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UWAGA! ● UWAGA! ● UWAGA! ● UWAGA! ● UWAGA! ● UWAGA! ● UWAGA! ● UWAGA!

KURIER: Co o sobie móg∏by powie-
dzieç nowy wiceszef DEMBUDU?

JACEK KOS: O sobie? To znaczy, kim
jestem z zawodu, skàd si´ wzià-
∏em w Spó∏dzielni?

W∏aÊnie tak.
Pochodz´ z Kalisza. Jestem in˝y-
nierem budownictwa, ukoƒczy-
∏em Politechnik´ ¸ódzkà. Przez
kilka lat pracowa∏em w firmie bu-
dowlanej Pebex SA. Budowa∏em

m.in. w Opolu, ¸odzi, Be∏chato-
wie, Warszawie… Ale nie tylko
w kraju, wznosiliÊmy budynki
tak˝e w sàsiednich Niemczech.
Z Pebeksem budowaliÊmy rów-
nie˝ dla DEMBUDU, do którego
przenios∏em si´ po jakimÊ cza-
sie… Lata ca∏e przepracowa∏em
jako inspektor nadzoru budowla-
nego. Prowadzi∏em budowy na-
szych obiektów przy Oboênej,
Czerniakowskiej, Franciszkaƒ-

skiej... Aktualnie prowadz´ inwe-
stycj´ przy Gr´ba∏owskiej.
W kwietniu zosta∏em powo∏any
na wiceprezesa Spó∏dzielni.

Jak z perspektywy nowego sta-
nowiska ocenia Pan Spó∏dzielni´?

Kondycja DEMBUDU jest OK,
czyli, mówiàc po polsku, bardzo
dobra. Najwa˝niejsza jest teraz
inwestycja przy ulicy Gr´ba∏ow-
skiej. ➥ 3

Rozmowa z wiceprezesem Jackiem Kosem

Ach, gdyby jeszcze istnia∏ 
konkurs na Mistera Warszawy...

Zawiadomienie

Zarzàd SBM DEM-
BUD informuje, ˝e
mogà ju˝ byç za-
wierane akty no-
tarialne o przenie-
sienie w∏asnoÊci
lokali w osiedlu
˚elazna. 
W zwiàzku z tym
prosimy osoby za-
interesowane uzy-
skaniem odr´bnej
w∏asnoÊci lokali
w budynkach przy
ul. ˚elaznej 67
i 69a oraz ul.
Krochmalnej 57
o kontakt telefo-
niczny z biurem
SBM DEMBUD (tel.
0-22 620-11-74)
w celu ustalenia
terminu zawarcia
aktu notarialnego
i skompletowania
potrzebnych doku-
mentów.
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G∏upio wysz∏o. Taki b∏àd. Taki byk!
G∏upio wysz∏o. Naprawd´. W po-
przednim numerze „Kuriera DEMBU-
DU” strzeliliÊmy gaf´, strasznà gaf´.
Tak jakby pomyliç Casanov´ z Casa-
blankà. Tak, tak. Zamiast S∏omiƒskiego
Zygmunta daliÊmy S∏onimskiego An-
toniego. Oj, g∏upi b∏àd. ˚adnego
usprawiedliwienia. Nic, tylko ∏eb po-
pio∏em posypywaç i przepraszaç. Co
te˝ niniejszym czynimy z pokorà wiel-
kà. Na nasze usprawiedliwienie mamy
jedynie… No w∏aÊnie, co mo˝emy
mieç? KiedyÊ w obiegu prasowym
funkcjonowa∏ tzw. chochlik drukarski.
Ot, zwala∏o si´ win´ na zecera i ju˝…
Ale dzisiaj? Ano, dzisiaj jest jeszcze
gorzej (dla gazety). Otó˝ pracujemy na
sprz´cie nowoczesnym, mo˝na by
rzec. Komputery, a jak˝e. I te bezmyÊl-
ne urzàdzenia, ale nad wyraz nowo-
czesne, majà tzw. pami´ç (bezmyÊlnà,
ale pami´ç). I ten nasz komp przekl´ty,
na którym pracujemy, te˝ takowà po-
siada. I u˝ywa jej bezmyÊlnie. W tej
swojej bezmyÊlnej pami´ci mia∏ zapa-
mi´tane nazwisko S∏onimskiego, zaÊ
S∏omiƒskiego nie. I przekl´ta bezmyÊl-
na maszyna „sama” poprawi∏a nazwi-
sko na to, które w swej bezmyÊlnej
pami´ci mia∏a zakodowane.
Tyle tytu∏em t∏umaczenia si´. Za b∏àd
wszystkich zainteresowanych przepra-
szamy,  szczególnie mieszkank´ osie-
dla Prezydenckiego, która by∏a uprzej-
ma do nas zadzwoniç i daç nam bur´
strasznà. Przepraszamy. I tytu∏em za-
doÊçuczynienia pozwalamy sobie
skreÊliç kilka s∏ów o patronie ulicy
i naszego dembudowskiego osiedla
przy niej zlokalizowanego. Redakcja

