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07.07.1989 r. 

– rejestracja SBM DEMBUD

31.03.1990 r. 

– I Walne Zgromadzenie

06.10.1990 r. 

– II Walne Zgromadzenie

25.05.1991 r. 

– III Walne Zgromadzenie

25.02.1992 r. 

– zakup gruntu pod budow´ przy 

ul. ˚elaznej 67, 69a i Krochmalnej 57

13.06.1992 r. 

– IV Walne Zgromadzenie

20.10.1992 r. 

– zezwolenie na budow´ osiedla

˚elazna

22.05.1993 r. 

– V Walne Zgromadzenie

22.04.1994 r. 

– zakup ziemi pod budow´ przy 

ul. ¸uckiej 18 i 20

21.05.1994 r. 

– VI Walne Zgromadzenie

11.04.1995 r. 

– zezwolenie na u˝ytkowanie osiedla

˚elazna

10.07.1995 r. 

– zezwolenie na budow´ osiedla ¸ucka

18.05.1996 r. 

– VIII Walne Zgromadzenie

29.05.1996 r. 

– zakup gruntu pod budow´ przy 

ul. Jana Paw∏a II 61

25.06.1996 r. 

– zezwolenie na budow´ osiedla

Ostrowska

15.01.1997 r. 

– zakup ziemi pod budow´ przy 

ul. S∏omiƒskiego 15, 17, 19

11.04.1997 r. 

– zakup gruntu pod budow´ przy 

ul. Sady ˚oliborskie 2

14.06.1997 r. 

– IX Walne Zgromadzenie

25.06.1997 r. 

– zezwolenie pod budow´ osiedla

Prezydenckiego

15.07.1997 r.

– zezwolenie na budow´ przy 

ul. Okrzei 1a

06.11.1997 r. 
– zezwolenie na budow´ osiedla

Parkowa

20.01.1998 r. 
– zezwolenie na u˝ytkowanie osiedla

¸ucka

30.05.1998 r. 
– X Walne Zgromadzenie

03.09.1998 r. 
– zakup gruntu pod budow´ przy 

ul. Grzybowskiej 2

24.12.1998 r. 
– zezwolenie na u˝ytkowanie osiedla

Ostrowska

12.06.1999r. 
– XI Walne Zgromadzenie

23.06.1999 r. 
– zezwolenie na budow´ osiedla

Graniczna

23.09.1999 r. 
– zezwolenie na u˝ytkowanie osiedla

Parkowa

30.08.1999 r. 
– zezwolenie na u˝ytkowanie budynku

przy ul. Okrzei 1a

10.01.2000 r. 
– zezwolenie na budow´ przy 

ul. Czerniakowskiej 178a

17.06.2000 r. 
– XII Walne Zgromadzenie

19.07.2000 r. 
– zezwolenie na u˝ytkowanie osiedla

Prezydenckiego

22.09.2000 r. 
– zakup ziemi przy ul. ˚elaznej 41

27.04.2001 r. 
– zezwolenie na budow´ przy 

ul. ˚elaznej 41

09.06.2001 r. 
– XIII Walne Zgromadzenie

06.11.2001 r. 
– zg∏oszenie osiedla Graniczna

do u˝ytkowania

17.01.2002 r. 
– zezwolenie na u˝ytkowanie osiedla

Graniczna przy ul. Grzybowskiej 2

25.05.2002 r. 
– XIV Walne Zgromadzenie

24.02.2003 r. 
– zezwolenie na u˝ytkowanie budynku

przy ul. Czerniakowskiej 178a

14.06.2003 r. 

– XV Walne Zgromadzenie

18.08.2003 r. 

– zakup gruntu przy ul. Oboênej 9

24.10.2003 r. 

– zezwolenie na budow´ budynku przy

ul. Oboênej 9

22.12.2003 r. 

– zezwolenie na u˝ytkowanie

kamienicy przy ul. ˚elaznej 41

17.05.2004 r. 

– zakup gruntu przy 

ul. Franciszkaƒskiej 14

19.06.2004 r. 

– XVI Walne Zgromadzenie

11.06.2005 r. 

–  XVII Walne Zgromadzenie

17.10.2005 r. 

– zakup gruntu przy 

ul. Czerniakowskiej 131

22.11.2005 r. 

– zezwolenie na budow´ budynku przy

ul. Czerniakowskiej 131

08.12.2005 r. 

– zezwolenie na budow´ przy 

ul. Franciszkaƒskiej 14

12.04.2006 r. 

– zezwolenie na u˝ytkowanie budynku

przy ul. Oboênej 9

10.06.2006 r. 

– XVIII Walne Zgromadzenie

12.10.2006 r. 

– zakup gruntu przy 

ul. Gr´ba∏owskiej 19/21

16.06.2007 r. 

– XIX Walne Zgromadzenie

15.10.2007 r. 

– zezwolenie na u˝ytkowanie budynku

przy ul. Czerniakowskiej 131

17.11.2007 r. 

– XX Walne Zgromadzenie

14.12.2007 r. 

– zezwolenie na u˝ytkowanie budynku

przy ul. Franciszkaƒskiej 14

14.12.2007 r. 

– zezwolenie na budow´ przy 

ul. Gr´ba∏owskiej 19/21

14.06.2008 r. 

– XXI Walne ZgromadzzenieKa
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Oddajemy do Waszych ràk 40. numer naszej gazety dok∏adnie w momencie, 
gdy obchodzimy 20. rocznic´ istnienia naszej spó∏dzielni Dembud. Dwie okràg∏e rocznice naraz. 
OczywiÊcie, ta druga, o po∏ow´ ni˝sza, jest wa˝niejsza.

20 lat... Mo˝na by, parafrazujàc znany serial, powiedzieç, ˝e min´∏o jak jeden dzieƒ, 
bo czas ten przelecia∏ jak meteor, szybko, ale dla wszystkich zauwa˝alnie. JesteÊmy dzisiaj 
o te dwie dekady starsi i, na pewno, màdrzejsi. Bez fa∏szywej skromnoÊci mo˝emy powiedzieç, 
˝e nie zmarnowaliÊmy tych lat. 13 gotowych inwestycji, dwie kolejne w fazie uruchamiania 
– to wynik, którego najwi´ksi inwestorzy budowlani by si´ nie powstydzili. 
Ile w tych inwestycjach budynków? Kto chce, niech policzy, ale na pewno wypadnie, 
tak mniej wi´cej, jeden na rok. Du˝o to? Du˝o! Na pewno du˝o.

Ca∏à naszà dzia∏alnoÊç prowadziliÊmy, powiem kolokwialnie, przy otwartej kurtynie. 
O naszych wynikach, codziennej pracy i zamierzeniach na przysz∏oÊç informowaliÊmy Paƒstwa 
mi´dzy innymi przy pomocy naszego periodyku, czyli „Kuriera Dembudu”. 
JesteÊmy chyba jedynà spó∏dzielnià mieszkaniowà, która systematycznie rok po roku 
wydaje swoje pismo. WydaliÊmy 40 numerów naszej gazety. To du˝o, zwa˝ywszy, ˝e w zasadzie 
przez ca∏y czas robiliÊmy to w∏asnymi si∏ami. I jak myÊl´, by∏ ten nasz „Kurier” Wam pomocny.

Czas jednak p∏ynie nieub∏aganie. Wraz z nim wchodzà nowe technologie 
(czego w sensie jak najbardziej pozytywnym doÊwiadczyliÊmy na naszych budowach), 
które zmieniajà otaczajàcà nas rzeczywistoÊç. To, co jeszcze wczoraj by∏o 
jak najbardziej uzasadnione, dzisiaj traci racj´ bytu. I tak, papierowa gazeta 
poma∏u odchodzi do historii. Wypiera jà Internet. I nasz „Kurier Dembudu” te˝ musi odejÊç. 
OdejÊç do historii. Có˝, takie sà koleje losu.

Szanowni Paƒstwo! Kole˝anki i Koledzy!
40. numer „Kuriera Dembudu” jest ostatnim numerem wydanym w formie papierowej. Prezentujemy

w tym numerze KD wszystkie nasze inwestycje oraz osoby, które przyczyni∏y si´ do ich powstania.
Do zobaczenia w Internecie!

Witold Romanowski
prezes Spó∏dzielni Mieszkaniowo-Budowlanej 

Dembud

Szanowni Paƒstwo! 
Kole˝anki i Koledzy!

