAWKI
KRAWIECKIE

Barbara Pyrek, ul. ˚elazna 67 m. 24, tel. (022) 627-01-99
✄



Informacje i telefon Administracja osiedla / Administration office 
Osiedle ˚elazna – ul. ˚elazna 67, 69a i ul. Krochmalna 57, 

tel. (022) 624-65-67
Osiedla ¸ucka – ul. ¸ucka 18 i 20, tel. (022) 620-97-90 
Osiedle Ostrowska – aI. Jana Paw∏a II 61, tel. (022) 636-66-89 
Osiedle Parkowe – ul. Sady ˚oliborskie 2, tel. (022) 832-44-43
Osiedle Prezydenckie - ul. S∏omiƒskiego 15, 17, 19, tel. (022) 637-52-70 
Osiedle Graniczna – ul. Grzybowska 2, tel. (022) 436-11-41
Kamienica Pod Strzelcem – ul. ˚elazna 41, tel. (022) 890-20-84
Apartamentowiec Przy Trakcie – ul. Oboêna 9, tel. (022) 211-32-21
Budynek Czerniakowska 131, tel. (022) 841-04-55
Budynek Franciszkaƒska 14, tel. (022) 635-18-22

Ochrona / Security service
Osiedle ˚elazna – ul. ˚elazna 67, 69a i Krochmalna 57,

tel. (022) 654-01-93
Osiedle ¸ucka – ul. ¸ucka 18 i 20, tel. (022) 654-18-58 
Osiedle Ostrowska – AI. Jana Paw∏a II 61, tel. (022) 838-24-79 
Osiedle Parkowe – ul. Sady ˚oliborskie 2, tel. 0-697-98-41-64
Osiedle Prezydenckie
– bud. Zachodni, ul. Z. S∏omiƒskiego 19, tel. (022) 637-52-71 
– bud. Wschodni, ul. Z. S∏omiƒskiego 15, tel. (022) 637-52-74 
Osiedle Graniczna – ul. Grzybowska 2, tel. (022) 436-11-52 
Kamienica Pod Strzelcem – ul. ˚elazna 41, tel. (022) 890-20-84
Apartamentowiec Przy Trakcie – ul. Oboêna 9, tel. (022) 211-32-24
Budynek Czerniakowska 131, tel. (022) 841-04-55
Budynek Franciszkaƒska 14, tel. (022) 635-18-22

Biuro SBM Dembud / Office
Kamienica Pod Strzelcem ul. ˚elazna 41 lok 9, tel. (022) 620-11-74; 
652-18-75, 652-18-76, 652-18-77, fax 620-27-45, pon. 10–18, 
wt.-piàt. 8–16 
Prezes Zarzàdu SBM Dembud Witold Romanowski przyjmuje w ka˝dà
Êrod´ w godz. l0–l6 Zast´pca Prezesa ds. eksploatacji Roman K´pka
przyjmuje w ka˝dy poniedzia∏ek 
w godz. l2–l8 e-mail: biuro@dembud.pl
www.dembud.pl

Telefony alarmowe / Emergency 112
Policja / Police 997 
Stra˝ Po˝arna / Fire Brigades 998 
Pogotowie Ratunkowe / Medical Emergency Service 999
Pogotowie Gazowe / Gas Service 992 
Pogotowie Energetyczne / Power Engineering Service (022) 833-79-52 
Pogotowie dêwigowe OTIS / Elevator service 0-800 444-555 

