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Szanowni
Pañstwo
zapraszam do lektury kolejnego,
tym razem jubileuszowego numeru Kuriera Dembudu. A jubileusz
mamy nie byle jaki! Właśnie mija
25 lat istnienia naszej Spółdzielni
Budowlano-Mieszkaniowej
„Dembud”. Ćwierć wieku to szmat
czasu, nieprawdaż? Wtedy, w
1989 roku, kiedy niewielka grupa
entuzjastów w liczbie 66 osób,
zaczynała swoją przygodę ze
spółdzielczością, była zupełnie
inna Polska. Ta, tak mocno poharatana komuną, z zapyziałą
gospodarką i trwającym ciągle
jeszcze w letargu społeczeństwem. Dzisiaj żyjemy w zupełnie
innym państwie – w pełni demokratycznym, w miarę nowoczesnym, szybko goniącym ten niegdyś wymarzony Wielki Świat
zachodniej cywilizacji...
Proszę Państwa,
zapraszam do lektury naszej
gazety, w której znajdziecie sporo
artykułów o naszej wspólnej
historii i o ludziach, którzy tę
naszą wspólną historię tworzyli.
Poza tym jak zwykle – informacje
o trwających właśnie inwestycjach i o tych planowanych.
Mamy też dla Państwa zaproszenie na Walne Zgromazdenie
Członków Spółdzielni.
Zapraszam do lektury
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KALENDARIUM SBM
„DEMBUD” 1989–2014
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11.03.1989 r. – zebranie założycielskie, wybór Rady Nadzorczej i Zarządu oraz pierwsze
posiedzenie Rady Nadzorczej.
06.07.1989 r. – wniosek o wpisanie Spółdzielni do Rejestru Spółdzielni
07.07.1989 r. – rejestracja SBM „DEMBUD”
25.02.1992 r. – zakup gruntu na budowę przy ul. Żelaznej 67, 69a i Krochmalnej 57
20.10.1992 r. – zezwolenie na budowę Osiedla „Żelazna”
22.04.1994 r. – zakup gruntu na budowę przy ul. Łuckiej 18 i 20
11.04.1995 r. – zezwolenie na użytkowanie Osiedla „Żelazna”
24.07.1995 r. – zezwolenie na budowę Osiedla „Łucka”
29.05.1996 r. – zakup gruntu na budowę przy ul. Jana Pawła II 61
25.06.1996 r. – zezwolenie na budowę Osiedla „Ostrowska”
15.01.1997 r. – zakup gruntu na budowę przy ul. Z. Słomińskiego 15, 17 i 19
11.04.1997 r. – zakup gruntu na budowę przy ul. Sady Żoliborskie 2
25.06.1997 r. – zezwolenie na budowę Osiedla „Prezydenckiego”
15.07.1997 r. – zezwolenie na budowę przy ul. Okrzei 1a
06.11.1997 r. – zezwolenie na budowę Osiedla „Parkowe”
20.01.1998 r. – zezwolenie na użytkowanie Osiedla „Łucka”
03.09.1998 r. – zakup gruntu na budowę przy ul. Grzybowskiej 2
24.12.1998 r. – zezwolenie na użytkowanie Osiedla „Ostrowska”
23.06.1999 r. – zezwolenie na budowę Osiedla „Graniczna”
23.08.1999 r. – zezwolenie na użytkowanie Osiedla „Parkowe”
30.08.1999 r. – zezwolenie na użytkowanie budynku przy ul. Okrzei 1a
10.01.2000 r. – zezwolenie na budowę przy ul. Czerniakowskiej 178a
19.07.2000 r. – zezwolenie na użytkowanie Osiedla „Prezydenckiego”
22.09.2000 r. – zakup gruntu przy ul. Żelaznej 41
27.04.2001 r. – zezwolenie na budowę przy ul. Żelaznej 41
06.11.2001 r. – zgłoszenie Osiedla „Graniczna” do użytkowania
17.01.2002 r. – zezwolenie na użytkowanie osiedla „Graniczna” przy ul. Grzybowskiej 2
24.02.2003 r. – zezwolenie na użytkowanie budynku przy ul. Czerniakowskiej 178a.
18.08.2003 r. – zakup gruntu przy ul. Oboźnej 9
24.10.2003 r. – zezwolenie na budowę budynku przy ul. Oboźnej 9
22.12.2003 r. – zezwolenie na użytkowanie kamienicy przy ul. Żelaznej 41
17.05.2004 r. – zakup gruntu przy ul. Franciszkańskiej 14
17.10.2005 r. – zakup gruntu przy ul. Czerniakowskiej 131
22.11.2005 r. – zezwolenie na budowę budynku przy ul. Czerniakowskiej 131
08.12.2005 r. – zezwolenie na budowę przy ul. Franciszkańskiej 14
12.04.2006 r. – zezwolenie na użytkowanie budynku przy ul. Oboźnej 9
12.10.2006 r. – zakup gruntu przy ul. Grębałowskiej 19/21
15.10.2007 r. – zezwolenie na użytkowanie budynku przy ul. Czerniakowskiej 131
14.12.2007 r. – zezwolenie na użytkowanie budynku przy ul. Franciszkańskiej 14
14.12.2007 r. – zezwolenie na budowę przy ul. Grębałowskiej 19/21
14.05.2009 r. – zakup gruntu na budowę przy ul. Bonifraterskiej 8
03.12.2009 r. – zezwolenie na użytkowanie budynku przy ul. Grębałowskiej 19
30.12.2009 r. – zezwolenie na budowę przy ul. Bonifraterskiej 8
22.02.2012 r. - zezwolenie na użytkowanie budynku przy ul. Bonifraterskiej 8
30.10.2012 r. - zezwolenie na budowę budynku przy ul. Krochmalnej 55
12.10.2012 r. - zakup gruntu na budowę przy ul. Lirowej 44
25.10.2012 r. – zezwolenie na budowę budynku przy ul. Lirowej 44
25.03.2013 r. – zakup gruntu na budowę przy ul. Dynasy 18
02.08.2013 r. – zezwolenie na budowę budynku przy ul. Dynasy 18
01.01.2014 r. – …
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Początek lat 70., już po wycofaniu linii tramwajowych nr 8, 10, 32 i widoczna
istniejąca do dziś szkoła podstawowa nr 7 przy ul. Żelaznej 71.

9008 dni
To było ćwierć wieku temu. Dokładnie
11 marca 1989 roku. Wtedy to kilku
zdesperowanych ludzi postanowiło,
że... To było jak w „Ziemi obiecanej”
Reymonta: – ja nie mam nic, ty nie
masz nic, on nie ma nic – to razem
mamy tyle żeby wybudować fabrykę.
No, w tym ich akurat przypadku chodziło jedynie o... wybudowanie sobie
mieszkań! Dlaczego zdesperowanych?
Bo wszyscy mieli książeczki mieszkaniowe (młodszym Czytelnikom wyjaśniamy, że były to takie jakby książeczki oszczędnościowe, na których odkładało się forsę na zdobycie mieszkania
spółdzielczego), ale byli w tzw. „zamrażarce”, czyli mieli, a w zasadzie nie mieli
(mimo uzbieranego wkładu), żadnych

6

szans na wymarzone M-ileśtam...
Galopująca inflacja, realna strata wartości oszczędności, załamanie gospodarcze. To wszystko wskazywało, że
nigdy nie dostaną przydziałów.
Dlatego postanowili, że sami założą
SWOJĄ spółdzielnię! To pierwsze,
historyczne spotkanie odbyło się
w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych
na ulicy Smoczej pod numerem 27
w siedzibie Mazowieckiej Izby
Rzemiosła. Tych zapaleńców było aż
66! Oni to przyjęli Statut. Wybrali
zarząd, radę nadzorczą i wszystkie te
rzeczy, które były wymagane przy rejestracji. I już po kilku miesiącach
Spółdzielnia została oficjalnie w sądzie
zarejestrowana. 7 lipca 1989 roku!

WITOLD ROMANOWSKI
Na tym założycielskim zebraniu,
jakoś tak wyszło, że dużo mówiłem i... zebrani mnie właśnie
wybrali na prezesa nowo
powstałej organizacji. Ktoś
wtedy powiedział: zostaniesz
szefem tego interesu do czasu
jak znajdziemy jakiś grunt – a to
wtedy było największym problemem – zarejestrujemy się i rozpoczniemy budowę. A wtedy...
Mieliśmy zarejestrowaną spółdzielnię i świetne pomysły. Poza
tym nic! No i nazwę. DEMBUD
od słów – demokracja i budowanie. Ot takie na fali nowego
demokratycznego porządku.
Spółdzielnia była zarejestrowana na ulicy Żytniej 46, w siedzibie Automobilklubu
„Rzemieślnik”. Faktycznie jednak nasze biuro było w... moim
warsztacie samochodowym
przy ówczesnej Wroniej 65 – dzisiaj jest to Skwer Kardynała

¿elazna 67/69

Wyszyńskiego. Co ważne
– nasza inicjatywa spotkała się
z przychylnością wielu ludzi.
W tym tych, którzy objęli władzę
w Warszawie. Wielką rolę odegrał zarząd dzielnicy Woli.
Wskazał teren położony przy
ulicach Żelaznej 67
i Krochmalnej 57. A trzeba
pamiętać, że było to wskazanie
lokalizacyjne, gdzie można było
budować, bo były księgi wieczyste. To był hektar gruntu, częściowo zabudowany. Ze starymi
warsztatami. Stało się to w 1991
roku.