Warszawa, kwiecieƒ 2009 r.
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˚elazna 67, 69a
Krochmalna 57

OSIEDLE ˚ELAZNA

Projekt: aarrcchh.. AAnnddrrzzeejj   BBoo∏∏ttuuçç  
Generalny wykonawca: IINNSSBBUUDD  MM¸̧AAWWAA  SS..AA..
KW: 113344995544  
Powierzchnia dzia∏ki: 1100  002233  mm22

Opis nieruchomoÊci
Liczba kondygnacji nadziemnych: 11 00
Liczba lokali mieszkalnych: 114422
Liczba lokali u˝ytkowych: 33 88
Liczba lokali o innym przeznaczeniu: 55
Gara˝ wielostanowiskowy: 116600  mmiieejjsscc  ppoossttoojjoowwyycchh
Powierzchnia u˝ytkowa budynku ogó∏em: 2277  446688,,99  mm22

Powierzchnia gara˝u wielostanowiskowego: 33770088,,66  mm22

Powierzchnia u˝ytkowa lokali u˝ytkowych: 22551100,,88  mm22

Powierzchnia u˝ytkowa 
lokali mieszkalnych ∏àcznie z werandami: 1166224411,,44  mm221

14 LAT W EKSPLOATACJI
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¸ucka 18, 20
OSIEDLE ¸UCKA

Projekt: aarrcchh..   aarrcchh..   AAnnddrrzzeejj   BBoo∏∏ttuuçç,,   JJaakkuubb  WWaacc∏∏aawweekk
Konstrukcja: iinn˝̋..   HHeennrryykkaa  SSzzyymmcczzyykk--SSiieerraaddzzkkaa

iinn˝̋..   AAddoollff   DDeerreennttoowwiicczz
Generalny wykonawca: IINNSSBBUUDD  WWAARRSSZZAAWWAA  SS..AA..
KW: 114433774411
Powierzchnia dzia∏ki: 88330033  mm22

Powsta∏o w latach: 11999944––9977..   II   nnaaggrrooddaa  BBuuddoowwaa  RRookkuu  11999977

Opis nieruchomoÊci
Liczba kondygnacji nadziemnych: 77––1144
Liczba lokali mieszkalnych: 224455
Liczba lokali u˝ytkowych: 44 99
Liczba lokali o innym przeznaczeniu: 77
Wielostanowiskowe 
lokale gara˝owe (G1-G5): 332266  mmiieejjsscc  ppoossttoojjoowwyycchh
Powierzchnia u˝ytkowa budynku ogó∏em: 4477  995599,,88  mm22

WW  ttyymm::
Wielostanowiskowe 
lokale gara˝owe (G1-G5): 332266  mmiieejjsscc  ppoossttoojjoowwyycchh  99337788,,99  mm22

Powierzchnia u˝ytkowa lokali u˝ytkowych 55551144,,66  mm22

Powierzchnia u˝ytkowa lokali mieszkalnych 2255  881122,,11  mm222

6
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Jana Paw∏a II 61
OSIEDLE OSTROWSKA

Projekt: aarrcchh..  aarrcchh..  AAnnddrrzzeejj  BBoo∏∏ttuuçç,,  JJaakkuubb  WWaacc∏∏aawweekk
Konstrukcja: iinn˝̋..   HHeennrryykkaa  SSzzyymmcczzyykk--SSiieerraaddzzkkaa

iinn˝̋..   AAddoollff   DDeerreennttoowwiicczz
Generalny wykonawca: IINNSSBBUUDD  WWAARRSSZZAAWWAA  SS..AA..
KW: 4433338800
Powierzchnia dzia∏ki: 44997722  mm22

Powsta∏o w latach: 11999966––11999988..  IIIIII  nnaaggrrooddaa  BBuuddoowwaa  RRookkuu  11999988

Opis nieruchomoÊci
Liczba kondygnacji nadziemnych: 11 33
Liczba kondygnacji podziemnych: 22
Liczba lokali mieszkalnych: 119966
Liczba lokali u˝ytkowych: 66 55
Liczba lokali o innym przeznaczeniu: 99
Gara˝ wielostanowiskowy G1: 111199  mmiieejjsscc  ppoossttoojjoowwyycchh
Gara˝ wielostanowiskowy G2: 116622  mmiieejjssccaa  ppoossttoojjoowwee
Powierzchnia u˝ytkowa budynku ogó∏em: 4422  111188,,99  mm22

WW  ttyymm::
Powierzchnia gara˝u wielostanowiskowego G1: 33332277,,00  mm22

Powierzchnia gara˝u wielostanowiskowego G2: 33883355,,33  mm22

Powierzchnia u˝ytkowa lokali u˝ytkowych: 77116633,,66  mm223

8
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Sady ˚oliborskie 2
OSIEDLE PARKOWA

Projekt: aarrcchh..   aarrcchh..   AAnnddrrzzeejj   BBoo∏∏ttuuçç,,   DDoorroottaa  BBuujjaallsskkaa  
wwsspp..   aarrcchh..   PP..   NNiieebbuuddeekk

Wspó∏praca: iinn˝̋..   RRoommaann  NNaalleewwaajjkkoo
Konstrukcja: iinn˝̋..   HH..   SSzzyymmcczzyykk--SSiieerraaddzzkkaa
Generalny wykonawca: IINNSSBBUUDD  WWAARRSSZZAAWWAA  SS..AA..
KW: 116611771144
Powierzchnia dzia∏ki: 77004466  mm22

Nagrody: IIIIII   nnaaggrrooddaa  BBuuddoowwaa  RRookkuu  11999999

Opis nieruchomoÊci
Liczba kondygnacji nadziemnych: 44––77
Liczba lokali mieszkalnych: 66 22
Liczba lokali u˝ytkowych: 22
Liczba lokali o innym przeznaczeniu: 33
Gara˝ wielostanowiskowy: 9944  mmiieejjssccaa  ppoossttoojjoowwee
Powierzchnia u˝ytkowa budynku ogó∏em: 11 11 995533,,3322  mm22

WW  ttyymm::
Powierzchnia 
gara˝u wielostanowiskowego (94 miejsca postojowe): 22776644  mm22

Powierzchnia u˝ytkowa lokali u˝ytkowych: 220077,,7777  mm22

Powierzchnia u˝ytkowa lokali mieszkalnych: 77222277,,2255  mm224

10
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Okrzei 1a
DOMINANTA PRASKA

Projekt: aarrcchh..   AAnnddrrzzeejj   BBoo∏∏ttuuçç
Konstrukcja: iinn˝̋..   WWiikkttoorr  HHuummii´́cckkii

iinn˝̋..   AAnnddrrzzeejj   GGrraammzzaa
Generalny wykonawca: EEXXBBUUDD  WWaarrsszzaawwaa  SS..AA..
KW: 115599448811
Powierzchnia dzia∏ki: 333366  mm22

Nagroda: IIIIII   nnaaggrrooddaa  BBuuddoowwaa  RRookkuu  119999885

12
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Mam przed sobà „Monitor
Spó∏dzielczy – B” z marca tego
roku. Opublikowane sà w nim
sprawozdania finansowe ró˝-
nych spó∏dzielni, w tym
dwóch warszawskich spó∏-
dzielni mieszkaniowych 
– Dembudu i Starówki.

Zamieszczenie tych dokumen-
tów w „Monitorze” jest obligato-
ryjne. Tego wymaga prawo spó∏-
dzielcze. I my co roku takie sk∏a-
damy. Podobnie jak inni.

Korzystajàc z tej publikacji
mo˝na porównaç obie spó∏-
dzielnie?

OczywiÊcie! Pod wzgl´dem wy-
ników finansowych, oczywiÊcie...
Tak.

I jak w tym pojedynku wypada
Dembud?

Dobrze! Tym bardziej ˝e obie
spó∏dzielnie majà podobne zaso-
by mieszkaniowe. Tak wi´c po-
równanie jest bardzo wiarygod-
ne. Spó∏dzielnia Starówka jest od
nas du˝o starsza, chyba trzykrot-
nie. Dembud liczy sobie tylko 20
lat, a Starówka coÊ ko∏o 60. 

Jak zatem wypada ta, nazwij-
my to, konfrontacja tych wyni-
ków?

Zdecydowanie na naszà ko-
rzyÊç!

Konkretnie?
Przyk∏ad pierwszy. Ogólna sy-

tuacja finansowa. U nas jest bar-

dzo dobra. Zgromadzone Êrodki
w liczbach wyglàdajà nast´pujà-
co: Dembud ok. 7 mln z∏ w kasie,
a zobowiàzaƒ 2,8 mln. W Starów-
ce odpowiednio 2,8 mln oszcz´d-
noÊci i 6,2 mln z∏ zobowiàzaƒ. Do-
dam jeszcze, ˝e to sà dane sprzed
roku (na koniec grudnia 2007),
a ubieg∏y mieliÊmy jeszcze lep-
szy, bo zgromadziliÊmy a˝ 9 mln,
natomiast zobowiàzania spad∏y
o 200 tys!

Inne dane…
Powiem tak, racjonalne decy-

zje Zarzàdu Spó∏dzielni Dembud
i bardzo dobra windykacja spra-
wiajà, ˝e systematycznie spada
liczba zad∏u˝onych. I tak zobo-
wiàzania mieszkaƒców liczone
w miesiàcach (tak to si´ wylicza,
bo jest to najbardziej obrazowe)
wynoszà u nas 0,5 miesiàca,
a w Starówce a˝ 6,7 miesiàca.
Przek∏adajàc to na ˝ywà gotów-
k´, daje w naszym przypadku
liczb´ 700 tys. z∏otych zad∏u˝enia
przy przychodach rocznych
z op∏at eksploatacyjnych 18 mln
z∏otych! Dodam jeszcze, ˝e nasza
spó∏dzielnia nie ma zaciàgni´-
tych kredytów, zobowiàzania sà
tylko bie˝àce, wynikajàce z co-
dziennej dzia∏alnoÊci. Nie mamy
tak˝e ˝adnych przeterminowa-
nych zobowiàzaƒ.

Jest jeszcze coÊ, czym mo˝e
si´ pani pochwaliç?

OczywiÊcie! Weêmy choçby
fundusz remontowy, wp∏acany
przez cz∏onków spó∏dzielni, mi-
mo ˝e jest ca∏y czas na bie˝àco
wydawany na remonty i zwyk∏e
codzienne naprawy, to jest on
u nas znacznie wy˝szy ni˝ u na-
szych sàsiadów. My mamy na tym
koncie 2,4 mln, a oni tylko 1,6
mln. Dodaç przy tym nale˝y, ˝e
my jesteÊmy trzykrotnie m∏odsi
i tym samym oni mieli znacznie
d∏u˝szy okres na gromadzenie
tego funduszu.

No, dobrze. A mo˝e w Dembu-
dzie sà po prostu wy˝sze czyn-
sze?

Nie! Powiem wi´cej, nasza
spó∏dzielnia nie ma w∏asnych lo-
kali u˝ytkowych, w przeciwieƒ-
stwie do Starówki (tak wi´c majà
oni dodatkowy dochód) i mimo to
wcale nie widaç, ˝eby ich lokato-
rzy przez to mniej p∏acili!