Chochlik wcale 
nie drukarski…

Ten wielce dla naszego miasta zas∏u˝ony
cz∏owiek nie by∏ warszawiakiem. Urodzi∏
si´ w 1879 roku w Piotrkowie. Jednak
z nadwiÊlaƒskim grodem zwiàza∏ si´ ju˝ we
wczesnej m∏odoÊci. Tutaj studiowa∏ na
Uniwersytecie, zwanym jeszcze wówczas
Cesarskim (relegowany z niego za dzia∏al-
noÊç patriotycznà), by nast´pnie ukoƒczyç
Warszawski Instytut Politechniczny. I tak
zosta∏ in˝ynierem budowlanym, co w dal-
szej jego karierze zawodowej i dzia∏alnoÊci
samorzàdowej okaza∏o si´ niebywale wa˝-
ne. Krótko po odzyskaniu niepodleg∏oÊci
zostaje S∏omiƒski naczelnym in˝ynierem
Warszawy. Funkcj´ t´ pe∏ni przez trzy lata.
W tym samym czasie jest cz∏onkiem, a po-
tem przez krótko przewodniczàcym Komi-
tetu Odbudowy Mostu Poniatowskiego.
I do dnia dzisiejszego jego nazwisko wid-
nieje na dwóch tablicach pamiàtkowych
zamontowanych na prz´s∏ach wiaduktu
mostu Poniatowskiego (od strony ul. 3 Ma-
ja, przy skrzy˝owaniu z Kruczkowskiego).
W roku 1927 zostaje wybrany na prezyden-
ta m.st. Warszawy. Trzecim w II Rzeczpo-
spolitej i, dodajmy, ostatnim pochodzàcym
z wyboru (jego nast´pcy: Marian Zyn-
dram-KoÊcia∏kowski i Stefan Starzyƒski by-
li zarzàdcami komisarycznymi). Urzàd ten
piastuje do marca 1934 roku. Ws∏awi∏ si´
zainicjowaniem akcji „Czysta Warszawa”,
która zaowocowa∏a m.in. wybudowaniem
kilkunastu ust´pów publicznych. S∏omiƒski
by∏ tak˝e pomys∏odawcà powstania i za∏o-
˝ycielem Zak∏adu Oczyszczania Miasta.
W czasie jego prezydenckiej kadencji