67 złotych
Natychmiast powstał problem... pieniędzy. „Dembud” nie powstał przy
żadnej instytucji. Był ciałem czysto
spółdzielczym. I tylko pieniądze jej
członków mogły stanowić wkład
w przyszłą budowę. No i zrzucili się
wszyscy – te 66 osób. Wypadło tego po
około 670 ówczesnych tysięcy, czyli po
przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze
wypadło po... 67 złotych na osobę.

Poza tym Spółdzielnia nie miała nic.
I wtedy o wszystkim zadecydowała
przychylność ludzi, o których wspominał Prezes Romanowski.
Andrzej Bołtuć. Inżynier, architekt.
Przyprowadził go do Spółdzielni Bogusław
Brym. Ten znany i ceniony architekt posłuchał nas, przyjrzał się naszym zamierzeniom i orzekł, że on nam zaprojektuje
budynek za darmo. – Zapłacicie mi jak
będziecie mieli kasę. Kiedyś – tak powiedział. I to było już coś. Prace mogły ruszyć.
Kolejną osobą, której zawdzięczamy nasze
istnienie i pierwszą budowę był dyrektor
Maliszewski kierujący firmą budowlaną
o nazwie Insbud. To była firma, która
ledwo co przeorganizowała się z państwowego molocha w spółkę pracowniczą. Wspomniany dyrektor tak to ujął:
Padamy, nie mamy roboty. Trzy, sześć
miesięcy wytrzymamy bez zapłaty.
Możemy ruszać z waszą budową. Potem
zobaczymy. No i budowa ruszyła...

WITOLD ROMANOWSKI
No i zaczęliśmy to nasze budowanie. I coraz więcej ludzi

zaczęło wierzyć, że ta nasza inicjatywa może się udać! I coraz
więcej zgłaszać się do nas.
A trzeba pamiętać, jaki to był
czas. Powstawało wtedy mnóstwo różnych podejrzanych
firm, które wyłudzały forsę i...
przepadały. Nam jednak nasi
członkowie zaufali. Wierzyli, że
to może się udać, że damy radę
wybudować. Wierzyli, że
„Dembud” nie mający za sobą
nic, oprócz dobrych chęci, jednak da sobie radę. Wkrótce, na
pierwszym chyba Walnym
Zebraniu członków, powiedziałem; OK. Moja rola się kończy.
Zrobiłem swoje, odchodzę, czas
na innych. Może to zabrzmi nieskromnie, ale wtedy ludzie
zaoponowali. Mówili, że jak ja
odejdę to oni też. Bo boją się
o swoje pieniądze. I tak z tej
prowizorki, która miała trwać
tylko trzy lata, zrobiło się teraz
25 lat! Szmat czasu. Ani się człowiek obejrzał, jak to zleciało.
I to były naprawdę niesamowite

7

25

LAT

1989-2014

Początek lat 70. teren przygotowany pod zabudowę rekreacyjno-sportową m.in.
baseny, boiska... W latach 90-tych wycofano się z tego projektu. Widoczne warsztaty samochodowe istnieją do dnia dzisiejszego.

i bardzo fajne lata, które
pozmieniały w moim życiu
wszystko...

Ustawa Glapińskiego
W tym czasie weszła w życie tzw.
Ustawa Glapińskiego. Pozwalała ona
wyłącznie spółdzielniom mieszkaniowym na zakup gruntów z konkursów
ofert a nie na przetargach.
Tzw. ustawa ministra Adama Glapińskiego z 1991 r. umożliwiała nieodpłatne oddanie przez gminę gruntów spółdzielniom mieszkaniowym
w wieczyste użytkowanie wyłącznie
pod budownictwo wielorodzinne.
Osoby znajdujące się w tzw. zamrażarce wojewody, przez lata wpłacające na książeczki mieszkaniowe, ale
nieprzypisane do konkretnej spółdzielni, mogły ubiegać się o tereny
pod budowę mieszkań. Pozostałe
grunty spółdzielnie musiały kupować
w przetargach.
W urzędzie na Woli wywieszono ofertę
na zakup gruntu przy ulicy
Łuckiej18/20. Do konkursu stanęły
dwie spółdzielnie; „Dembud” – mający

8

już mocno zaawansowaną budowę na
Żelaznej i druga, która jeszcze nic
nigdy nie zbudowała. Zarząd gminy
Wola zadecydował, że to „Dembud”
będzie budować. I to właśnie wtedy po
raz pierwszy pojawił się w „Dembudzie”
Jakub Wacławek – znany i ceniony
warszawski architekt ze swoim kolegą
Grzegorzem Stiasnym. Oni zaprojektowali kompleks budynków na zakupionej działce. I wtedy do Spółdzielni
ruszyła cała masa ludzi chętnych do
kupienia tutaj mieszkania. I to był
początek nowego rozdania w historii
„Dembudu”.

WITOLD ROMANOWSKI
Wtedy nasi członkowie po raz
kolejny uwierzyli w „naszą moc”.
Pamiętam takie spotkanie, na
którym pytano mnie czy... nie
możemy załatwić, żeby Łucką
lub Wronią jeździł autobus!
I o ironio! Dzisiaj, gdy powstały
tu wielkie wieżowce, hotel
Hilton, gdy ruszyła budowa II
linii metra, dzisiaj zadecydowa-

no, że tu będzie pętla autobusu
nr 105! Stopiątki, która będzie
prawdopodobnie Łucką
i Wronią jeździła. Tak to się
wszystko zmienia.

„Dembudu” budowanie
W ciągu tych 25 lat zmieniło się wiele.
A w budownictwie widać to chyba
najbardziej. Kiedy startowała pierwsza
budowa, to używając kolokwialnego
określenia, to było takie postkomunistyczne budowanie. Przestarzały
sprzęt, metody jak za króla Ćwieczka.
Dość powiedzieć, że pierwsza koparka
na pierwszej budowie to była stara,
wysłużona włoska koparka marki Fiat.
I to „stare” budowanie trwało prawie
do końca lat 90. ubiegłego wieku.

WITOLD ROMANOWSKI
W trakcie naszej pierwszej
budowy, na Żelaznej, jedną
z najważniejszych osób był
gość, który... zbierał butelki po
wódce! Dziennie przy około

ucka 18/20

200-stu pracownikach zbierał
tego 3 worki, takie od węgla, 50
kilogramowe. A dzisiaj? Flaszki
po piwie nie uświadczysz!
Począwszy od rozpoczęcia budowy na
Grzybowskiej, kiedy wiceprezesem
„Dembudu” została Dorota Bujalska,
która za sprawę honoru postawiła
wdrożenie nowych technologii
budowlanych, wszystko się zmieniło.
Poczynając od czysto inżynierskich,
typowo technologicznych spraw,
maszyn, urządzeń budowlanych, a na
organizacji placu budowy kończąc,
wszystko się zmieniło. I ten olbrzymi
postęp technologiczny jest na budowach „Dembudu” widoczny na każdym
kroku.
To ona wprowadziła w życie swój
pomysł, by budować nieco drożej, ale
nowocześniej, solidniej i mniej awaryjnie. Po prostu lepiej. I to widać
w naszych nowych obiektach. Przecież
budynki: Żelazna 41, Czerniakowska
131, Grzybowskiej 2, nie mówiąc już
o Oboźnej 9 czy Franciszkańskiej 14 to
są budynki najwyższej klasy. Budynki,

których nikt nigdzie na świecie by się
nie powstydził! Stąd wzięło się tyle
nagród i wyróżnień dla projektantów
i wykonawców, a to za budowę, a to za
architekturę. To świadczyć może, że
władze Spółdzielni dobrze dobierały
pracownie architektoniczne i wykonawców.

Codzienna eksploatacja
25 lat to szmat czasu. Wiadomo, że
nawet w tak długim czasie nie da się
wszystkich zadowolić. Nie da się uniknąć błędów. Na przykład wyeliminowania przeświadczenia wśród części
naszych mieszkańców, że Spółdzielnia
to firma, która na nich zarabia. Trzeba
jasno i dobitnie powiedzieć, że opłaty,
które lokatorzy muszą wnosić to po
części stałe opłaty dla SPEC-u ( obecnie Dalkia), za wywóz śmieci, zużycie
zimnej i ciepłej wody, centralnego
ogrzewania, ochrony. Plus opłaty za
dzierżawę gruntu czy podatek od nieruchomości. Reszta, niewielka zresztą,
to pieniądze na fundusz remontowy,
których nie można ot tak sobie wydać.
Tylko na remonty, modernizacje itp.