A inwestycje?
Oj, tutaj to w ogóle chyba nie

ma co porównywaç. Nasze inwe-
stycje to kwota rz´du 30 milionów
z∏otych, ich zaledwie 8 milionów.
I co najwa˝niejsze, po zakoƒcze-
niu i rozliczeniu inwestycji Dem-
bud z tytu∏u niewp∏aconych wk∏a-
dów mia∏ nale˝noÊci na kwot´
140 tysi´cy z∏otych, a Starówka
a˝ na 5 mln z∏otych!

Przejdêmy zatem do sprawy
niezwykle wa˝nej i dla zwy-

k∏ych spó∏dzielców, i dla sa-
mej spó∏dzielni i poruszmy pro-
blem op∏at eksploatacyjnych
i zwiàzanych z tym przycho-
dów…

Patrzàc na te przychody, czyli
to, co spó∏dzielnia uzyskuje
z op∏at eksploatacyjnych, widzimy,
˝e u nas jest lepsza gospodarnoÊç.
Wynika to m.in. z tego, ˝e im
mniejsze op∏aty eksploatacyjne
prze∏o˝one na przychody spó∏-
dzielni, tym lepiej dla jej cz∏onków.
I u nas te przychody zwi´kszajà
si´ minimalnie, mimo wzrostu cen
na rynku i mimo oddawania no-
wych inwestycji do eksploatacji.
Zwi´kszajà si´ tylko te pozycje,
które sà niezale˝ne od nas, czyli
tzw. media (energia, woda, CO, wy-
wóz Êmieci). I jeszcze raz porów-
nujàc: i w Dembudzie, i w Starów-
ce przychody z op∏at eksploatacyj-
nych zamykajà si´ w 18 milionach
z∏otych. Dop∏aty korygujàce (czyli
te po zamkni´ciu okresu rozlicze-
niowego) wynoszà w granicach
200 tys., a w Spó∏dzielni Starówka
– 3 mln z∏otych. To te˝ daje porów-
nanie gospodarnoÊci.

Na zakoƒczenie, jak w dwóch
s∏owach podsumuje pani opu-
blikowane wyniki?

JesteÊmy spó∏dzielnià bardzo
dobrze zarzàdzanà, z dobrymi
wynikami finansowymi.

Rozmawia∏ Pawe∏ Ludwicki

Wyniki 
finansowe
Êwiadczà
o nas...

Rozmowa 
z g∏ównà 
ksi´gowà 
Dembudu 
Ewà Luty
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T o ju˝ min´∏o 20 lat? Ech, jak ten czas
szybko leci. A˝ wydaje si´ to niemo˝li-
we. A jednak. Doskonale znam t´ wyjàt-

kowà spó∏dzielni´ i wiernie kibicuj´ jej poczy-
naniom od samego poczàtku istnienia! Bo od
pierwszych chwil, a by∏o to, o ile dobrze pami´-
tam, zaraz po wielkim prze∏omie 1989 roku 
– Dembud zadziwia∏.

Pierwsza normalna spó∏dzielnia mieszka-
niowa od czasów przedwojennych! Nie taka pe-
erelowska, gdzie prezesa przywozili w teczce,
a wszystkie plany dzia∏ania, budowania, by∏y
zatwierdzane gdzieÊ tam w jakimÊ komitecie
partyjnym. Tu mieliÊmy (i mamy nadal) do czy-
nienia z autentycznym samorzàdem gospodar-
czym. Ot, iluÊ tam ludzi chcia∏o wybudowaç so-
bie i innym ch´tnym mieszkania i... zacz´li bu-
dowaç! W tamtych czasach to by∏o coÊ wyjàtko-
wego, niespotykanego.

Równie zaskakujàce by∏y lokalizacje, które
wybrano pod pierwsze inwestycje. Dzia∏ki
przy ˚elaznej i Krochmalnej to nie by∏o to,
o co zabiegali inwestorzy. Wszak by∏ to (i nie-
stety po cz´Êci w dalszym ciàgu jest) os∏awio-
ny wolski Dziki Zachód! Pe∏en ruin i zamienia-
jàcych si´ w takowe starych kamienic, o które
w∏adza ludowa jakoÊ tak nie za bardzo chcia-
∏a dbaç. Pami´tam jak ró˝ni sceptycy twierdzi-
li, ˝e „to si´ nie mo˝e udaç”. A jednak, nie
doÊç, ˝e si´ uda∏o, to jeszcze, bez ˝adnych
obaw o pomy∏k´, mo˝na stwierdziç, ˝e sta∏o
si´ wielkim sukcesem tych˝e niepoprawnie
optymistycznych spó∏dzielców z Witkiem Ro-
manowskim na czele. I tak wszed∏, moim zda-
niem, Dembud do historii naszego miasta jako
organizacja, która zmienia∏a oblicze stolicy.
Poza zagospodarowaniem cz´Êci Dzikiego Za-
chodu, Dembud zabudowa∏ puste pola przy Ja-
na Paw∏a II – wyrós∏ tam, pomi´dzy ulicami
Anielewicza a Mi∏à, liczàcy sobie coÊ ko∏o 300
metrów d∏ugoÊci nowoczesny kompleks
mieszkaniowy.

I dalej. Ulica S∏omiƒskiego, gdzie powsta∏o
osiedle Prezydenckie. Âmieszne zresztà z tym
by∏y historyjki, bo ma∏o kto wiedzia∏, ˝e nazwa
pochodzi od patrona ulicy, przedwojennego
prezydenta Warszawy, a nie od stanowisk
mieszkajàcych tam obecnie wspó∏czesnych
warszawskich samorzàdowców. Tam gdzie
przez dziesi´ciolecia hula∏ wiatr, powsta∏y ele-
ganckie domy. I co? Natychmiast znaleêli si´
naÊladowcy Dembudu, którzy te˝ zacz´li w∏a-
Ênie tam budowaç. Dosz∏o do tego, ˝e dzisiaj to
jedna z lepszych lokalizacji w mieÊcie. Tak do-
bra, ˝e mieszkaniówka wypar∏a nawet zajezd-
ni´ autobusowà przy Inflanckiej, by mieç nowe
tereny na nowe osiedla.

Nie ba∏ si´ Dembud i innych wielce, zdawa-
∏oby si´, ryzykownych przedsi´wzi´ç. Bo czy
nie by∏o takim podj´cie si´ wzniesienia bu-
dynku biurowo-mieszkalnego przy Okrzei na
Pradze?  Tam przecie˝ diabe∏ mówi∏ dobra-

noc... A jednak „Igie∏ka” czy te˝ jak chcà inni
„Szpileczka” wpisa∏a si´ na sta∏e w pejza˝
prawobrze˝nej Warszawy. ¸adnie przy tym
wyglàdajàc.

A ostatnie dembudowskie inwestycje? O nich
Êmia∏o mo˝na mówiç w samych tylko superla-
tywach. Dom przy ulicy Oboênej, wybudowany
na dzia∏ce kupionej od Teatru Polskiego. W wie-
lu gazetach okreÊlany jest mianem apartamen-
towca, bo jakoÊ tak nie mieÊci si´ niektórym lu-
dziom w g∏owach, ˝e taki obiekt w takim miej-
scu mo˝e byç domem spó∏dzielczym! I to z do-
skona∏à architekturà, Êwietnie wpisanà w oko-
lic´, nie naruszajàcà istniejàcej do tej pory za-
budowy lat mi´dzywojnia. No i nie mo˝na nie
wspomnieç o jedynym bodaj teatrze wybudo-
wanym w Warszawie w XXI wieku, czyli Ma∏ej
Scenie Teatru Polskiego, który Dembud w za-

mian za dzia∏k´ zobowiàza∏ si´ postawiç. O tym
te˝ ró˝ni sceptycy mówili, ˝e to si´ nie mo˝e
udaç i ˝e tym razem Romanowski na pewno si´
przewróci. I nie doÊç, ˝e si´ nie przewróci∏, to
jeszcze zaliczy∏ kolejny sukces. I dobrze. Bo ta
inwestycja na sukces zas∏ugiwa∏a. Zresztà do-
cenili to ludzie, chcàc tu mieszkaç za wszelkà
cen´. Tak, za wszelkà cen´, bo mieszkania
w tym apartamentowcu osiàgn´∏y bajoƒskie ce-
ny, nawet 40 tys. z∏ za metr! A poza tym wszyst-
kim, Dembud stworzy∏ tu zupe∏nie nowy frag-
ment miasta z bardzo fajnym zau∏kiem w stylu
godnym samego Pary˝a…

Kolejna niebywale udana inwestycja to dom
przy Bonifraterskiej. To za nià pracownia ar-
chitektoniczna ARE wraz z Jakubem Wac∏aw-
kiem i Grzegorzem Stiasnym otrzyma∏a wyró˝-
nienie SARP.

Jest tak˝e Dembud ˝ywà historià epoki,
która na naszych oczach zmienia∏a si´ z tej
siermi´˝nej, postkomunistycznej w nowocze-
snà, XXI-wiecznà! Oglàdajàc zdj´cia z budowy
przy ˚elaznej, widzimy wielkà ruskà kopark´
z olbrzymià ∏ychà, do której podje˝d˝ajà tak˝e
rosyjskie ci´˝arówki typu KAMAZ… A dzi-
siaj? Kto pami´ta te przestarza∏e, nieekono-
miczne wynalazki socjalistycznej myÊli tech-
nicznej? A tak si´ wtedy budowa∏o. I napraw-
d´ trzeba by∏o olbrzymiej determinacji, by te
ambitne zamierzenia mog∏y si´ urzeczywist-
niç. Bo trzeba pami´taç, ˝e w tamtych sier-
mi´˝nych czasach o jakoÊç trzeba by∏o same-
mu dbaç, bo wykonawcy byli, jacy byli, prze-
wa˝nie tkwiàcy jeszcze w PRL-u. Okna, jak mi
to kiedyÊ opowiada∏ Romanowski, przywozili
sami spó∏dzielcy gdzieÊ z Polski, od jakiegoÊ
wykonawcy, którego wyroby spe∏nia∏y oczeki-
wania Dembudu. A dzisiaj? O takich rzeczach
nawet si´ nie pami´ta!