wprowadzono chlorowanie wody wodo-
ciàgowej oraz zmodernizowano miejskà
gazowni´. W roku 1928, po trzyletniej prze-
rwie, przywróci∏ miastu komunikacj´ auto-
busowà. Jemu te˝ zawdzi´cza Warszawa
samorzàdowe osiedle mieszkaniowe na
˚oliborzu, zwane Kolonià KoÊciuszkowskà.
W marcu 1934 roku przestaje byç prezyden-
tem miasta. Jego miejsce na krótko, bo tylko
do 28 czerwca, zajmuje Zyndram-KoÊcia∏-
kowski. S∏omiƒski przechodzi do Tramwajów
Warszawskich, gdzie pe∏ni funkcj´ dyrektora.
We wrzeÊniu 1934 roku, w czasie tzw. rug
w magistracie, zostaje zdymisjonowany
i skierowany na emerytur´. W roku nast´p-
nym og∏asza drukiem prac´ „Gospodarka
Warszawy w dobie kryzysu 1930–1934”. By-
∏a to ju˝ druga jego publikacja, pierwsza to
„Potrzeby Warszawy” z roku 1929.
W czasie hitlerowskiej okupacji S∏omiƒski
bierze udzia∏ w pracach konspiracji. W no-
cy z 10 na 11 listopada 1942 roku zostaje
aresztowany i osadzony na Pawiaku. Ge-
stapo przes∏uchuje go w kazamatach na
Szucha. 12 lutego 1943 roku zostaje roz-
strzelany w egzekucji za budynkiem stacji
kolejki wàskotorowej w Stefanowej ko∏o
Piaseczna. Po wojnie na Powàzkach po-
wsta∏ jego grób symboliczny. Ulica noszà-
ca jego imi´, jeszcze niedawno zupe∏nie
pusta, dzisiaj jest tzw. dobrym adresem.
Coraz wi´cej inwestorów buduje tu bloki
mieszkalne, a mieszkanie przy niej jest
czymÊ po˝àdanym. I pomyÊleç, ˝e to w∏a-
Ênie nasza spó∏dzielnia by∏a inicjatorem za-
budowy tej ulicy… PLU

Ostatni prezydent 
mi´dzywojennej
Warszawy 
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➥ Jej realizacja przebiega zgodnie
z harmonogramem? Nie ma ˝ad-
nych zak∏óceƒ w terminach?

Absolutnie ˝adnych! W∏aÊnie
powiesiliÊmy wiech´, co ozna-
cza, ˝e zamkn´liÊmy stan suro-
wy budynku. ˚elbety zosta∏y
skoƒczone, wkrótce b´dà go-
towe mury. W paêdzierniku
przystàpimy do monta˝u
okien, a w listopadzie do ele-
wacji, by w kwietniu zakoƒ-
czyç ca∏oÊç i oddaç do u˝ytku
nowym lokatorom. Naszym
cz∏onkom spó∏dzielni.

Napi´ty harmonogram. Na
pewno zdà˝ycie ze wszystkim?

OczywiÊcie. Tym bardziej ˝e
nasz wykonawca – firma Tul-
con z Ostrzeszowa – jest na-
prawd´ solidny. Nadrobi∏
opóênienia i, co najwa˝niejsze,
zapewnia dobrà jakoÊç robót!
Tak wi´c – jestem o tym g∏´bo-
ko przekonany – budow´
ukoƒczymy w kwietniu
2009 roku.

Zmieƒmy na moment
temat. Co dalej
z Franciszkaƒ-
skà? Czy i kiedy
ruszy budowa za-
chodniego skrzyd∏a
budynku, który – nie
ma co ukrywaç – cià-
gle jest nieukoƒczo-
ny. I ta pusta bia∏a
Êciana…

Budowa ruszy, jak
tylko wynegocju-
jemy z miastem
zakupienie dzia∏-
ki, na której ma
byç posado-
wiona reszta
budynku. Wte-
dy zaczniemy.
Wpierw prace
projektowe, po-
tem uzyskanie
niezb´dnych po-
zwoleƒ. Kiedy to na-
stàpi? Bóg raczy wie-
dzieç. Ale logika wskazu-
je, ˝e nastàpiç to musi.

Czyli znowu przeszkody biuro-
kratyczne?