0-607 444-555
Wszelkie p∏atnoÊci z tytu∏u op∏at eksploatacyjnych nale˝y wnosiç z góry,
najpóêniej do 15. dnia ka˝dego miesiàca.
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Zarzàd SBM „DEMBUD” informuje, ˝e Sto∏eczne
Przedsi´biorstwo Energetyki Cieplnej S.A. wprowa-
dzi∏o nowà „taryf´ dla ciep∏a” obowiàzujàcà od
22.12.2008r., która zosta∏a zatwierdzona decyzjà Pre-
zesa Urz´du Regulacji Energetyki w dniu 03.12.2008r. 
W zwiàzku z tym ulegnie zmianie stawka op∏aty eks-
ploatacyjnej w cz´Êci  dotyczàcej:
● zaliczkowej op∏aty za zu˝ycie ciep∏a;
● op∏aty sta∏ej za zamówionà moc cieplnà.
Podstawà do ustalenia nowych stawek b´dzie wzrost
ceny 1 GJ z 28,45 z∏/GJ na 29,53 z∏/GJ co stanowi
zwi´kszenie o 3,8 % oraz wzrost ceny za moc zamó-
wionà (1 MW) z 7310,03 z∏/MW na 7608,48 z∏/MW co
stanowi zwi´kszenie o 4,08 %.
Uwzgl´dniajàc w/w procentowy wzrost ceny ciep∏a
– zaliczkowa op∏ata za zu˝ycie centralnego ogrzewa-
nia wzroÊnie Êrednio o 3 grosze miesi´cznie za 1 m2

lokalu mieszkalnego i Êrednio o 6 groszy miesi´cznie
za 1m2 lokalu u˝ytkowego,
- op∏ata sta∏a za moc zamówionà wzroÊnie Êrednio
o 3 grosze miesi´cznie za 1 m2 lokalu mieszkalnego
i o 4 groszy miesi´cznie  za 1m2 lokalu u˝ytkowego,
a zaliczka za podgrzanie wody wzroÊnie o 96 groszy
za 1 m3 ciep∏ej wody.
Wprowadzenie nowych stawek uwzgl´dniajàcych
wzrost cen ciep∏a planowane jest od 01.04.2008r..
Ró˝nice mi´dzy kosztem faktycznie zu˝ytego ciep∏a
a wp∏aconymi  zaliczkami zostanà rozliczone na ko-
niec 2009 roku.
JednoczeÊnie SBM „DEMBUD” informuje, ˝e aktualna
taryfa MPWiK op∏at za wod´ i odprowadzenie Êcie-
ków obowiàzuje do 29.06.2009r., a po tym terminie
w wypadku zmiany w/w op∏at Spó∏dzielnia zmuszona
b´dzie do odpowiedniej korekty op∏at za lokale.

★ ★ ★
Miejskie Przedsi´biorstwo Oczyszczania Miasta prze-
kaza∏o do Spó∏dzielni informacj´ o wzroÊcie od  dnia 1
stycznia 2009r.  op∏aty za sk∏adowanie odpadów i op∏a-
ty marsza∏kowskiej. W zwiàzku z powy˝szym czekajà
nas wszystkich  podwy˝ki op∏aty za wywóz Êmieci.
Proponowane przez MPO stawki sà wi´ksze  od
obecnie obowiàzujàcych a˝ o 35% ,  dlatego te˝  Za-
rzàd Spó∏dzielni  prowadzi rozmowy zmierzajàce za-
równo do zmniejszenia proponowanych stawek jak
i przesuni´cia terminu ich wprowadzenia.
Drodzy  Paƒstwo, pami´tajcie ˝e jako mieszkaƒcy
mo˝ecie w du˝ym stopniu przyczyniç si´ do obni˝e-
nia  w/w kosztów  segregujàc Êmieci i starannie je
gromadzàc w kontenerach do tego przeznaczonych.
Zgniecione plastikowe butelki  i z∏o˝one pud∏a tektu-
rowe  majà  znaczàco  mniejszà   obj´toÊç w konte-
nerze, dzi´ki czemu nawet 3-krotnie wi´cej si´ do nie-
go zmieÊci. Nale˝y pami´taç, ˝e p∏acimy za  wywóz
kontenera Êmieci, a nie za kilogramy Êmieci, które si´
w nim  zmieszczà.

Nowe stawki „za ciep∏o” i Êmieci
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