Po latach nagle okaza∏o si´, ˝e najnowocze-
Êniejsze technologie nie sà czymÊ niedost´p-
nym, a wprost przeciwnie, czymÊ normalnym.
I ten skok jakoÊciowy doskonale widaç po dem-
budowskich obiektach.

I spacerujàc po Warszawie szlakiem Dembu-
du (a myÊl´, ˝e ju˝ dzisiaj mo˝na by takie wy-
cieczki robiç) i patrzàc na jego dokonania, mo˝-
na powiedzieç, ˝e Dembud jest doskona∏ym do-
wodem na to, ˝e Polak potrafi…

Dembud to historia warszawskiego 
budownictwa czasów III RP!

Dr Lech Królikowski, 
prezes Towarzystwa
Przyjació∏ Warszawy,
varsavianista, autor
licznych ksià˝ek
poÊwi´conych historii
stolicy



S∏omiƒskiego 15, 17, 19
OSIEDLE PREZYDENCKIE

Projekt: arch. AAnnddrrzzeejj   BBoo∏∏ttuuçç,,
GGrrzzeeggoorrzz  SSttiiaassnnyy,,   JJaakkuubb  WWaacc∏∏aawweekk

Konstrukcja: iinn˝̋..   WWiikkttoorr  SSkkààppsskkii ,,   
iinn˝̋..   JJ..   DDoommuurraatt,,   iinn˝̋..   RR..   MMiissiiuurreekk

Generalny wykonawca: IINNSSBBUUDD  WWAARRSSZZAAWWAA  SS..AA..
KW: 119955999922
Powierzchnia dzia∏ki: 1122  003300  mm22

Opis nieruchomoÊci
Liczba kondygnacji nadziemnych: 11 77
Liczba kondygnacji podziemnych: 22
Liczba lokali mieszkalnych: 226644
Liczba lokali u˝ytkowych: 55 33
Gara˝ wielostanowiskowy: 443322  mmiieejjssccaa  ppoossttoojjoowwee
Powierzchnia u˝ytkowa budynku ogó∏em: 5522  446600,,99  mm22

WW  ttyymm::
Powierzchnia gara˝u 
wielostanowiskowego (432 miejsca postojowe): 1122  229911,,4400  mm22

Powierzchnia u˝ytkowa lokali u˝ytkowych: 99771199,,1144  mm22

Powierzchnia u˝ytkowa lokali mieszkalnych: 2288  551199,,5599  mm226

16

9 LAT W EKSPLOATACJI
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Grzybowska 2
OSIEDLE GRANICZNA

Projekt: aarrcchh..   GGrrzzeeggoorrzz  SSttiiaassnnyy
aarrcchh..   JJaakkuubb  WWaacc∏∏aawweekk

wspó∏praca arch.: MMoonniikkaa  TTooppoollsskkaa
Konstrukcja: iinn˝̋..   HH..   SSzzyymmcczzyykk--SSiieerraaddzzkkaa
Generalny wykonawca: PPBBEEiiPP  PPEEBBEEXX  SS..AA..
KW: 113377888888
Powierzchnia dzia∏ki: 33446622  mm22

Powsta∏o w latach: 11999999  rr..   ––  ppaaêêddzziieerrnniikk  22000011  rr

Opis nieruchomoÊci
Liczba kondygnacji nadziemnych: 11 22
Liczba lokali mieszkalnych: 66 88
Liczba lokali u˝ytkowych: 55 44
Liczba lokali o innym przeznaczeniu: 11 00
Gara˝ wielostanowiskowy: 113366  mmiieejjsscc  ppoossttoojjoowwyycchh
Powierzchnia u˝ytkowa budynku ogó∏em: 2211  227722,,77  mm22

WW  ttyymm::
Powierzchnia gara˝u 
wielostanowiskowego (136 miejsc postojowych): 33888855,,99  mm22

Powierzchnia u˝ytkowa lokali u˝ytkowych: 66000022,,00  mm22

Powierzchnia u˝ytkowa lokali mieszkalnych 77998855,,77  mm227

18
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Czerniakowska 178a
Projekt: KKuullcczzyyƒƒsskkii   AArrcchhiitteekktt
Konstrukcja: iinn˝̋..   RRoommaann  NNaalleewwaajjkkoo
Generalny wykonawca: BBUUDDEEXXPPOORRTT
KW: 119922228855
Inwestor: SSBBMM  TTOORRWWAARR
Inwestor zast.: SSBBMM  DDEEMMBBUUDD
Pow. dzia∏ki 22330000  mm22

Powsta∏o w latach: 0044..22000000  rr..   ––  IIII   kkwwaarrttaa∏∏   22000022  rr..8

20
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˚elazna 41 00-836 Warszawa

KAMIENICA „POD STRZELCEM”

Projekt: aarrcchh..   GGrrzzeeggoorrzz  SSttiiaassnnyy
aarrcchh..   JJaakkuubb  WWaacc∏∏aawweekk

Konstrukcja: iinn˝̋..   WW..  SSkkààppsskkii
Generalny wykonawca: PPBBEEiiPP  PPEEBBEEXX  SS..AA..
KW: 334455443322
Powierzchnia dzia∏ki: 11002299  mm22

Powsta∏o w latach: 22000011  rr..   ––  II   kkwwaarrttaa∏∏   22000033  rr..

Opis nieruchomoÊci
Liczba kondygnacji nadziemnych: 99
Liczba kondygnacji podziemnych: 11
Liczba lokali mieszkalnych: 44 77
Liczba lokali u˝ytkowych: 11 00
Liczba lokali o innym przeznaczeniu: 44
Gara˝ wielostanowiskowy: 5533  mmiieejjssccaa  ppoossttoojjoowwee
Powierzchnia u˝ytkowa budynku ogó∏em: 66553300,,11  mm22

WW  ttyymm::
Powierzchnia gara˝u 
wielostanowiskowego (53 miejsca postojowe): 11551133  mm22

Powierzchnia u˝ytkowa lokali u˝ytkowych: 997777,,11  mm22

Powierzchnia u˝ytkowa lokali mieszkalnych: 33118833,,77  mm229

22
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Oboêna 9
BUDYNEK „PRZY TRAKCIE”

Projekt: WWoojjcciieecchh  SSzzyymmbboorrsskkii   &&  JJaacceekk  ZZiieelloonnkkaa
Konstrukcja: WWoojjcciieecchh  NNaazzii ´́bb∏∏oo
Generalny wykonawca: TTUULLCCOONN  SS..AA..
KW: KKWW  WWAA44MM//0000330055997733//44
Powierzchnia dzia∏ki: 11663300  mm22

Opis nieruchomoÊci
Liczba kondygnacji nadziemnych: 77
Liczba kondygnacji podziemnych: 22
Liczba lokali mieszkalnych: 44 00
Liczba lokali u˝ytkowych: 11 00
Gara˝ wielostanowiskowy G-1: 2288  mmiieejjsscc  ppoossttoojjoowwyycchh
Gara˝ wielostanowiskowy G-2: 4422  mmiieejjssccaa  ppoossttoojjoowwee
Powierzchnia u˝ytkowa budynku ogó∏em: 77771199,,77  mm22

WW  ttyymm::
Powierzchnia gara˝u wielostanowiskowego 
G-1 (28 miejsc postojowych): 665599,,99  mm22

Powierzchnia gara˝u wielostanowiskowego 
G-2 (42 miejsca postojowe): 11000099,,11  mm22

Powierzchnia u˝ytkowa lokali mieszkalnych: 44119955,,33  mm22

Powierzchnia u˝ytkowa lokali u˝ytkowych: 880055,,77  mm2210
3 LATA W EKSPLOATACJI
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Preferujemy bud

D∏ugo pan mieszka w domu wybudowanym przez Dembud?
Lata ca∏e, dziesiàtki ju˝ chyba…
I jak si´ mieszka?

Bez narzekaƒ. Mam ∏adne mieszkanie, bardzo solidnie wy-
budowane, w dobrym punkcie (ale dobrym dzisiaj, bo gdy si´
tutaj wprowadza∏em, to by∏ to nieco zapomniany kawa∏ek
miasta), czyli nie mog´ narzekaç.

Jest pan cz∏onkiem spó∏dzielni Dembud?
Ka˝dy w∏aÊciciel wybudowanego przez nià mieszkania jest

cz∏onkiem spó∏dzielni. Ja równie˝.
Dlaczego wybra∏ pan akurat Dembud, a nie jakàÊ innà spó∏-
dzielni´?

18 lat temu, gdy w Warszawie budowa∏o si´ ma∏o, jednà
z pierwszych „normalnych” spó∏dzielni by∏ Dembud. Wtedy
by∏o to ryzyko, ale zdecydowa∏em si´ i zaczà∏em wp∏acaç ra-
ty na mieszkanie przy ul. ˚elaznej. Po trzech latach okaza∏o
si´, ˝e zrobi∏em s∏usznie. Powsta∏o pierwsze solidne i nowo-
czesne osiedle w zaniedbanym zakàtku Woli.

Z opinià Dembudu ró˝nie bywa∏o…
Sam wiem, co to znaczy byç bezzasadnie atakowanym. S∏y-

sza∏em ró˝ne bzdury o Dembudzie i faworyzowaniu spó∏dziel-
ni przez w∏adze miasta. Nic z tego si´ nie potwierdzi∏o,
a Dembud mo˝e byç dumny z opinii jednej z najbardziej solid-
nych firm w Warszawie. Jest to jednoczeÊnie, wedle mojej
wiedzy, najlepiej przeÊwietlona i przebadana tego rodzaju in-
stytucja w mieÊcie.