Mo˝na tak powiedzieç…

Mówi si´, ˝e z roku na rok co-
raz trudniej buduje si´ w War-
szawie…

Tak mówià… Ja ze swoich ob-
serwacji wiem, ˝e uzyskanie
zgody miasta na  wbudowanie
przy∏àczy sanitarnych i ener-
getycznych jest coraz bardziej
trudne, d∏ugotrwa∏e i ucià˝liwe
dla inwestora…

A mia∏o byç  tak ∏adnie…
I b´dzie!

…?
Na Gr´ba∏owskiej. Prosz´ so-
bie wyobraziç, ˝e gdy przycho-
dz´ rano na budow´, to s∏ysz´
Êpiew ptaków! Naprawd´!
A nasz budynek wkompono-
wany jest w zieleƒ. By ten na-
strój jeszcze bardziej podkre-
Êliç, architekt zaprojektowa∏
szklane balustrady balkonowe
i zaokienne w odcieniu zielon-
kawym z wmontowanymi zdj´-
ciami… zieleni krzewiastej.

Wszystkie lokale na parterze
b´dà mia∏y mini-
ogródki. B´dà te˝ na pewnych
elementach elewacji oraz na
zadaszeniach balkonów ostat-
niej kondygnacji zamontowane
specjalne kraty z drzewa teko-
wego, po których b´dà pi´∏y
si´ bluszcze. Elementy zieleni
b´dà tak˝e na dachu budynku.

B´dzie to zatem dom pe∏en zie-
leni.

Tak, ale to nie wszystko.
Wspomn´ tylko, ˝e okna b´dà
mia∏y rolety zewn´trzne,
a nadpro˝a okienne b´dà wy-
∏o˝one ceramikà artystycznà.
Elementy ceramiki b´dà rów-
nie˝ w hallu budynku.

To estetyka, a jakie udogodnie-
nia praktyczne dla mieszkaƒ-
ców?

W pe∏ni nowoczesne rozwià-
zania. Poczynajàc od kontroli
dost´pu przy wejÊciu do bu-
dynku, gara˝u, a nawet Êmiet-
nika, poprzez,  jako standard,
wyposa˝enie ka˝dego miesz-
kania na parterze w system
alarmowy, a˝ po system moni-
toringu (jak w ka˝dym obiek-
cie DEMBUDU).

Czyli dom nowoczesny na
wskroÊ?
OczywiÊcie. Ale nie tylko
to. B´dzie to dom bardzo
∏adny, przemyÊlany pod
wzgl´dem estetycznym
w ka˝dym, najdrobniej-
szym nawet szczegó-
le. Podam taki przy-
k∏ad. Ze wzgl´dów
czysto estetycz-
nych napowietrznà
lini´ energetycznà
umieÊcimy pod
ziemià.

Reasumujàc, pi´knie
b´dzie…

Powiem tak. KiedyÊ
by∏ taki konkurs na Mi-

stera Warszawy, gdzie
wybierano naj∏adniejszy bu-

dynek, i gdyby organizowano
go do dziÊ, tobyÊmy ten tytu∏
w cuglach zdobyli!

Rozmawia∏ Pawe∏ Ludwicki

Ach, gdyby jeszcze istnia∏ 
konkurs na Mistera Warszawy...
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W kuluarach

G∏osowanie

Lista obecnoÊci na Walnym Zgomadzeniu

Prezydium Walnego

Prezes Romanowski



5

RADA NADZORCZA SBM DEMBUD

DOROTA BUJALSKA
Przewodniczàca Rady Nadzorczej
Tel. 0 605-550-779
Fax (022) 620-23-69
e-mail: dorota.bujalska@dembud.pl

JACEK JAGIELSKI
Zast´pca Przewodniczàcej Rady
Nadzorczej
Tel. 0 601-314-224
Fax (022) 638-86-94
e-mail: j.jagielski@wp.pl