Niestety, niewielka część mieszkańców
ciągle uważa, że to wszystko „za drogo
kosztuje”. A przecież pokaźna suma
z tych opłat nie zależy od Spółdzielni,
tylko od miasta i jego przedsiębiorstw,
które ustalają swoje stawki! Z prywatnymi firmami, z którymi mamy stałe
umowy, sprawa jest znacznie korzystniejsza. Od 10–15 lat nie zmieniamy
z nimi umów a stawki opłat pozostają
od wielu lat niezmienne. I tak jest z firmami sprzątającymi nasze posesje czy
ochroną.

WITOLD ROMANOWSKI
Od 6 lat, czyli już od dwóch
kadencji Rady Nadzorczej,
Zarząd ani razu nie wystąpił
o podwyżkę opłat, na które ma
wpływ Spółdzielnia.
Więcej, w momencie, gdy władze
miasta zaczęły gwałtownie podwyższać opłaty gruntowe,
Spółdzielnia w kilku przypadkach wystąpiła do sądów udowadniając, że nowe stawki są
zawyżone. I tak opłaty za
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Początek lat 70 Rondo Babka u zbiegu ulic Buczka dzisiaj
Słomińskiego i Stołecznej, Okopowej i ul. Marchlewskiego
dziś Al. Jana Pawła II.

Jana Pawïa II 61

Żelazną 41 zostały obniżone
o połowę! Przy Bonifraterskiej 8
również uzyskaliśmy obniżkę.
I tymi sukcesami może się
pochwalić obecny zarząd
Spółdzielni. Sukcesami, które cieszą, choć bywają niezauważane
przez część mieszkańców.

Problemy eksploatacyjne
Wodkan – słowo klucz, wytrych, który
spędzał sen z oczu administratorom.
Dlaczego? Bo w części budynków –
tych najstarszych – trzeba było wymienić część instalacji wodnej. Tej od ciepłej wody. Wszystkie rury poziome
i pionowe w 5 osiedlach musiały zostać
wymienione na nowocześniejsze,
które starczą na wiele, wiele lat.
Kolejnym problem, z którymi musi się
borykać Spółdzielnia to... unikanie
przez część mieszkańców opłat eksploatacyjnych. Ba, dochodzi do tego,
że za niektóre mieszkania czy lokale
użytkowe w ogóle nie płacą!
Modelowym przykładem może być
sprawa pewnego znanego celebryty,
który wziął w banku parę milionów
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kredytu na zakup dwóch lokali użytkowych i teraz... nie płaci ani „Dembudowi”, ani bankowi. A w pierwszej kolejności do odbioru należności będzie
bank, który zapewne jakoś swoje pieniądze wyegzekwuje. Natomiast
Spółdzielnia może mieć nielichy problem z odzyskaniem należności za
opłaty eksploatacyjne. Podobnych
przykładów jest jeszcze kilka. Między
innymi na Jana Pawła czy Słomińskiego.
Kwota zaległych należności urosła już
prawie do 500 tysięcy złotych. I kwota
ta – jest to wysoce prawdopodobne
– nigdy nie zostanie odzyskana. „Dembud” jest jednak na taką okoliczność
zabezpieczony. Istnieje tzw. fundusz
zabezpieczenia eksploatacji.

ich wykorzystanie jest niezgodne
z przeznaczeniem, bo zapisane ich
funkcje są tylko mieszkaniowe. I co?
Spółdzielnia zawiadamia nadzór
budowlany, który nic nie może nikomu
udowodnić, bo jak komuś udowodnić,
że tam nie mieszka? Wstawi taki
najemca łóżko i ma po problemie.
Próbowano narzucić im opłaty jak za
lokale użytkowe, ale sądy takie rozwiązania obaliły. Bo nie ma takiego prawa.
A takie biura nie biura są niezwykle
uciążliwe dla reszty mieszkańców. Bo
to powoduje, że do takich lokali przyjeżdżają liczni klienci, którzy parkują
gdzie chcą i jak chcą. W garażach stawiają swoje auta w poprzek przejazdów, wjeżdżają na trawnicki i chodniki.

Mieszkalne czy użytkowe
Inny problem. Nikt nie przewidział, że
około 70% mieszkań zmieniło w tym
czasie swoich właścicieli. I ta wymiana
ciągle trwa. Przy tym mamy różne typy
własności. Są lokale wyodrębnione,
których właścicieli w ogóle nie interesuje, że wiele z nich przeistoczyło się
w biura, czyli lokale użytkowe. Takie

WITOLD ROMANOWSKI
Innym, ale chyba jeszcze bardziej problem, na szczęście, prawie całkowicie rozwiązanym,
były... agencje towarzyskie. Te,
z którymi walczył śp. Lech
Kaczyński. My też swoją wojnę

Sady
¿oliborskie 2

Sïomiñskiego 15/17/19
z nimi prowadziliśmy. Udaną.
Na przykład na Łuckiej wprowadziliśmy stałą ochronę na klatkach schodowych. Każdy wchodzący musiał się opowiadać
dokąd się udaje.
Zamontowaliśmy dodatkowy
monitoring. To były dopiero ciekawe zapisy. Różne tzw. gwiazdy zasłaniający się rękami, chowający głowy pod marynarki
i biegnący truchtem do agencji
towarzyskiej. Komicznie to
wyglądało. Dla nas, bo dla
agencji były owe filmiki przysłowiowym gwoździem do trumny.

Prawo spółdzielcze
Kiedyś, gdy obowiązywały inne zapisy
o prawie spółdzielczym, Spółdzielnie
miały dużo więcej możliwości. Były
poważne ograniczenia dla właścicieli
lokali. By wynająć mieszkanie trzeba
było mieć zgodę spółdzielni. O sprzedaży też trzeba było powiadamiać...
Dzisiaj każdy może z mieszkaniem
spółdzielczym zrobić co zechce. Ludzie
mają nieograniczoną swobodę... Czy

na pewno nowa ustawa zmieni coś na
lepsze?

WITOLD ROMANOWSKI
Prawdopodobnie mieszkańcy
będą mieli prawo do zakładania
wspólnot i wybierania firm
zarządających. W takich przypadkach wcale nie musi zostać
wybrany „Dembud”. I – tak mi
się wydaje – my mamy najmniejsze szanse na wygraną
z zewnętrznymi firmami zarządzającymi. Oni będą nowi, zasypią oferentów jakimiś swoimi
„pięknymi” pomysłami, które
zapewne ludzie kupią, coś tam
dodatkowo naopowiadają.
A my? My znamy nasze budynki
i znamy naszych lokatorów.
Wiemy na co nas i ich stać.
Znamy realia, wiemy jakie są
nasze budynki – przecież nic nie
jest doskonałe. Niemniej mamy
pewne obawy, że możemy
w ciągu kilku najbliższych lat
zniknąć. A to byłoby, przynaj-

mniej dla mnie, który tyle lat
i wysiłku w to wszystko włożył,
bardzo przykre...

Gdzie Dembud budował,
buduje i budować będzie
Lokalizacje obiektów Dembudu
zawsze budziły nie tylko podziw, ale
także zazdrość. Bo zawsze były
w „dobrych miejscach”. Bo Spółdzielnia
przyjęła założenie, że budować będzie
w granicach starej Warszawy.

WITOLD ROMANOWSKI
Nie chwaląc się ja, stary warszawiak, z dziada, pradziada, wiem
czym jest moje miasto. Znam je.
Wiem, gdzie ludzie chcą mieszkać. Wiem co ma wartość, wiem,
że zawsze taką wartością jest bliskość Śródmieścia. I tu właśnie
trzeba budować. Po PRL-u zostało wiele dobrych miejsc w ogóle
niezagospodarowanych. Wprost
wymarzonych do inwestycji.
„Dziki Zachód” na Woli, Al. Jana
PawłaII 61, Z. Słomińskiego 15,
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Okrzei 1a

Widok ul. Okrzei róg ul. Krowiej gdzie znajdowała się Spółdzielnia przewozowa
„MOTOTRANSPORT”.