Wyniki tych badaƒ sà pozytywne?
Z tego co wiem: bardzo pozytywne. Ponadto p. Pitera, któ-

re rozp´ta∏a t´ rzekomà afer´, jest dla mnie osobà niewiary-
godnà, a jej dzia∏ania nastawione by∏y wy∏àcznie na rozg∏os
medialny. Podchwyci∏y to PiS-owskie w∏adze miasta, a potem
paƒstwa i usi∏owa∏y wybudowaç zafa∏szowany i negatywny
wizerunek. To zresztà ich sta∏a metoda. Niczego ta ekipa nie
potrafi∏a wybudowaç, wi´c przynajmniej stara∏a si´ obrzuciç
b∏otem osiàgni´cia innych.

Jaka b´dzie przysz∏oÊç Dembudu?
Nie wiem, nie mam na to wp∏ywu. ˚yczy∏bym spó∏dzielni,

aby powstawa∏y nowe udane inwestycje. Chcia∏bym tylko
przy okazji jubileuszu 20-lecia Dembudu wszystkim miesz-
kaƒcom oraz pracownikom z∏o˝yç najserdeczniejsze ˝ycze-
nia pomyÊlnoÊci i samych udanych inwestycji.

Oni byli
pionierami
Rozmowa z Paw∏em Piskorskim, europos∏em,
b. prezydentem Warszawy, przewodniczàcym
Stronnictwa Demokratycznego

D∏ugo ju˝ pracujecie dla Dembudu?
Pracownia ARE, którà prowadzimy

razem z Jakubem Wac∏awkiem, pro-
jektuje dla Dembudu ju˝ od wielu lat.
ZaczynaliÊmy w latach 90. jako wspó∏-
projektanci z Andrzejem Bo∏tuciem
jeszcze przy inwestycjach na ¸uckiej
i Jana Paw∏a II. Ja osobiÊcie rozpoczy-
na∏em przy projektowaniu osiedla Pre-
zydenckiego przy ulicy S∏omiƒskiego.
I zresztà do niego mam najwi´kszy
sentyment, bo… tam mieszkam. Potem
by∏y Grzybowska, Franciszkaƒska,
a ostatnio Gr´ba∏owska na Bielanach.

A tak poza sentymentem, to którà
realizacj´ uwa˝a pan za szczególnie
udanà?

Hm, myÊl´, ˝e jednak dom przy
Franciszkaƒskiej…

Ten, za który dostaliÊcie nagrod´
SARP?

Tak, ten. MyÊl´, ˝e to udany obiekt.
StworzyliÊmy budynek nowoczesny,
w którym prze∏amaliÊmy schemat zwy-
k∏ego domu. Tu, na skraju Starego
Miasta, gdzie pe∏no jest dorodnej ziele-
ni, chcieliÊmy, by mieszkania w nowym
budynku by∏y na t´ zieleƒ jak najbar-
dziej „otwarte”! Stàd ca∏a po∏udniowa
strona budynku jest bardzo mocno
przeszklona. JednoczeÊnie pragn´li-
Êmy – i jestem g∏´boko przekonany, ˝e
si´ to nam uda∏o – stworzyç ciekawy
budynek, który jednak nie b´dzie ja-
kimÊ obcym elementem na ciele ota-
czajàcej nas zabudowy.

To fakt, ten dom doskonale wpaso-
wuje si´ w okolic´. OczywiÊcie,
moim skromnym zdaniem.

Ciesz´ si´, ˝e si´ nie tylko mnie po-
doba. Zresztà dodam takà ciekawost-
k´. Ta posesja nie ma w zasadzie po-
dwórka, takiego w sensie tradycyjnym,
wi´c zrobiliÊmy na dachu taras z mi-

Rozmowa z Grzegorzem
Stiasnym z pracowni
architektonicznej ARE,
projektantem 
dembudowskich budynków

ByliÊmy zawsze 
Rozmowa z Witoldem Staƒskim, 
pierwszym przewodniczàcym Rady Nadzorczej SBM Dembud,
obecnie w∏aÊcicielem Zak∏adu Poligraficznego S-PRINT
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ynki wielofunkcyjne
niogrodem dla mieszkaƒców, by im t´
strat´ jakoÊ zrekompensowaç. Bo do
miasta trzeba podchodziç z otwarto-
Êcià i pe∏nym zrozumieniem. Budowaç
delikatnie, tam gdzie okolica tego wy-
maga (vide bielaƒska inwestycja przy
Gr´ba∏owskiej), i wielkomiejsko w cen-
trum (tak jak to zrobiliÊmy przy Jana
Paw∏a II czy S∏omiƒskiego).

Przypatrujàc si´ osiedlom dembu-
dowskim, mo˝emy zobaczyç, jak
ró˝nià si´ one od innych powstajà-
cych osiedli. Tamte sà zawsze oto-
czone solidnym parkanem ze strze-
˝onymi bramami…

No, w∏aÊnie. Mnie to, powiem szcze-
rze, przera˝a. ˚ycie w zamkni´ciu.
Brr… PodkreÊlam, do miasta nale˝y
podchodziç z otwartoÊcià. Jak patrz´
na moich sàsiadów z wielkiego bloko-
wiska przy Inflanckiej (tak to osiedle
si´ chyba kiedyÊ nazywa∏o), którzy
muszà mieszkaç za stalowym p∏otem,
to mi ich ˝al. Naprawd´. Mo˝na prze-
cie˝ mieszkaç nie w zamkni´tej enkla-

wie, ale te˝ bezpiecznie. Prosz´ popa-
trzeç. Mamy u nas przy S∏omiƒskiego
i zbór Êwiadków Jehowy, i oÊrodek kul-
tury i religii ˝ydowskiej. I nikomu to
nie przeszkadza. Wi´cej, mamy tu do
czynienia z czymÊ, co bym okreÊli∏ po-
wrotem do przedwojennej, wielokultu-
rowej Warszawy! Za stalowym p∏otem
to by si´ nie uda∏o.

Budynki Dembudu nie sà (poza chy-
ba kameralnà Gr´ba∏owskà) doma-
mi stricte mieszkalnymi?

Tak. WypracowaliÊmy model budyn-
ku wielofunkcyjnego, gdzie sà miesz-
kania, biura, sklepy i us∏ugi. I mi´dzy
nimi jest równowaga, co czyni je spe-
cyficznymi w skali miasta. Podam dla
przyk∏adu S∏omiƒskiego – pierwszych
siedem pi´ter zajmujà biura! Tak samo
przy Grzybowskiej, gdzie mieszkania
sà dopiero od szóstej kondygnacji. Ta-
ki, naszym zdaniem, jest optymalny
model wielkomiejskiej architektury.
Optymalny, szczególnie w Âródmie-
Êciu, czy szerzej – w centrum.

By∏ pan pierwszym szefem Ra-
dy Nadzorczej.

Tak i pe∏ni∏em t´ funkcj´ przez
a˝ 13 lat. Szmat czasu.

WczeÊniej nale˝a∏ pan do grupy
inicjatorów i za∏o˝ycieli spó∏-
dzielni?

Zgadza si´. Razem z Witoldem
Romanowskim i paru innymi kole-
gami. Trzeba podkreÊliç, ˝e byli-
Êmy chyba pierwszymi w Warsza-
wie, a mo˝e i kraju, którzy stwo-
rzyli prawdziwà spó∏dzielni´
mieszkaniowà!

Skàd si´ wzià∏ ten szaleƒczy na
owe czasy pomys∏?

Z potrzeby posiadania mieszka-
nia. Takiego mieszkania, które
spe∏nia∏oby nasze wymagania
i oczekiwania. Przysz∏y nowe cza-
sy i mo˝na by∏o zaryzykowaç
stworzenie organizmu, przedsi´-
biorstwa, wspólnoty – jak zwa∏,
tak zwa∏ – ale czegoÊ, co pozwoli-
∏oby nam te wymarzone lokum so-
bie zbudowaç.

Poczàtki, mówiàc trywialnie,
by∏y trudne?

OczywiÊcie. Pierwsze nasze
biuro by∏o w siedzibie wolskiej or-
ganizacji Stronnictwa Demokra-
tycznego, której by∏em przewodni-
czàcym. Kàtem zajmowaliÊmy

cz´Êç partyjnego lokalu a˝ do cza-
su, gdy oddaliÊmy do u˝ytku osie-
dle przy ˚elaznej. Wtedy przepro-
wadziliÊmy si´ do w∏asnego biura!
No, i rozwijaliÊmy si´. Nowe inwe-
stycje, domy, ba, wi´cej, ca∏e osie-
dla budowaliÊmy. ByliÊmy najpr´˝-
niej rozwijajàcà si´ spó∏dzielnià
w Polsce.

A˝ do...
Tak, tak, pojawi∏y si´ wkrótce

ze strony naszych przeciwników
zarzuty, ˝e niby pozyskiwaliÊmy
w sposób kumoterski, czyli nie-
zgodny z prawem, dzia∏ki budow-
lane od miasta, itp. opowieÊci.

Uzasadnione?
Prosz´ nie kpiç. Wszystkie po-

st´powania wyjaÊniajàce (a by∏o
ich bez liku) nie wykaza∏y ˚AD-
NYCH uchybieƒ proceduralnych!
Wszystko odbywa∏o si´ zgodnie
z obowiàzujàcym prawem!

Skàd zatem bra∏y si´ te zarzuty?
MyÊl´, ˝e troch´ z czystej ludz-

kiej zawiÊci, a po cz´Êci z przy-
czyn politycznych.