TOMASZ MYS¸EK
Sekretarz
Tel. 0 607-688-873
Fax (012) 661-50-66
e-mail: tmyslek@hotmail.com

EWA CIBOROWSKA
Cz∏onek Komisji Rewizyjnej
Tel. 0 602-716-548
Tel. (022) 624-65-66
Fax (022) 652-16-62

JAROS¸AW KRÓL
Cz∏onek Komisji Rewizyjnej
Cz∏onek Komisji Inwestycyjnej
Tel. 0 501-097-799
Fax (022) 493-01-60
e-mail: jaros∏aw.krol@kpartners.pl

JANUSZ SCHMIDT
Przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej
Tel.  0 501-202-455
e-mail: janusz@schmidt.com.pl

PIOTR MATUSZEWSKI
Przewodniczàcy Komisji
Inwestycyjnej
Tel. 0 501-284-060
Fax (022) 211-31-89 
e-mail: piotrmarie@wp.pl

MAREK PIJANKA
Cz∏onek Komisji Inwestycyjnej
Tel. 0 501-017-237
Fax (022) 636-54-63 
e-mail: pijanka@neostrada.pl

ADAM WDZIE¡KOWSKI
Cz∏onek Komisji Inwestycyjnej
Tel. 602-739-712
Fax (022) 825-77-31
e-mail: awdzienkowski@wp.pl
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Ad 1
Walne Zgromadzenie otworzy∏ Prze-
wodniczàcy Rady Nadzorczej Pan
Wies∏aw Jasiƒski, który powita∏ ze-
branych i przeprowadzi∏ wybór Prezy-
dium. Na przewodniczàcego zapro-
ponowa∏ Pana Marcina Bagiƒskiego
i przy braku innych kandydatów ze-
brani jednog∏oÊnie wybrali Przewod-
niczàcego Zebrania. Nast´pnie Pan
Wies∏aw Jasiƒski zaproponowa∏ wy-
bór Pani Edyty Tuszyƒskiej na sekre-
tarza i Pana Janusza Osiƒskiego na
asesora – ww. zgodzili si´ na pe∏nie-
nie tych funkcji i zostali jednog∏oÊnie
wybrani przez zebranych.
Prezydium Walnego Zgromadzenia
w sk∏adzie:
Przewodniczàcy – Marcin Bagiƒski
Sekretarz – Edyta Tuszyƒska
Asesor – Janusz Osiƒski,
przystàpi∏o do pe∏nienia swoich obo-
wiàzków.

Ad 2
Przewodniczàcy Zgromadzenia Pan
Marcin Bagiƒski w imieniu Prezydium
Walnego Zgromadzenia Cz∏onków
Spó∏dzielni zaproponowa∏ kandyda-
tów do pi´cioosobowej komisji skru-
tacyjnej.

1. Panià El˝biet´ Jaremko
2. Panià Dorot´ Kwiatkowskà
3. Panià Ann´ Brzezickà
4. Panià Agnieszk´ Rumin
5. Pana Cezarego Grzelaka

Nie zg∏oszono ˝adnych innych kandy-
datur, a kandydaci do Komisji Skruta-
cyjnej wyrazili zgod´ na kandydowa-
nie.
Przewodniczàcy Pan Marcin Bagiƒski
przeprowadzi∏ g∏osowanie:
Pi´cioosobowy sk∏ad Komisji  Skruta-
cyjnej zosta∏ przyj´ty jednog∏oÊnie.

Do Komisji Wnioskowej zostali zg∏o-
szeni przez Prezydium (przy braku
zg∏oszeƒ z sali):

1. Pan Piotr Matuszewski
2. Pan Jacek Plaskura
3. Pani Ewa Ciborowska

Kandydaci do Komisji Wnioskowej
wyrazili zgod´ na kandydowanie.
Przewodniczàcy Pan Marcin Bagiƒski
przeprowadzi∏ g∏osowanie. Trzyoso-

bowy sk∏ad Komisji Wnioskowej zo-
sta∏ przyj´ty jednog∏oÊnie.
Do komisji Wyborczej zg∏oszono:

1. Pana Witolda Romanowskiego
2. Pana Jacka Kosa
3. Panià Dorot´ Bujalskà
4. Pana Romana K´pk´
5. Pana Wieƒczys∏awa Zaczka, którzy
wyrazili zgod´ na kandydowanie.