17, 19... No, a poza tym trzeba
mieć trochę farta. Tak jak mieliśmy w przypadku Sadów
Żoliborskich 2, Oboźnej 9 czy
Franciszkańskiej 14. Proszę sobie
tylko wyobrazić, jaką ma się
przyjemność budując na Trakcie
Królewskim, bo Oboźna jest tuż
przy nim! A Franciszkańska?! Na
Nowym Mieście de facto. Albo
Grzybowska? Jak nie budować
tu, gdzie powstać musiała
(i powstała) nowoczesna, XXIwieczna tętniąca życiem ulica!
Według mnie będzie to niebawem ulica numer jeden
w Warszawie!
I Dembud buduje w coraz to nowych
miejscach. Ostanie plany? Rozpoczęcie
kolejnej inwestycji. Jak zawsze
w doskonałym miejscu – tym razem na
Żoliborzu przy ulicy Potockiej.
A potem... Na pewno będą kolejne dobre propozycje.
PAWEŁ LUDWICKI
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Na zakończenie
11 marca 1989 r. odbyło się zebranie założycielskie „Dembudu”, na którym wybrano Witolda Romamowskiego na prezesa
Zarządu. Obiecał wtedy, że w ciągu sześciu -- ośmiu lat Spółdzielnia przez niego
kierowana zapewni członkom mieszkania. Słowa dotrzymał. Pierwsze budynki
– przy ul. Żelaznej 67, 69a oraz Krochmalnej 57 – budowano w latach 1992–1995 r.
To był zaledwie początek... Do dzisiaj
Spółdzielnia wybudowała we wszystkich
„starych” dzielnicach Warszawy, 250 000
m2 powierzchni mieszkalnej, wliczając
w to lokale użytkowe i miejsca postojowe w garażach. A przecież nowe inwestycje są w trakcie budowy, czyli będzie tych
metrów jeszcze więcej! Pisząc o tym nie
sposób zasług Zarządu na czele
z Prezesem Witoldem Romanowskim
przecenić. Cieszę się i jestem dumny
z tego, że będąc Przewodniczącym Rady
Nadzorczej w latach 1989-2001 mogłem
przysłużyć się społeczności członkowskiej
Spółdzielni „DEMBUD”.
WITOLD STAŃSKI
Przewodniczący Rady Nadzorczej
w latach 1989–2002

Druĝyna Dembudu
INie można sobie wyobrazić firmy bez
pracowników, bez ludzi, bez zespołu.
Tak też „Dembudu” nie można sobie
także wyobrazić bez jego pracowników. To wszak oni tworzyli Spółdzielnię
kiedyś i obecnie. Można bez obaw
o popełnienie błędu stwierdzić ze stuprocentową pewnością, że „Dembudowi” w tej materii dopisywało (i dopisuje nadal) szczęście. I że jego siłą
jest zespół pracowników, o których
śmiało można rzec; to „Drużyna Dembudu”. Wspaniała drużyna.

WITOLD ROMANOWSKI
Ludzie... Bez nich nie byłoby
naszej Spółdzielni. To oni budowali markę SBM Dembud.
I należą im się słowa podziękowania.

Ale od kogo zacząć? Kto jest najważniejszy, kto trochę mniej... Nie, wszyscy
są ważni, więc jak to ułożyć, od kogo
zacząć, według jakich kryteriów to
robić? Nie ma wyjścia, trzeba to zrobić
subiektywnie. I tak na początek
będzie...

Strażniczka dembudowych
finansów
Pani Ela Szostak. W Spółdzielni w zasadzie
od początku. Od 1992 roku główna księgowa, obecnie – od 1999 roku, który był
przełomowym, bo Zarząd Spółdzielnie
liczący wpierw 6, potem 5 osób został
zredukowany do 4 tylko członków obecnie 3 – Zastępca Prezesa Spółdzielni d/
spraw ekonomicznych. To ona przygotowuje strategię ekonomiczną i finansową
„Dembudu”. Dowodzi ekipą wspaniałych
pań z działu księgowości.

WITOLD ROMANOWSKI
Ela Szostak jest tytanem pracy,
w ogóle nie wiadomo jak ją opisać! Tak uczciwej i pracowitej
osoby w swoim długoletnim
życiu i pracy nie spotkałem. To
jest chyba jedna z najważniejszych postaci, jeśli nie najważniejsza postać „Dembudu”.

Najwyższa władza
Wybierani co 3 lata członkowie Rady
Nadzorczej SBM „Dembud”. Osoby niezwykle ważne dla firmy. Tu trzeba –
jako pierwszego – wymienić Witolda
Stańskiego! Człowieka, który od
początku, czyli 1989 roku, aż do 2002
pełnił funkcję Przewodniczącego Rady.
A ta pierwsza rada? To: Stefan Biliński,
Zbigniew Dobrzeniecki, Władysław
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Czerniakowska 178 a

Komar, Zbigniew Kubiak, Bogusław
Łobacz i Edward Połaski, Jolanta Gerle
i inni.

WITOLD ROMANOWSKI
Władek Komar, to była taka
postać, mistrz olimpijski, który
podnosił rangę naszej spółdzielni... Byliśmy przyjaciółmi jeszcze
z czasów gdy, i on, i ja czynnie
uprawialiśmy sport.
Ta pierwsza Rada Nadzorcza była czymś
niezwykle ważnym dla dalszych losów
Spółdzielni, Rada miała największy problem, bo działała w momencie, kiedy
szukaliśmy terenu pod nasze inwestycję,
uczyliśmy się spółdzielczości. Sprawuje
społecznie nadzór nad zarządem, ustala
regulaminy i podejmuje ważne decyzje
dla Członków Spółdzielni.

wspominaliśmy), syn słynnego generała
Bołtucia, człowiek wielkiej szlachetności,
wtedy w początkach spółdzielni zgodził
się bez pieniędzy zaprojektować pierwszą inwestycję „Dembudu” – Żelazną.
I współpracował ze spółdzielnią do prawie 2002 roku. Miał swój udział w tworzeniu Łuckiej, on projektował Dominantę Praską przy Okrzei 2 i razem
z Dorotą Bujalską „rysował” nasze „Sady
Żoliborskie”. I skoro jesteśmy przy tym
osiedlu, trzeba kilka słów poświęcić niezwykle oddanej dla sprawy „Dembudu”
pani Dorocie Bujalskiej. Bardzo zdolna
architekt. To ona wprowadzała nowe
technologie na nasze budowy. Wszystkie
udane nowinki technologiczne w budownictwie były przez nią natychmiast
adoptowane do naszych inwestycji.
Dorota Bujalska, była Zastępcą Prezesa
Spółdzielni, i jest do dziś Przewodniczącą
Rady Nadzorczej!

A tu masz... niestety, Dorota
kończy swoją kadencję
w Radzie, a można być tylko
dwie kadencje... wielka szkoda
będzie jej bardzo brakować
w życiu „Dembudu”.
Te dwie osoby to niejedyni architekci
„Dembudu” Przez te 25 lat dla Spółdzielni pracowało wielu wybitnych
przedstawicieli tego fachu, czy raczej
sztuki.

ARCHITEKCI I PRACOWNIE
ARCHITEKTONICZNE
ANDRZEJ BOŁTUĆ – ARCHITEKT
ARE SP. Z O.O.
– ARCHITEKCI JAKUB WACŁAWEK
i GRZEGORZ STIASNY.
H.T.T Z.HOFMAN , W.THUMENAS SP.J.

Andrzej Bołtuć i inni
architekci

WITOLD ROMANOWSKI

Dlaczego akurat Bołtuć? Bo bez niego
chyba by „Dembud” nie zaistniał. Ten
bardzo dobry architekt (o czym już

Dorota Bujalska? Nie wyobrażam sobie działalności naszej
spółdzielni bez niej. Poważnie.
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SZYMBORSKI & ZIELONKA
ARCHITEKCI S.C.
KULCZYŃSKI ARCHITEKT SP. Z O.O.

GrÚbaïowska 19/21

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
DeBe
AARTO S.C.
– ARCHITEKTURA WNĘTRZA
I PRZESTRZENI PAWEŁ NIEBUDEK

Inni, o których napisać
trzeba
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej
– Stefan Biliński, szef Cechu Rzemiosł
Motoryzacyjnych, czy jego zastępca
Roman Kantorski. To ludzie, którzy
równie dobrze zasłużyli się dla sprawy Spółdzielni. No i wreszcie, trzeba
o tym koniecznie wspomnieć,
Krzysztof Zwoliński!! Nadworny dembudowski fotoreporter i nasz historyk
amator.

W zasadzie to trzeba by było napisać
o wszystkich, ale przecież się nie da.
Miejsca nawet w potrójnym numerze
by nie starczyło. A powinno się choćby
tylko wspomnieć o tych wszystkich,
którzy tu pracując zdobyli wykształcenie – wyższe studia, tytuły magistrów,
licencjaty zarządców nieruchomości...
Bo to oni, ci młodzi z Zastępcą Prezesa
do spraw Technicznych mag inż.
Jackiem Kosem na czele przejmą przecież za czas jakiś pałeczkę i poprowadzą dalej firmę o znanej i cenionej
marce: SBM „Dembud”.
PAWEŁ LUDWICKI

FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE
– GENERALNI WYKONAWCY
MŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE INSBUD S.A.
INSBUD WARSZAWA S.A.
PBEiP PEBEX SA / BEŁCHATÓW
BUDEXPORT SP. Z O.O. / WARSZAWA
EXBUD WARSZAWA S.A.
TULCON SA / OSTRZESZÓW
INSTALBUD – RZESZÓW SP. Z O.O.
F.B.I. TASBUD / WARSZAWA

WITOLD ROMANOWSKI
Krzysio nasz, to taki szalony
(w dobrym tego słowa znaczeniu) były radny warszawskiej
Woli. Człowiek, który dałby
sobie za „Dembud” rękę uciąć.
Dzisiaj już na emeryturze.
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Widok od Pałacu Lubomirskich na nieistniejący już budynek PSL-u, po lewej
stronie powstał nasz budynek przy ul. Grzybowskiej 2.