Skàd tu polityka?
Oj, polityka jest wsz´dzie. W bu-

downictwie te˝. Tym bardziej ˝e
przecie˝ naszymi mieszkaƒcami
byli (i sà w przewa˝ajàcej cz´Êci
nadal) ró˝ni wielcy naszej krajo-

wej polityki. Uderzajàc w Dembud
mo˝na by∏o uderzyç w nich.
A trzeba te˝ pami´taç, ˝e prezes
Romanowski tak˝e by∏ mocno za-
anga˝owany politycznie i cz´Êç
ciosów by∏a skierowana bezpo-
Êrednio w niego.

Zarzuty okaza∏y si´ nieprawdà?
OczywiÊcie. WyjaÊnienia tego

wymaga∏y czasu, ale jak to si´ mó-
wi: oliwa sprawiedliwa zawsze na
wierzch wyp∏ywa. I tak by∏o w na-
szym przypadku. Spó∏dzielnia nie
doÊç, ˝e si´ obroni∏a, to wysz∏a
z tego zwyci´sko!

Ale co nerwów Wam naszarpa-
no...

Tego nikt nam nie odbierze.
I najbardziej w tym wszystkim iry-
tujàce by∏o to, ˝e myÊmy t´ naszà
Warszaw´ tak de facto odgruzo-
wywali! 45 lat po wojnie. Przecie˝
tereny naszych pierwszych inwe-
stycji to by∏y ruiny jeszcze z cza-
sów wojny!

I nowoczeÊnie budowali swoje
wymarzone domy.

Zawsze byliÊmy innowacyjni!
Nie chcieliÊmy ̋ adnej sztampy i fu-
szerki. Budynki, nawet te pierw-
sze, by∏y energooszcz´dne, solid-
nie ocieplone. ZastosowaliÊmy
konstrukcje p∏ytowo-s∏upowe, bo
takie rozwiàzanie pozwala na
mo˝liwoÊç dowolnej aran˝acji po-
szczególnych mieszkaƒ, tak jak so-
bie tego ˝yczyli przyszli u˝ytkow-
nicy. Prosz´ sobie wyobraziç, ˝e

w budynku, w którym mieszkam
(przy ˚elaznej) w moim pionie nie
ma dwóch identycznych mieszkaƒ!
W ka˝dym jest inny uk∏ad po-
mieszczeƒ i Êcianek dzia∏owych.

No, to ciekawe.
Ale nie tylko to. Jako pierwsi za-

cz´liÊmy budowaç wielopoziomo-
we gara˝e podziemne. W ka˝dym
naszym budynku sà one standar-
dem. I ja wiem, ˝e dzisiaj wsz´dzie
jest to obowiàzkowe, ale myÊmy
tak zacz´li budowaç 18 lat temu!
Wtedy to by∏o novum absolutne.
Jako pierwsi w Polsce. O czym za-
pewne prezes Romanowski mówi∏,
bo to jego zas∏uga osobista by∏a,
zacz´liÊmy montowaç najnowo-
czeÊniejsze windy na Êwiecie fir-
my OTIS. ByliÊmy te˝ chyba
pierwszymi, którzy zacz´li monto-
waç nowoczesne systemy central-
nego ogrzewania REHAU z kon-
wektorowymi grzejnikami. Na-
prawd´ byliÊmy innowacyjni.

A poza technicznymi nowinkami?
Równie˝, jako pierwsi chyba

zmieniliÊmy sposób myÊlenia o bu-
dynkach mieszkalnych. We
wszystkich naszych obiektach
partery sà przeznaczone na lokale
u˝ytkowe. A to tak˝e by∏o czymÊ
nowym w tamtych czasach. Dzi-
siaj, a zapewne i jutro czy pojutrze
– jestem o tym g∏´boko przekona-
ny – b´dziemy ca∏y czas nadawaç
takie nowe trendy spó∏dzielczemu
budownictwu mieszkalnemu!

innowacyjni
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Czerniakowska 131
BUDYNEK „CZERNIAKOWSKA”

Projekt: HHTTTT  SSpp..  zz  oo..oo..
aarrcchh..ZZyyggmmuunntt  HHooffmmaann,,  aarrcchh..  WWiittoolldd  TThhuummeennaass
aarrcchh..  WWoojjcciieecchh  RRààbbaallsskkii

Konstrukcja: mmggrr  iinn˝̋..  SS∏∏aawwoommiirr  PPaawweelleecc
Generalny wykonawca: TTUULLCCOONN  SS..AA
KW: WWAA22MM//0000443344332299//44
Inwestor: SSBBMM  DDEEMMBBUUDD
Powierzchnia dzia∏ki: 11330066  mm22

Opis nieruchomoÊci
Liczba kondygnacji nadziemnych: 66
Liczba kondygnacji podziemnych: 11
Liczba lokali mieszkalnych: 33 00
Liczba lokali u˝ytkowych: 44
Gara˝ wielostanowiskowy G-1: 2233  mmiieejjssccaa  ppoossttoojjoowwee
Powierzchnia u˝ytkowa budynku ogó∏em: 22998899,,44  mm22

WW  ttyymm::
Powierzchnia gara˝u 
wielostanowiskowego G-1 (23 miejsca postojowe): 666622,,99  mm22

Powierzchnia u˝ytkowa lokali mieszkalnych: 11774455,,11  mm22

Powierzchnia u˝ytkowa lokali u˝ytkowych: 448877,,11  mm2211
2 LATA W EKSPLOATACJI
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Franciszkaƒska 14
BUDYNEK „FRANCISZKA¡SKA”

Projekt: AARREE
aarrcchh..   JJaakkuubb  WWaacc∏∏aawweekk
aarrcchh..   GGrrzzeeggoorrzz  SSttiiaassnnyy

Konstrukcja: MMggrr  iinn˝̋..   GGaabbrriieell   PPaawweennttaa
Generalny wykonawca: TTUULLCCOONN  SS..AA..
KW: WWAA44MM//0000110011224400//
Inwestor: SSBBMM  DDEEMMBBUUDD
Powierzchnia dzia∏ki: 11331166  mm22

Opis nieruchomoÊci
Liczba kondygnacji nadziemnych: 55
Liczba kondygnacji podziemnych: 00
Liczba lokali mieszkalnych: 22 88
Liczba lokali u˝ytkowych: 55
Gara˝ wielostanowiskowy G-1: 4400  mmiieejjsscc  ppoossttoojjoowwyycchh
Powierzchnia u˝ytkowa budynku ogó∏em: 33884488,,77  mm22

WW  ttyymm::
Powierzchnia gara˝u wielostanowiskowego 
G-1 (40 miejsc postojowych): 882200,,11  mm22

Powierzchnia u˝ytkowa lokali mieszkalnych: 22449977,,77  mm22

Powierzchnia u˝ytkowa lokali u˝ytkowych 551133,,11  mm2212
2 LATA W EKSPLOATACJI
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Gr´ba∏owska 19 i 21
DOM „POD PANNÑ”

inwestycja w trakcie realizacji
Projekt: AARREE

aarrcchh..   JJaakkuubb  WWaaccllaawweekk
AArrcchh..   GGrrzzeeggoorrzz  SSttiiaassnnyy

Konstrukcja: mmggrr  iinn˝̋..   WWoojjcciieecchh  SS∏∏aabboosszz
Generalny wykonawca: TTUULLCCOONN  SS..AA..
Inwestor: SSBBMM  DDEEMMBBUUDD
KW: WWaarrsszzaawwaa KKWW  WWAAllMM//0000004433667755//99

KKWW  WWAAllMM//0000003344ll0066//44
Pow. dzia∏ki: 663322  mm22 ii   559988  mm22

Opis nieruchomoÊci
Liczba kondygnacji nadziemnych: 33
Liczba kondygnacji podziemnych: 11
Liczba lokali mieszkalnych: 11 33
Gara˝ wielostanowiskowy G1: 1144  mmiieejjsscc  ppoossttoojjoowwyycchh
Powierzchnia u˝ytkowa budynku ogó∏em: 22009955,,9955  mm22

WW  ttyymm::
Powierzchnia gara˝u 
wielostanowiskowego G-1: 660033,,7744  mm22

Powierzchnia u˝ytkowa lokali mieszkalnych: 11333399,,00  mm2213
W EKSPLOATACJI OD 06.2009 R.
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ROZPOCZ¢CIE 2009 R. – ZAKO¡CZENIE 2010 R.

Bonifraterska
PLANOWANA INWESTYCJA

Zaj´∏o nam to mnóstwo czasu, ale nie by∏o w tym 
w ogóle naszej winy. Po prostu miasto zwleka∏o z od-
stàpieniem nam niesamodzielnej dzia∏ki, na której 
– jak zaplanowaliÊmy – mia∏a stanàç reszta inwesty-
cji, okreÊlanej jako Franciszkaƒska. Dziwne to by∏o za-
chowanie przedstawicieli  naszego miasta, gdy˝  cho-
dzi∏o przecie˝ o niesamodzielnà dzia∏k´. Czyli poza na-
mi nikt nic tam wybudowaç nie móg∏! W koƒcu wice-
prezydent Andrzej Stasiak wyda∏ zarzàdzenie o odda-
niu w wieczystà dzier˝aw´ tej w∏aÊnie dzia∏ki. I wyce-
ni∏ jà. I to jak! Za dwa kawa∏ki ziemi o pow. 116 m2

i 490 m2 policzono ponad 9 mln z∏! Czyli blisko 5,5 tys.
z∏ za metr kwadratowy gruntu! Czyli chyba najdro˝ej
w Europie. Ale có˝ robiç? Inwestycj´ trzeba przecie˝
dokoƒczyç. Trzeba zakasaç r´kawy i koƒczyç dzielo.
Do boju ruszyli nasi architekci: Jakub Wac∏awek
i Grzegorz Stiasny, którzy stworzyli projekt nowego
budynku. Wspaniale koresponduje on z ju˝ istniejà-
cym obiektem przy ulicy Franciszkaƒskiej i – o czym
jesteÊmy przekonani – za jakiÊ czas b´dzie uwa˝any
za jeden budynek. 14
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ROZPOCZ¢CIE 2010 R. – ZAKO¡CZENIE 2011 R.