Zebrani jednog∏oÊnie wybrali Komi-
sj´ Wyborczà.
Pan Marcin Bagiƒski poprosi∏ Komisj´
o przystàpienie do pracy oraz o wy-
bór Przewodniczàcych Komisji.

Ad 3
Przewodniczàcy Pan Marcin Bagiƒski
zapozna∏ zebranych z porzàdkiem ob-
rad Zebrania zgodnym z zawiadomie-
niem z dnia 1.04.2008 r. i wnioskiem
Zarzàdu z dnia 30.05.2008 r. o uzupe∏-
nienie porzàdku obrad i zg∏oszonym
uzupe∏nieniem przyj´tym jako punkt
12c porzàdku obrad, a nast´pnie
w imieniu Zarzàdu i Prezydium wniós∏
o skreÊlenie z porzàdku obrad pkt.
12a (z uwagi na zarejestrowanie przez
Sàd zmian w statucie Spó∏dzielni)
i pkt. 15 jako bezprzedmiotowego.
Zebrani jednog∏oÊnie przyj´li porzà-
dek obrad, zgodny z ww. zawiado-
mieniem  i zg∏oszonym wnioskiem
Prezydium.

Ad 4
Przewodniczàcy  poinformowa∏ ze-
branych, ˝e protokó∏ z Walnego Zgro-
madzenia Cz∏onków z dnia
17.11.2007 r. zosta∏ udost´pniony
w siedzibie SBM DEMBUD w Warsza-
wie przy ul. ˚elaznej 41, a informacja
o mo˝liwoÊci zapoznania si´ z tym
protoko∏em by∏a umieszczona na za-
wiadomieniu.
Nikt z cz∏onków nie zg∏osi∏ zastrze˝eƒ
do protoko∏u z poprzedniego Walne-
go Zgromadzenia Cz∏onków Spó∏-
dzielni Budowlano-Mieszkaniowej
DEMBUD w Warszawie z dnia 17 li-
stopada 2007 r.
Za zgodà zebranych nie odczytano te-
go protoko∏u.
Nikt nie zg∏osi∏ ani zapytaƒ, ani uwag
do protoko∏u.
W g∏osowaniu przeprowadzonym
przez Przewodniczàcego  – Protokó∏
z Walnego Zgromadzenia Cz∏onków

SBM DEMBUD z dnia 17 listopada
2007 r. przyj´to jednog∏oÊnie (bez
g∏osów przeciwnych).
Pani El˝bieta Jaremko przedstawi∏a
zebranym wynik ukonstytuowania si´
Komisji Skrutacyjnej, której zosta∏a
Przewodniczacà.
Przewodniczàcym Komisji Wniosko-
wej zosta∏ Pan Jacek Plaskura, o czym
poinformowa∏ jej cz∏onek Pan Piotr
Matuszewski i og∏osi∏, ˝e do pkt. 13
porzàdku Komisja przyjmuje wnioski
od cz∏onków obecnych na sali.
W imieniu Komisji Wyborczej jej Prze-
wodniczàcy Pan Witold Romanowski
poinformowa∏, ˝e Komisja przez go-
dzin´ czeka na zg∏oszenia kandyda-
tów do Rady Nadzorczej.

Ad 5
Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Pan
Wies∏aw Jasiƒski odczyta∏ wnioski
polustracyjne, skierowane do Spó∏-
dzielni przez Krajowà Rad´ Spó∏dziel-
czà oraz krótko skomentowa∏ te wnio-
ski i poinformowa∏ zebranych o sta-
nie ich wykonania.