Wojny nasze z... absu
MARCIN BAGIŃSKI
RADCA PRAWNY SBM „DEMBUD”
Ćwierćwiecze to szmat czasu, w czasie
którego Spółdzielnia niejednokrotnie
zderzała się z absurdami nie tylko urzędniczymi. Absurdami, z którymi trzeba
walczyć. Praktycznie każda nowa budowa napotykała na, a to protesty sąsiadów, a to roszczenia z jakiś wydumanych
tytułów, a to wreszcie z bezdusznością,
by nie powiedzieć głupotą urzędniczą.

Zatrzymać budowę, bo...
To wydarzyło się podczas trwajacej już
budowy Osiedla Prezydenckiego. Nasza
sąsiadka – również spółdzielnia – wystąpiła z wnioskiem o wstrzymanie naszej
naszej inwestycji z uwagi na istniejące
– ich zdaniem, oczywiście – rzekome zagrożenie, które nowe budynki stworzą
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dla stojących na sąsiedniej działce. Sprawa
trafiła do Sądu Administracyjnego, który
wstrzymał prowadzenie budowy do
czasu rozstrzygnięcia sporu! Znając nierychliwość naszego wymiaru sprawiedliwości należało się liczyć ze skutecznym
wstrzymaniem naszej na całe lata. To mogłoby być zabójcze dla całej naszej Spółdzielni. Dzięki naszym zabiegom, uporowi i determinacji Zarządu „Dembudu”
udało się wprowadzić sprawę na wokandę w najwcześniejszym z możliwych terminów. Wysoki Sąd po jej rozpatrzeniu
całkowicie oddalił wszystkie rzekome
zarzuty jako bezpodstawne i natychmiast
odblokował wstrzymanie prac.

A my tu sobie park
narysujemy
Po wybudowaniu przez „Dembud”
Osiedla Sady Żoliborskie postawiony

został Spółdzielni zarzut bezprawnego
zajęcia pod budowę części parku, istniejącego w miejscu dawnych sadów
i ogródków działkowych, co naruszać
miało ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Dowodem na popełnienie przez
Spółdzielnię przestępstwa miał być
wypis z planu z zaznaczonymi granicami wspomnianego parku. Z tym że
były owe granice wyrysowane... flamastrem. W postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
przedstawiciele urzędu zmuszeni byli
oświadczyć, że owe „granice parku” na
planie w sposób zupełnie dowolny
narysowali sami urzędnicy i że nie są
to granice określone w urzędowym
dokumencie planu miejscowego!
Okazało się, że nie są to granice określone w urzędowym dokumencie

Grzybowska 2

urdami
planu miejscowego. Ot, tak to sobie
pracownicy urzędu umyślili! Oczywiście
w tej sytuacji Sąd Administracyjny od
razu oddalił skargę Urzędu i uznał
legalność budowy „Dembudu”.
Ciekawostką dodatkową może być, że
sprawę bardzo szeroko opisywała
jedna z największych polskich gazet.
Zawczasu piętnując nas. Po wyroku,
korzystnym dla nas, „zapomnieli”
o tym wspomnieć na swoich łamach.

O przewadze negocjacji
To się wydarzyło podczas realizacji
budynku przy ul. Franciszkańskiej 14.
Sąsiednie wspólnoty mieszkaniowe
zgłosiły roszczenia z tytułu uszkodzeń
ich budynków, wywołanych rzekomo
budową prowadzoną przez „Dembud”.
Wyceniono je na prawie 200 tysięcy
złotych. Zagrożono nam wstrzymaniem

budowy. Aby uniknąć takiej sytuacji
Spółdzielnia przeprowadziła monitoring sąsiednich domów i podpisała
porozumienie o ugodowym rozliczeniu
ewentualnych i zasadnych roszczeń, ale
po skończeniu inwestycji, gdy możliwe
będzie ich opisanie i wyliczenie. Po
negocjacjach Spółdzielnia zawarła ze
wspólnotami ugodę, w której uwzględniono roszczenia na kwotę niemal cztery razy niższą niż wstępnie żądaną, co
świadczy o wyższości dobrze wynegocjowanej ugody nad najlepszym nawet
wyrokiem, wydanym w 10 czy 15 lat po
zaistnieniu problemu.
Urzędnicze NIE, bo NIE
Spółdzielnia w 1992 r. otrzymała aktem
notarialnym ponad hektar gruntu przy
ul. Żelaznej i Krochmalnej, na którym
m.in. stały dwa stare budynki – przy ul.
Żelaznej 69 i ul. Krochmalnej 55. Ten
ostatni dom, a właściwie niszczejąca
latami rudera, po wykwaterowaniu
z niego ostatnich lokatorów przeznaczony był do rozbiórki. Na jego miejscu
przewidziana była budowa nowego
domu, stojącego w linii dotychczasowej

i sąsiadującej zabudowy wzdłuż ulicy
Krochmalnej. W czasie starań o pozwolenie na budowę nowego budynku przy
ul. Krochmalnej 55 postawiony został
przez Urząd Dzielnicy Wola kuriozalny
warunek, aby nowy budynek stał w linii
dotychczasowej zabudowy (czyli o 3,5 m
od krawędzi jezdni) a jednocześnie był
cofnięty o 6 m od tej krawędzi. Jak pogodzić oba te wymagania i spełnić tak sformułowany warunek? Któreś z powyższych wymagań musiało być zmienione
– jednak magistraccy urzędnicy byli nieugięci i twardo domagali się jednoczesnego spełnienia obu wymogów. Nie
pomogło uzyskanie przez Spółdzielnię
wszystkich wymaganych zgód i zezwoleń. m.in. od Komendy Głównej Straży
Pożarnej i Ministerstwa Budownictwa)
ani to, że organ administracji drugiej
instancji uwzględniał kolejne odwołania
„Dembudu” za zasadne. W końcu wyższa
instancja sięgnęła do przepisu wyjątkowo tylko stosowanego i przekazała sprawę do rozpatrzenia burmistrzowi sąsiedniej Dzielnicy Śródmieście, a ten bardzo
szybko wydał decyzję zgodną z logiką
i zdrowym rozsądkiem.
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¿elazna 41

Rok 1970, moment przekazania do użytku nowoczesnego jak na owe
czasy pawilonu handlowego „FENIKS”. Po lewej stronie widoczna część
starej kamienicy Żelazna 41.

To coĂ wiÚcej
niĝ wspóïpraca

Z prezesem pracowni ARE, architektem Jakubem Wacïawkiem
rozmawia Paweï Ludwicki
Ile już lat trwa Wasza przygoda z SBM
Dembud?
Hm... 20? Nie, 21 lat. Szybko ten czas leci.
Pierwsza wspólna realizacja?
Łucka. Osiedle przy Łuckiej. Zaprosił
nas do współpracy architekt Andrzej
Bołtuć i pani konstruktor Sylwia
Szymczyk Sieradzka mnie i mojego
wspólnika Grzegorza Stiasnego.
A potem...
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Potem to już jakoś tak poszło. Osiedle
Ostrowska, Prezydenckie, Graniczna,
Żelazna 41, Franciszkańska/Bonifraterska, Grębałowska.
To prawie wszystkie...
Nie, nie. Kilka realizacji Dembudu jest
autorstwa kolegów.
Ale współpraca z Dembudem nadal trwa?
Oczywiście. Teraz realizowane są według
naszych projektów Krochmalna i Dynasy.