Krochmalna 55
PLANOWANA INWESTYCJA

Projektowany budynek ma byç uzupe∏nieniem istniejà-
cych ju˝ domów osiedla ˚elazna. Powstanie on na
miejscu przewidzianego do wyburzenia budynku
mieszkalnego substandardowego, cz´Êciowo nieza-
mieszkanego. Budynek dopasowano do wysokoÊci bez-
poÊrednich sàsiadów, liczyç b´dzie od 5 do 6 kondygna-
cji nadziemnych. Âciany zewn´trzne od strony po∏u-
dniowej i wschodniej przed∏u˝ajà elewacje budynków
ju˝ istniejàcych. Na poziomie parteru przewidziano 7
miejsc z wjazdem do istniejàcego gara˝u podziemnego
sàsiednich budynków spó∏dzielni. W budynku przewi-
dziano 16 lokali mieszkalnych. W tym 6 dwupokojo-
wych o powierzchni 58,6 m2., 5 trzypokojowych o po-
wierzchni 84,8 m2., 5 pi´ciopokojowych liczàcych 148,7
m2. oraz 1 dodatkowe na VI pi´trze 4-pokojowe o po-
wierzchni 94,1 m2. Ca∏a inwestycja zajmie dzia∏k´ o po-
wierzchni ca 390 m2. Budynek b´dzie mia∏ powierzch-
ni´ ca∏kowità ca 2660 m2., a u˝ytkowà ok. 1700 m2. Au-
torami projektu sà architekci Grzegorz Stiasny i Jakub
Wac∏awek, z którymi wspó∏pracowa∏ P. Niebudek.15
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Wracajàc 
KiedyÊ, przedwojnà, dobre kamienice mia∏y swoje cha-

rakterystyczne, nazwijmy to, emblematy. JakàÊ pi´knà
rzeêb´, czasami p∏askorzeêbe, innym razem mozaik´. Cz´-
sto by∏y to tak˝e wznios∏e kariatydy – jak ta wspierajàca
wejÊcie do gmachu Urz´du Patentowego... 

W siermi´˝nych latach socjalizmu zwyczaj ten odszed∏
w zapomnienie. My postanowiliÊmy go przywróciç. Dlatego
staramy si´, by ka˝da nasza inwestycja mia∏a jakiÊ charak-
terystyczny, przypisany do niej element. Zgodnie z tradycjà
jest to czasami rzeêba, fontanna lub zegar s∏oneczny. I jesz-
cze jedno, jako ˝e nie wstydzimy si´ swojej pracy,
umieszczmy te˝ na naszych budynkach tablice z informa-
cjami, kto i kiedy je wybudowa∏...

Syrenka z „Granicznej”

Strzelec na kamienicy „Pod Strzelcem”

Zegar s∏oneczny osiedla Graniczna
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do tradycji

Jan Nowak Jezioraƒski przy Czerniakowskiej 178a

A ta pi´kna panna b´dzie symbolem domu „Pod Pannà”Fontanna na ˚elaznej
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Pami´tam ten czas, gdy o Dem-
budzie by∏o g∏oÊno. Trwa∏a na-
gonka zainicjowana przez ówcze-
snà radnà Rady Warszawy Juli´
Piter´. Jej zarzuty zawsze powta-
rza∏a i rozpowszechnia∏a „Gazeta
Wyborcza”. Na szcz´Êcie gazeta,
w której wówczas pracowa∏em,
a by∏o to „˚ycie Warszawy”, scep-
tycznie podchodzi∏a do rewelacji
tandemu Pitera–Wyborcza.

Ja osobiÊcie zajmowa∏em si´
nieco innà sprawà. MieliÊmy bo-
wiem do czynienia z nies∏ycha-
nym paradoksem. Otó˝ g∏ówna
oskar˝ycielka Dembudu, wspo-
mniana Julia Pitera, sama mia∏a
nieco brudu za paznokciami.
Okaza∏o si´ bowiem, ˝e z jej
mieszkaniem coÊ jest nie tak.
A mia∏a (i nadal ma) pi´kny
strych na starym Mokotowie. Pi-
saliÊmy o tym bardzo szeroko,
ale nie robi∏o to wi´kszego wra-
˝enia na bohaterce naszych arty-
ku∏ów. Có˝, bywa i tak.

JednoczeÊnie w Warszawie
niemal co roku powstawa∏y
jakieÊ domy, a czasami wielkie
osiedla sygnowane przez spó∏-
dzielni´. I ca∏y czas, s∏ynna ze
swojego „zami∏owania” do Dem-
budu i jej prezesa Witolda Roma-
nowskiego, GW mia∏a jakieÊ swo-
je uwagi. A to, ˝e miejsce inwe-
stycji szczególne, a to, ˝e budy-
nek za wysoki, a to, ˝e mieszkaƒ-
cy nie tacy. jak by sobie redakto-
rzy wymarzyli, a to... Zgodnie
z zasadà, ˝e jak si´ chce uderzyç
psa, to kij zawsze si´ znajdzie.

Mnie interesowa∏o coÊ innego.
Przyglàda∏em si´, jak ci nieznani
mi wówczas faceci z Dembudu
potrafià patrzeç na Warszaw´.
Jak Êwietnie wynajdujà doskona-
∏e miejsca pod nowe inwestycje.
Dodajmy, miejsca, które nie by∏y
w jakiÊ specjalny sposób schowa-
ne, a jedynie niezauwa˝ane. No
i wreszcie sprawa najwa˝niejsza
– architektura dembudowskich

obiektów. Z inwestycji na inwe-
stycj´ coraz lepsza, ciekawsza,
nowatorska. Piszàc te s∏owa,
spoglàdam za okno i widz´ bu-

dynki osiedla Ostrowska przy Ja-
na Paw∏a II. I przypominam so-
bie, ˝e jeszcze kilka, nie, kilkana-
Êcie lat temu (ale ten czas leci!)
by∏o tam puste dzikie pole. I jak
ten odcinek alei by∏ zapuszczony,
bezludny, martwy... Dzisiaj mia-
sto tu kwitnie. Sà sklepy, restau-
racje, punkty us∏ugowe.

Szoku dozna∏em, kiedy zo-
baczy∏em, ˝e przy Oboênej ka-
mienic´ nowoczesnà, ale ideal-
nie wpasowujàcà si´ w okolicznà
zabudow´, wznosi... Dembud.
I do tego jeszcze teatr, a raczej je-
go ma∏à scen´, te˝ przy okazji
buduje. PomyÊla∏em sobie: no, no,
no. Gdyby tak wszyscy budowali,
to wypi´knia∏aby nam Warsza-
wa, oj, wypi´knia∏a.

I jakby na potwierdzenie mo-
ich rozwa˝aƒ trafi∏em na ulic´
Franciszkaƒskà, gdzie na miej-
scu istniejàcego tu niegdyÊ
warsztatu samochodowego – och,

Widziane spoza

Scena Kameralna Teatru PolskiegoOsiedle „Ostrowska” przy ulicy Jana Paw∏a II 61
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Mozaiki na klatce schodowej przy Franciszkaƒskiej

Budynek „Franciszkaƒska” przy ulicy Franciszkaƒskiej 14

potrafili ci ludowi w∏odarze wy-
myÊliç rzeczy niewyobra˝alne 
– powstaje kolejny dom Dembu-
du. I zachwyci∏em si´ jego archi-
tekturà.

Nieco póêniej, przez zupe∏-
ny przypadek, zaproponowa-
no mi, bym redagowa∏ we-
wn´trznà gazet´ spó∏dzielni.
Poszed∏em na spotkanie z preze-
sem Romanowskim. I có˝ si´ oka-
za∏o? Oto mia∏em przyjemnoÊç
pogadaç ze dwie godzinki z cz∏o-
wiekiem, który Êwietnie zna na-
sze miasto, jego histori´, archi-
tektur´, i co najciekawsze, jest
fanem sto∏ecznej komunikacji!
I nie musz´ dodawaç, ˝e prawdzi-
wà chodzàcà encyklopedià tej˝e.

Nie b´d´ ukrywa∏, ˝e spodoba-
∏a mi si´ tak˝e atmosfera w sie-
dzibie spó∏dzielni. Taka normal-
na, nie biurowa, a raczej rodzin-
na. I kiedy zaproszono mnie do
wspó∏pracy, oczywiÊcie, nie od-
mówi∏em.

I tak tu trafi∏em, by robiç dla
Paƒstwa „Kurier Dembudu”.
I mam nadziej´, ˝e przynajmniej
cz´Êci z Paƒstwa podoba si´ ta
gazeta.

Pawe∏ Ludwicki



1. WITOLD 
STA¡SKI 

– Przewodniczàcy Rady
Nadzorczej w latach 1989-2002

2. PAWE¸ 
BUJALSKI 

– Cz∏onek RN w latach 1993-1999
– Zast´pca Przewodniczàcego

RN 1999-2002
– Przewodniczàcy RN w latach

2002-2006

3. WIES¸AW 
JASI¡SKI 

– Cz∏onek RN w latach 1999-2002
– Zast´pca Przewodniczàcego

RN w latach 2005-2006
– Przewodniczàcy RN 

w latach 2006-2008

4. DOROTA 
BUJALSKA 

– Przewodniczàca RN obecnej
kadencji 2008-2011

5. ZBIGNIEW 
KUBIAK 

– Cz∏onek RN w latach 
1989-1993

– Zast´pca Przewodniczàcego
RN w latach 1991-1999

– Cz∏onek Rady Nadzorczej 
w latach 1999-2002

6. BOGDAN 
KU¸AKOWSKI 

– Zast´pca Przewodniczàcego RN
w latach 1996-1999

– cz∏onek RN w latach 1999-2000

7. ROBERT 
KWIATKOWSKI 

– cz∏onek RN w latach 1999-2002
– Zast´pca Przewodniczàcego

RN w latach 2002-2005

8. MAREK 
åWIERZY¡SKI 

– Cz∏onek RN w latach 2002-2005
– Zast´pca Przewodniczàcego

RN w latach 2006-2008

9. JACEK 
JAGIELSKI 

– Zast´pca Przewodniczàcej RN
kadencji2008-2011

10. JANUSZ 
OSI¡SKI 

– Sekretarz Rady Nadzorczej 
w latach 1990-1993

11. PIOTR 
SMIRNOW 

– Sekretarz RN 
w latach 1996-2008

12. TOMASZ 
MYS¸EK 

– Sekretarz RN obecnej kadencji
2008-2011

13. RYSZARD 
MIKO¸AJCZYK 

– Przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej
RN w latach 1993-2002

14. JACEK 
PLASKURA 

– cz∏onek RN w latach 1999-2001
– Przewodniczàcy Komisji

Rewizyjnej w latach 2001-2008

15. JANUSZ 
SCHMIDT 

– Przewodniczàcy Komisji
Rewizyjnej RN 2008-2011

16. EL˚BIETA 
SOLARSKA 

– Cz∏onek RN 
w latach 1999-2002

17. WIE¡CZYS¸AW 
ZACZEK 

– Cz∏onek RN w latach 2002-2008

18. PIOTR 
MATUSZEWSKI 

– Cz∏onek RN w latach 2005-2009

19. JOLANTA 
GERLEE 

– Cz∏onek RN 
w latach 1990-1993

20. IZABELLA 
BROSZKIEWICZ-
-ANUSIEWICZ 

– Cz∏onek RN 
w latach 1993-1996

21. MAREK 
WIDENKA

– Przewodniczàcy Komisji
Cz∏onkowsko-Mieszkaniowej 
w latach 1996-2008

22. STEFAN 
BIELI¡SKI

– Cz∏onek RN 
w latach 1989-1993

23. MIROS¸AW 
KRAWCZYK

– Cz∏onek RN 
w latach 1989-1993

24. EDWARD 
PO¸ASKI

– Cz∏onek RN 
w latach 1989-1993

25. BOGUS¸AW 
¸OBACZ

– Cz∏onek RN 
w latach 1989-1993

26. ZBIGNIEW 
DOBRZENIECKI 

– Cz∏onek RN w latach 1989-1993

27. W¸ADYS¸AW 
KOMAR 

– Cz∏onek RN w latach 1989-1993

28. ZDZIS¸AW 
HALICKI 

– Cz∏onek RN w latach 1990-1999

29. EWA 
CIBOROWSKA 

– Cz∏onek RN w latach 
1993-2002 ; 2008-2011

30. ANDRZEJ 
BO¸TUå 

– Cz∏onek RN w latach 1993-1999

31. BOGUS¸AW 
BRYM 

– Cz∏onek RN w latach 1993-1996

32. ROMAN 
K¢PKA 

– Cz∏onek RN 1993-1999

33. JAN 
REJENT 

– Cz∏onek RN 1993-1999

34. WIES¸AW 
CZYNOWSKI 

– Cz∏onek RN w latach 1996-1998

35. STANIS¸AW 
SKRZYNECKI 

– Cz∏onek RN w latach 1999-2001

36. MAGDALENA 
BIELICKA

– Cz∏onek RN w latach 2002-2008

37. ANNA 
SIEMIANOWSKA

– Cz∏onek RN w latach 2002-2008

38. DARIUSZ 
DYBCIO 

– Cz∏onek RN w latach 2002-2008

39. ROMAN 
KANTORSKI 

– Cz∏onek RN 2005-2008

40. JAROS¸AW 
KRÓL 

– Cz∏onek RN obecnej kadencji
2008-2011

41. MAREK 
PIJANKA 

– Cz∏onek RN obecnej kadencji
2008-2011

42. ADAM 
WDZIE¡KOWSKI 

– Cz∏onek RN obecnej kadencji
2008-2011
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LUDZIE SBM DEM
Cz∏onkowie Rad Nadzorczych w latach 1989–2009



1. CZES¸AWA SKONIECKA
2. MIECZYS¸AW LEWANDOWSKI
3. ANDRZEJ OSTROWSKI
4. IRENA BABIS
5. JANUSZ OSI¡SKI
6. TADEUSZ CUDNY
7. EWA RACZKOWSKA
8. BEATA LESI¡SKA-BO¸TUå
9. BARBARA LENARD

10. JAN ROMANOWSKI
11. JOLANTA RODOWICZ
12. DARIUSZ SOBCZAK
13. EDYTA TUSZY¡SKA
14. TERESA STERNICKA
15. BARBARA WIECZORKIEWICZ
16. KRZYSZTOF RYCHLIK
17. MARIAN FIGLEWICZ
18. WOJCIECH ZAMBRZYCKI
19. EL˚BIETA JAREMKO
20. DARIUSZ JAGIELLAK
21. TADEUSZ ¸OJEWSKI
22. WOJCIECH ZADRO˚NY
23. WOJCIECH KACZMARCZYK
24. AGNIESZKA RUMIN
25. STANIS¸AW ˚UBER
26. ANDRZEJ PRUSAK
27. KRZYSZTOF RYNKIEWICZ
28. ZBIGNIEW LEGUCKI
29. WALDEMAR GRZYB
30. SEBASTIAN KOTULSKI
31. KRZYSZTOF NADOLSKI
32. LUCJAN SUSKI

33. RYSZARD DZIWISZ
34. LECH SZYMA¡SKI
35. ANNA PICHA¸A
36. ANDRZEJ DZIER˚AWSKI
37. KRZYSZTOF ÂCIS¸OWSKI
38. GRZEGORZ ULATOWSKI
39. ANTONI BANASZEK
40. JERZY ¸AWI¡ÂKI
41. HENRYK JAGODZI¡SKI
42. JOANNA ¸ABISZAK
43. JAN ORACZ
44. KRZYSZTOF RAWA
45. TADEUSZ PAZIEWSKI
46. GABRIELA SKOWRO¡SKA
47. ZYGMUNT WODZY¡SKI
48. RADOS¸AW SKOTNICKI
49. KATARZYNA BRZOZOWSKA
50. ALEKSANDRA SKOTNICKA
51. BOLESLAW SOBALA
52. ZBIGNIEW SZEREMET
53. DOROTA KWIATKOWSKA
54. ANDRZEJ JAKUBOWSKI
55. KATARZYNA KOÂLA
56. ADAM KOHMANN
57. WOJCIECH JANOWIAK
58. ROBERT RUMIN
59. DARIUSZ SZA¸A¡SKI
60. PAWE¸ RYBACKI
61. KRZYSZTOF GALAS
62. HANNA MATYS
63. ANNA W¢GIE¸EK
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BUD (1989–2009)
1. WITOLD ROMANOWSKI – Prezes Zarzàdu 1989–2009
2. EL˚BIETA SZOSTAK – Zast´pca Prezesa 1999–2009
3. DOROTA BUJALSKA – Zast´pca Prezesa 2000–2008
4. ROMAN K¢PKA – Zast´pca Prezesa 1999–2009
5. BOGUS¸AW BRYM – Wiceprezes 1995–1999
6. CZES¸AW ˚UKOWSKI – Wiceprezes 1995–2000
7. KRZYSZTOF ZWOLI¡SKI –  Wiceprezes 1991–1994

– Cz∏onek Zarzàdu 1994–2007
8. JACEK KOS – Zast´pca Prezesa 2008–2009
9. ROMUALD KRZY˚ANOWSKI – Wiceprezes 1989–1992

10. JADWIGA BRODZKA – Cz∏onek Zarzàdu 1989–1991
11. ROMAN KANTORSKI – Cz∏onek Zarzàdu 1991–1999
12. GRZEGORZ SOSIN – Cz∏onek Zarzàdu 1989–1992
13. MAREK WIDENKA – Cz∏onek Zarzàdu 1992–1996
14. ZBIGNIEW DOBRZENIECKI – Cz∏onek Zarzàdu 1992–1996
15. EWA LUTY – G∏ówna Ksi´gowa 1999–2009

Cz∏onkowie Zarzàdu w latach 1989-2009

Pracownicy w latach 1989-2009
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UroczystoÊç
wmurowania
kamienia
w´gielnego 
pod obelisk
upami´tniajàcy
elekcje królów
polskich

A to ju˝ moment
ods∏oni´cia

pomnika,
celebrowany

przez kardyna∏a
Józefa Glempa.

Z ty∏u prezes
Dembudu Witold

Romanowski

P racowaliÊmy nie tylko dla siebie. Praca spo∏eczna dla miasta, dla jego miesz-
kaƒców nie by∏a nam obca. Ma∏o kto dzisiaj pami´ta, ˝e to my byliÊmy inicja-
torami wzniesienia na Woli obelisku upami´tniajàcego miejsce elekcji polskich

królów. Tak samo jak ma∏o kto wie, ˝e pierwszy chyba samochód dla ledwo co powo-
∏anej Stra˝y Miejskiej zosta∏ zakupiony z naszych funduszy! O takich drobiazgach,
jak wspieranie sto∏ecznego sportu, nawet nie wspominamy, a przecie˝, pi∏karze Polo-
nii grali w derbach stolicy – Legià – w koszulkach z logo Dembudu.

Niby tylko polonez...