No i Potocka.
No i Potocka – na bardzo jeszcze wczesnym etapie koncepcji. Nie ukrywam, że
to jest miłe. Być po raz kolejny zaproszonym do współpracy. Tak czasami myślę,
że to już nie jest tylko taka czysta zawodowa współpraca. W naszym przypadku
można już chyba mówić o przyjaźni.
???
Bo to jest tak; z reguły bywa tak, że po
zakończeniu budowy inwestor, projektant i wykonawca nie mogą na siebie
patrzyć. Z reguły mają do siebie pretensje. Przeważnie na tym jednym
razie kończą na zawsze współpracę.
W naszym przypadku, jak widać, jest
zupełnie inaczej!
To rzeczywiście zadziwiające.
Tak, bo my cały czas, na każdym etapie
powstawania nowej inwestycji współpracujemy. Każdy nowy obiekt jest
efektem naszej wspólnej pracy! Ciągle
rozmawiamy, naradzamy się, koordynujemy. Wszyscy. My architekci
z przedstawicielami spółdzielni – tu
muszę wymienić, poza prezesem

Romanowskim, panią Dorotę Bujalską,
v-ce prezesa Jacka Kosa...
Tak jest zawsze?
Tak. Mogę dodać, że Dembud to taki
rzadki przypadek inwestora, któremu
bardzo zależy na estetyce i jakości wykonania. Dzięki temu każdy nasz budynek
jest inny. Pod każdym względem.
To znaczy?
Bo to jest tak: prezes Romanowski
– prawdziwy warszawiak – świetnie
zna swoje miasto i doskonale wyczuwa trendy budowlane. Kiedyś budowaliśmy duże osiedla na wiele mieszkań o sporych metrażach.
Pamiętam awantury w mediach o budynek
przy Granicznej, że rzekomo jedno piętro
za wysoko wybudowaliście...
Też to pamiętam. Bzdurne zarzuty.
Wszystko robiliśmy zgodnie z literą prawa.
Zresztą i czas pokazał miałkość tych
„zarzutów”. Przecież dzisiaj stoją obok
olbrzymie i znacznie wyższe apartamentowce i nikt nie protestuje, nie narzeka...
Zresztą, niegdyś zarzucano nam, że nasza

Łucka to moloch budowlany. A teraz?
Proszę popatrzeć na naszych sąsiadów
– to są olbrzymy! Przy nich my jesteśmy
niemalże kameralnym osiedlem.
Co jeszcze można dodać w tej kwestii?
Hm... Na pewno to, że prezes
Romanowski ma niebywałego nosa
do... lokalizacji. On wie, gdzie i co
można budować. Kiedy podejmie
decyzję o nowej budowie, można być
pewnym, że nie ma najmniejszego
ryzyka nietrafionej inwestycji!
Który ze swoich dembudowskich budynków lubi Pan najbardziej?
Mówi się, że najbardziej kocha się ostatnie
dzieci, ale... Bo ja wiem? Lubię Grębałowską
– nieduży, dobrze chyba wkomponowany
w otoczenie Starych Bielan budynek
o spokojnej architekturze. No i na pewno
lubię Franciszkańską. To w warszawskich
warunkach bardzo innowacyjny budynek.
I chyba nie tylko mnie i moim współpracownikom się podoba, skoro w Warszawie
już powstało parę innych budynków zainspirowanych w sposób bardzo widoczny
Franciszkańską.
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Oboěna 9
Początek lat 50. narożnik ul. Oboźnej i ul. Karasia.

mwierÊ wieku
z Dembudem
PROF. LECH KRÓLIKOWSKI
W dzisiejszych czasach założyć firmę,
to sprawa stosunkowo prosta. Natomiast utrzymać firmę przez 25 lat na
rynku i to w branży budowlano-mieszkaniowej – to mistrzostwo świata.
Spółdzielnia „Dembud” wzniosła w ciągu ćwierćwiecza liczne budynki w bardzo wielu miejscach Warszawy, m.in.
przy: Żelaznej, Krochmalnej, Łuckiej,
Jana Pawła II, Słomińskiego, Okrzei,
Grzybowskiej, Granicznej, Czerniakowskiej, Oboźnej, Franciszkańskiej,
Grębałowskiej oraz Sadach Żolibor-
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skich. Bodajże jako pierwsza – podjęła
się realizacji budynków na zaniedbanym „Dzikim Zachodzie”. Po latach jest
to jeden z bardziej prestiżowych rejonów miasta, ale trzeba pamiętać, że
gdy w 1992 roku Spółdzielnia zakupiła
teren przy Żelaznej 67 i 69a oraz
Krochmalnej 57 – deweloperzy traktowali to, jako samobójstwo „Dembudu”.
Inwestowanie na Woli, to niewątpliwie
przykład lokalnego patriotyzmu Witka
Romanowskiego, ale także jego wielkiej intuicji w sprawach biznesu, jak
również jego poczucia służby społeczeństwu. Wola, ale przede wszystkim
− Warszawa potrzebowała i potrzebuje takich ludzi, bo przecież nie tylko
wspaniałe budynki, ale także takie inicjatywy, jak wzniesienie pomnika wolnej elekcji na Obozowej przy Ostroroga,
pozostają jako materialny ślad nas
i naszych czasów. „Dembud” często
nawiązuje także do dobrej, a niestety
zapomnianej tradycji łączenia sztuki
z budownictwem. Przykładami są m.
in.: rzeźba Strzelca z kamienicy na
Żelaznej oraz Syrenki z budynku na
Granicznej, czy też kameralny pomnik

Jana Nowaka Jeziorańskiego na
Czerniakowskiej 178a.
Spółdzielnia inwestuje najczęściej na
niewielkich działkach, które wymagają
szczególnej staranności przy sporządzaniu projektu, budowie, a później
zagospodarowaniu terenu. Takim majstersztykiem jest np. oryginalna kamienica przy ul. Oboźnej 9. Wkomponowana z wielką kulturą w układ starej
zabudowy, stała się wymarzoną lokalizacją dla bardzo wielu, chociaż tylko
bardzo nielicznych stać na mieszkanie
w tym miejscu, przede wszystkim ze
względu na niebywałą (na wtórnym
rynku) cenę metra kwadratowego.
Bardzo udanym i docenionym przez
środowisko architektów jest inwestycja
„Dembudu” przy ul. Franciszkańskiej 14,
za którą pracownia architektoniczna
ARE otrzymała nagrodę SARP. Oprócz
wielu innych oryginalnych rozwiązań
− ze względu na szczupłość miejsca,
a tym samym brak tradycyjnego
podwórka – budynek posiada na dachu
taras z mini ogrodem.
Władze Spółdzielni z wielkim talentem i intuicją rozwiązują problemy

ekonomiczne. Dzieje się to jednak nie
przez manipulacje finansowe, ale
przez „elastyczne” inwestowanie.
Przez to określenie rozumiem budowę obiektów wielofunkcyjnych,
takich, jak przy Jana Pawła II czy
Słomińskiego. W budynkach tych są
zarówno mieszkania, jak też biura
i sklepy. Na przykład na ul. Słomińskiego, pierwszych siedem pięter zajmują biura, podobnie jest w budynku
na ul. Grzybowskiej, gdzie mieszkania
są dopiero od szóstej kondygnacji.
Tego typu rozwiązania funkcjonalne
powodują, że budynki są „żywe” przez
całą dobę. Nie ma tego, co często
zdarza się w dzielnicach biurowych,
które po godzinie 16-tej są martwe.
Trzeba też wspomnieć, iż osiedla
„Dembudu” nie są grodzone, co powoli staje się koszmarem Warszawy. Są
otwarte, nie tylko fizycznie. Są w dużej
mierze otwarte społecznie, co jest
jedną z myśli przewodnich Witolda
Romanowskiego – niepoprawnego
społecznika.
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy,
któ rym kierowałem w latach

1993–2013 ustanowiło przed laty
Medal im. króla Stanisława Augusta,
przyznawany instytucjom i osobom
„najbardziej zasłużonym w dziele
budowy majestatu stolicy Rzeczypospolitej”. Dotychczas przyznano
zaledwie siedem takich wyróżnień.
Myślę, iż kolejny Medal im. Stanisława
Augusta powinien otrzymać Witold
Romanowski − prezes i twórca „Dembudu”. Na Medalu wyryta jest sentencja: „Rome ne s’est pas faite en un
jour” (Rzymu nie zbudowano (zrobiono) w jeden dzień). Ta sentencja
wyjątkowo dobrze pasuje do
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Dembud”, która działając
z wielką determinacją i uporem,
w ciągu 25 lat osiągnęła godną
zazdrości pozycję w Warszawie.
Potwierdziła w ten sposób przytoczoną wyżej sentencję, że wielkie dzieła
nie powstają w ciągu jednego dnia.
W tym miejscu można tylko życzyć
Spółdzielcom, Władzom „Dembudu”
i prezesowi Witoldowi Romanowskiemu, żeby kolejne ćwierćwiecze
było równie udane.
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Czerniakowska 131

Widok na ul. Czerniakowską przy ul. Chełmskiej dzisiaj część Wisłostrady. Widoczne słupy trakcyjne i tory uruchomionej w latach
60- tych linii tramwajowej nr 16 która kończyła swój bieg na Sadybie.

PrzewodniczÈcy
Rad Nadzorczych
WITOLD STAŃSKI
– Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 1989–2002;
– Członek RN obecnej kadencji 2011–2014
PAWEŁ BUJALSKI
– Członek RN w latach 1993–1999
– Zastępca Przewodniczącego RN 1999–2002
– Przewodniczący RN w latach 2002–2006
WIESŁAW JASIŃSKI
– Członek RN w latach 1999–2002
– Zastępca Przewodniczącego RN w latach 2005–2006
– Przewodniczący RN w latach 2006–2008
DOROTA BUJALSKA
– Przewodnicząca RN w latach
2008–2011 i obecnej kadencji 2011– 2014
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Czïonkowie Rad Na
ZBIGNIEW KUBIAK
– Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej
RN w latach 1990–1993
– Zastępca Przewodniczącego RN
w latach 1993–1999
– Członek Rady Nadzorczej w latach
1999–2002
BOGDAN KUŁAKOWSKI
– Zastępca Przewodniczącego RN
w latach 1996–1999
– członek RN w latach 1999–2000
ROBERT KWIATKOWSKI
– członek RN w latach 1999–2002
– Zastępca Przewodniczącego RN
w latach 2002–2005
MAREK ĆWIERZYŃSKI
– Członek RN w latach 2002–2005
– Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej
RN w latach 2005–2006
– Zastępca Przewodniczącego RN
w latach 2006–2008

JACEK JAGIELSKI
– Zastępca Przewodniczącej RN
kadencji 2008–2011 i obecnej
kadencji 2011–2014
JANUSZ OSIŃSKI
– Sekretarz Rady Nadzorczej w latach
1989–1996
PIOTR SMIRNOW
– Sekretarz RN w latach 1996–2008
TOMASZ MYSŁEK
– Sekretarz RN w latach 2008–2011
i Członek RN obecnej kadencji
2011–2014
RYSZARD MIKOŁAJCZYK
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
RN w latach 1993–2002
JACEK PLASKURA
– członek RN w latach 1999–2001
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
w latach 2001–2008

adzorczych w latach 1989–2014
JANUSZ SCHMIDT
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
RN 2008–2011; 2011–2014
ELŻBIETA SOLARSKA
– Przewodnicząca Komisji
Inwestycyjnej w latach 1999–2002
WIEŃCZYSŁAW ZACZEK
– Członek RN w latach 2002–2006
– Przewodniczący Komisji
Inwestycyjnej RN w latach
2006–2008
PIOTR MATUSZEWSKI
– Członek RN w latach 2005–2008
– Przewodniczący Komisji
Inwestycyjnej RN w latach
2008–2011 i w obecnej kadencji
2011–2014
JOLANTA GERLEE
– Przewodnicząca Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej w latach 1990–1993

IZABELLA
BROSZKIEWICZ-ANUSIEWICZ
– Przewodnicząca Komisji
Członkowsko-Mieszkaniowej
w latach 1993–1996
MAREK WIDENKA
– Przewodniczący Komisji
Członkowsko-Mieszkaniowej
w latach 1996–2008

JAN ORNOCH
– Członek Rady Nadzorczej w latach
1989–1993
ANDRZEJ FIJAŁKOWSKI
– Członek Rady Nadzorczej w latach
1989–1993

DARIUSZ WŁODARSKI
– Członek Rady Nadzorczej w latach
1989–1993

JERZY WYSOCKI
– Członek Rady Nadzorczej w latach
1989–1993
MARIAN TRUKSA
– Członek Rady Nadzorczej w latach
1989–1993

KRZYSZTOF STARZOMSKI
– Członek Rady Nadzorczej w latach
1989–1993

KRZYSZTOF KRAWCZYK
– Członek Rady Nadzorczej w latach
1989–1993

KRZYSZTOF CIECIERSKI
– Członek Rady Nadzorczej w latach
1989–1993

TADEUSZ SUSZCZYŃSKI
– Członek Rady Nadzorczej w latach
1989–1993
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Rok 1945.

Franciszkañska
Rok 1944. Narożnik
ul. Bonifraterskiej
i ul. Franciszkańskiej
z widocznymi mogiłami powstańczymi.

ANDRZEJ ŻACZKIEWICZ
– Członek Rady Nadzorczej w latach
1989–1993

ANDRZEJ SZCZĘŚCIK
– Członek Rady Nadzorczej w latach
1990–2002

WŁADYSŁAW KIERUBIŃSKI
– Członek Rady Nadzorczej w latach
1989–1993

ZBIGNIEW DOBRZENIECKI
– Członek RN w latach 1990–1993

STAEFAN BIELIŃSKI
– Członek Rady Nadzorczej w latach
1989–1993
MIROSŁAW KRAWCZYK
– Członek Rady Nadzorczej w latach
1989–1993
ZBIGNIEW STĘPNIAK
– Członek Rady Nadzorczej w latach
1989–1993
EDWARD POŁASKI
– Członek Rady Nadzorczej w latach
1989–1993
BOGUSŁAW ŁOBACZ
– Członek Rady Nadzorczej w latach
1989–1993
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WŁADYSŁAW KOMAR
– Członek RN w latach 1990–1993
ZDZISŁAW HALICKI
– Członek RN w latach 1990–1999
EWA CIBOROWSKA
– Członek RN w latach 1993–2002;
Członek RN w latach 2008–2011
i w obecnej kadencji 2011–2014
ANDRZEJ BOŁTUĆ
– Członek RN w latach 1993–1999
BOGUSŁAW BRYM
– Członek RN w latach 1993–1996
ROMAN KĘPKA
– Członek RN 1993–1999

JAN REJENT
– Członek RN 1993–1999
WIESŁAW CZYNOWSKI
– Członek RN w latach 1996–1998
STANISŁAW SKRZYNECKI
– Członek RN w latach 1999–2001
MAGDALENA BIELICKA
– Członek RN w latach 2002–2008
ANNA SIEMIANOWSKA
– Członek RN w latach 2002–2008
DARIUSZ DYBCIO
– Członek RN w latach 2002–2008
ROMAN KANTORSKI
– Członek RN 2005–2008
JAROSŁAW KRÓL
– Członek RN w latach 2008–2011
MAREK PIJANKA
– Członek RN w latach 2008–2011
i w obecnej kadencji 2011–2014

14/Bonifraterska 8

ADAM WDZIEŃKOWSKI
– Członek RN w latach 2008–2011

Czïonkowie ZarzÈdu

AURELIA KURAN-PUSZKARSKA
– Sekretarz RN obecnej kadencji
2011–2014

w latach 1989–2014

SBM DEMBUD

WITOLD ROMANOWSKI
ELŻBIETA SZOSTAK
DOROTA BUJALSKA
ROMAN KĘPKA
BOGUSŁAW BRYM
CZESŁAW ŻUKOWSKI
KRZYSZTOF ZWOLIŃSKI
JACEK KOS
ROMUALD KRZYŻANOWSKI
JADWIGA BRODZKA
ROMAN KANTORSKI
GRZEGORZ SOSIN
MAREK WIDENKA
ZBIGNIEW DOBRZENIECKI
EWA LUTY
– główna księgowa

– 1989–2014
– 1999–2014
– 2000–2008
– 1999–2012
– 1995–1999
– 1995–2000
– 1991–1994
– 2008–2014
– 1989–1992
– 1989–1991
– 1991–1999
– 1989–1992
– 1992–1996
– 1992–1996



Odeszli
od nas...
STEFAN BIELIŃSKI
ANDRZEJ BOŁTUĆ

BOGUSŁAW BRYM

ZBIGNIEW DOBRZENIECKI
ZDISŁAW HALICKI
WŁADYSŁAW KOMAR
MIROSŁAW KRAWCZYK
ZBIGNIEW KUBIAK
TADEUSZ ŁOJEWSKI

– 1999–2014
JAN ROMANOWSKI
TERESA STERNICKA
KS. PRAŁAT TADEUSZ USZYŃSKI
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25

LAT

1989-2014

Pisali o
Polityka 16.03.1991

26

nas
Gazeta Stoïeczna
14.03.1993

27

25

LAT

1989-2014

¿ycie

Express Wieczorny
11.06.1992

28

I tak nam wyszïo

e Warszawy 22.10.1992

Rzeczypospolita 8.11.1993
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KROCHMALNA
Na naszej inwestycji przy ulicy
Krochmalnej zakończono wykonywanie robót murowych.
Obecnie trwają prace przy montażu instalacji elektrycznych
oraz sanitarnych w lokalach
mieszkalnych. Poza tym trwają
przygotowania do kładzenia
tynków gipsowych. W garażu
zakończono już wykonanie tynków typu torkret. Trwają jeszcze
prace przy tynkach cementowo-wapiennych. Na dachu
budynku wykonano paroizolację oraz zabezpieczono budynek przed wlewaniem się wody
do środka. Obecnie trwają prace
przy „przebiciu” się do starego
garażu Osiedla Żelazna.
Zaawansowane są także przygotowania do izolacji ścian
zewnętrznych budynku. Po
wykonaniu jej oraz zrobienia
tzw. obsypek przystąpimy do
ustawienia rusztowań, by rozpocząć prace elewacyjne.

30

Trwają końcowe
prace przy kładzeniu
elewacji
budynku. Trwa już
demontaż rusztowań. Zakończono
także kładzenie
tynków gipsowych oraz posadzek cementowych w całym
o b i e k c i e .
Pomontowano
wszystkie drzwi
do lokali mieszkalnych oraz gospodarczych komórek
lokatorskich, w
których ułożono
już płytki gresowe.
Na ukończeniu są
prace instalacyjne.
Po d s u m o w u j ą c
możemy stwierdzić, że wszystkie
roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem i na
początku trzeciego kwartału tego
roku zacznie się
przekazywanie
mieszkań właścicielom.

LIROWA
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DYNASY
Zakończono wykonywanie konstrukcji ściany szczelinowej budynku
oraz słupów tymczasowych. Wykonano strop rozporowy nad kondygnacją -2. Po zbadaniu wytrzymałości próbki betonowej oraz uzyskaniu wymaganego wyniku rozpocznie się usuwanie urobku spod
stropu. W następnej kolejności będzie wykonana konstrukcja stropu
rozporowego nad kondygnacją -3. Poza tym zamontowano już
żuraw wieżowy. Wszystkie prace związane z tą inwestycją wykonywane są w szybkim tempie zgodnie z harmonogramem.

Ostatnie wolne mieszkania

• • • • • •• •• •• •• • • •• • •• •• • •• •• • •• • • • • • ••• • • ••• • • • • • •• • •

KONTAKT:
Katarzyna KoĂla
Kierownik Dziaïu
Lokalowo-Czïonkowskiego
tel: 795-129-222
e-mail:
katarzyna.kosla@dembud.pl

• •• • • • • • •• •• • • •• • •• • • • •••• • • • • • • • •• • ••• •• •• •••••••
Inwestor:

Jednostka projektowa:

Projekt:

Faza projektu:

• • •• •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

POWIERZCHNIA LOKALU
POWIERZCHNIA BALKONU /
LOGGI / TARASU
TYP MIESZKANIA

KONDYGNACJA

Skala
Data

MARZEC 2014R.
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Inwestor:

Jednostka projektowa:

Projekt:

Faza projektu:

• • •• •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

POWIERZCHNIA LOKALU
POWIERZCHNIA BALKONU /
LOGGI / TARASU
TYP MIESZKANIA

KONDYGNACJA

Skala
Data

MARZEC 2014R.
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POTOC
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CKA

Budynek Apartamentowy przy ul. Potockiej
2/2A w Warszawie
Powierzchnia działki: 1 302 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 1 690 m2
(26 lokali)
Powierzchnia lokali użytkowych: 100 m2
(1 lokal)
Ilość miejsc postojowych w garażu podziemnym: 32 szt.
Nazwa ulicy pochodzi od Potoku – osiedla, przez
które przebiega. Rozpoczyna się od skrzyżowania ulic Słowackiego i Popiełuszki kończąc na
rondzie przy ul. Gwiaździstej.
Przed wojną ulicą jeździły tramwaje, krótkim
odcinkiem pomiędzy Mickiewicza a Marii
Kazimiery na Marymont dojeżdżała linia 14. Po
wojnie odcinka tego nie zdecydowano się odbudować. Linię tramwajową zastąpił autobus 122.
Niewątpliwym atutem tej lokalizacji są pobliskie
tereny rekreacyjne, basen OSiR Żoliborz i Park
Kępa Potocka.
Park Kępa Potocka – ok. 18-hektarowy obszar
zieleni i teren rekreacyjno-wypoczynkowy położony w dzielnicy Żoliborz. Ograniczają go ulice
Wybrzeże Gdyńskie (od wschodu), al. Armii
Krajowej (od północy) i Gwiaździsta (od zachodu). Został założony w latach 60. XX wieku na
terenach między Wisłą a jej starorzeczem, które
jeszcze przed wojną oddzielało od Marymontu
wyspę Kępa Potocka. Centralnym elementem
parku jest starorzecze Wisły, nazywane przez
okolicznych mieszkańców „kanałkiem”. Dookoła
niego wytyczono alejki dla pieszych, ustawiono
ławki i utworzono ścieżki rowerowe. W pobliżu
„kanałku” znajduje się też niewielki pawilon
z punktem gastronomicznym, a także plac zabaw
dla dzieci. Północną część parku zajmują ogródki
działkowe.
Nazwa parku wzięła się od Kępy Potockiej
– wyspy-łachy, która niegdyś istniała na Wiśle
w miejscu parku. Połączenie ze „stałym lądem”
Kępa otrzymała w latach 40. XX wieku – wtedy
w naturalny sposób dzisiejszy „kanałek” stał się
starorzeczem.

PROJ
O EKT: arch.G.STIASNY/arch. J.WACA
 WEK

0

Koncepcj
c a budynku apartamentowego z usugami przy ul. Potockiej
e 2/2A

5m

SBM "DEMBUD"

1 : 200

ELEWACJA PD.

PROJ
O EKT: arch.G.STIASNY/arch. J.WACA
 WEK

0

03.2014

03.2014

5m

1 : 200
Koncepcja budynku apartamentowego z usugami przy ul. Potockiej
e 2/2A

SBM "DEMBUD"

ELEWACJA PN.
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Drodz y Mieszkańcy
Każdy jubileusz skłania do refleksji i przywołuje wiele wspomnień. Podczas
swojego
25-letniego istnienia Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa DEMBUD ukończy
ła
wiele inwestycji cieszących się ogromnym prestiżem i w pozytywny sposób
wpływających na zmianę wizerunku Warszawy. W jednym z takich budynków, przy
ul.
Łuckiej 18, mieści się siedziba Agencji Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI.
Początki działalności Agencji Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI w nierozer
walny
sposób łączą się ze współpracą ze Spółdzielnią DEMBUD.
4 kwietnia 1995 roku została podpisana pierwsza umowa na ochronę obiektu
przy
ulicy Krochmalnej 57, Żelaznej 69 i Żelaznej 69A. Na uwagę zasługuje fakt,
że na tym
osiedlu po raz pierwszy na rynku warszawskim został zainstalowany i wykorzy
stany
system monitoringu. Od tego czasu współpraca ta trwa nieprzerwanie, a w
międzyczasie Agencji Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI została powierzona ochrona
obiektów przy ul. Łuckiej 18, Łuckiej 20 i Grzybowskiej 2.
Priorytetem dla Spółdzielni DEMBUD jest spełnienie oczekiwań mieszkańców.
Do
elementów mających istotne znaczenie zarówno dla Zarządu Spółdzielni, jak
i dla
mieszkańców jest zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa na terenie osiedli.
W czasach, które niosą ze sobą wiele zagrożeń, bezpieczeństwo jest wartośc
ią bezcenną i ma decydujący wpływ na zapewnienie komfortu życia, tak ważneg
o dla każdego człowieka.
Podczas wieloletniej współpracy Prezes Spółdzielni Budowlano-Mieszkanio
wej
DEMBUD Pan Witold Romanowski był otwarty na wszelkie sugestie dotyczą
ce wdrażania koncepcji bezpieczeństwa. Wypracowane wspólnie standardy są cały
czas
udoskonalane tak, aby sprostać wymaganiom Zarządu Spółdzielni i mieszka
ńców
obiektów ochranianych przez Agencję Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI.
Prestiż obiektów Spółdzielni DEMBUD wyznacza standardy na rynku nieruch
omości, dlatego zaszczytem dla Agencji Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI jest
ochrona
takich osiedli, a powodem do dumy fakt, że współpraca ta trwa bez mała 20
lat.
W tym czasie nie brakowało momentów, w czasie których istniała konieczność
zmierzenia się z problemami, ale Agencja Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI robiła
i robi
wszystko, aby sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom.
Osiągnięcia w dotychczasowej działalności z pewnością przyczyniły się do
tego, że
dziś Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa DEMBUD jest firmą solidną i cieszącą
się ogromnym zaufaniem.
Z okazji Jubileuszu 25-lecia życzymy dalszych sukcesów i ukończenia wielu
nowych
inwestycji. Pragniemy również podziękować za zaufanie, którym została obdarzo
na
Agencja Ochrony Osób i Mienia ZUBRZYCKI. Oczywiście ufamy, że nasza współpr
aca
będzie się cały czas rozwijała, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców osiedli
należących do Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej DEMBUD.
SYLWESTER ZUBRZYCKI
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karty p³atnicze i kredytowe
Ju¿ ponad 80% klientów w Bankach operuje pieniêdzmi poprzez karty
p³atnicze i kredytowe.
Z naszymi kartami p³atniczymi i kredytowymi Visa mo¿esz realizowaæ
transakcje nie tylko w Polsce ale równie¿ na ca³ym œwiecie!

Zapraszamy do

Oddzia³u nr 1 w Warszawie
Al.Jerozolimskie 85/U1
02-001 Warszawa

telefon: +48 (22) 623 84 21
fax:
+48 (22) 623 84 59

i na stronê www.bsbr.pl

/ BankBSBR

Godziny otwarcia:
Poniedzia³ek - Pi¹tek 8:30 - 16:45

Informacje i telefony
Administracja
Administracja Nr 1
Administracja Nr 2
Administracja Nr 3
Administracja Nr 4
Administracja Nr 5
Administracja Nr 6

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

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

Ochrona
Przy Administracji Nr 1

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