Ad 6
Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Pan
Wies∏aw Jasiƒski przedstawi∏ zebra-
nym sprawozdanie za okres od Wal-
nego Zgromadzenia w czerwcu 2007
r. Przypomnia∏, ˝e Rada Nadzorcza
wybrana w 2005 r. koƒczy swojà ka-
dencj´.
Po omówieniu pracy Rady Nadzor-
czej i Zarzàdu oraz w zwiàzku z wyni-
kami pracy bieg∏ego rewidenta –
Przewodniczàcy Rady Nadzorczej
zwróci∏ si´ do zebranych o udzielenie
absolutorium dla cz∏onków Zarzàdu
SBM DEMBUD.

Ad 7
Sprawozdanie Zarzàdu Spó∏dzielni
przedstawi∏a Pani Dorota Bujalska,
Zast´pca Prezesa Zarzàdu ds. tech-
nicznych, która wraz z Prezesem Pa-
nem Witoldem Romanowskim udzie-
li∏a odpowiedzi na pytania cz∏onków
zwiàzane ze sprawozdaniem.
Z sali zabra∏ g∏os Pan Piotr Dmochow-
ski-Lipski, który wniós∏ o uzupe∏nienie
sprawozdania o spraw´ likwidacji
procederu prowadzenia biur w loka-
lach mieszkalnych i mówi∏ o zwiàza-
nych z tym niedogodnoÊciach dla
mieszkaƒców.

PROTOKÓ¸ WALNEGO ZGROMADZENIA 
ODBYTEGO W DNIU 14 CZERWCA 2008 R. O GODZINIE 10 
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W odpowiedzi Prezes Zarzàdu Pan
Witold Romanowski zapowiedzia∏, ˝e
Zarzàd wzmo˝e dzia∏ania majàce na
celu  likwidacj´ takich sytuacji.
Stanowisko Pana Piotra Dmowskie-
go-Lipskiego popar∏ Pan Waldemar
Rychlica, na co Przewodniczàcy Ze-
brania wniós∏ o z∏o˝enie wniosku na
piÊmie w celu przyj´cia go w odpo-
wiednim  punkcie porzàdku obrad.

Ad 8
Sprawozdanie finansowe SBM DEM-
BUD za 2007 r. wraz  projektem
uchwa∏y zatwierdzajàcej to sprawoz-
danie omówi∏a Pani El˝bieta Szostak,
zast´pca Prezesa ds. Ekonomicznych.
Przedstawi∏a te˝ zebranym opini´ bie-
g∏ego rewidenta badajàcego to spra-
wozdanie.

Ad 9 i 10
Po przedstawieniu sprawozdaƒ Prze-
wodniczàcy podda∏ pod g∏osowanie
uchwa∏y w sprawie ich przyj´cia.
Zebrani podj´li kolejno nast´pujàce
uchwa∏y:
– o przyj´ciu sprawozdania Rady

Nadzorczej (102 g∏osy za, bez g∏o-
sów przeciwnych)

– o przyj´ciu sprawozdania Zarzàdu
(99 g∏osów za, 0 g∏osów przeciw)

– o przyj´ciu sprawozdania finanso-
wego za 2007 r. (101 g∏osów za, 0
przeciw)

Ad 11
W kolejnym punkcie zebrani udzielili
absolutorium dla cz∏onków Zarzàdu,
pe∏niàcych swe funkcje w 2007 r.
W g∏osowaniu nad absolutorium po-
szczególni cz∏onkowie Zarzàdu uzy-
skali:

• Pan Witold Romanowski 
– 104 g∏osy za, przeciw 0 g∏osów

• Pani El˝bieta Szostak 
– 100 g∏osów za, przeciw 0 g∏osów

• Pani Dorota Bujalska 
– 90 g∏osów za, przeciw 0 g∏osów

• Pan Roman K´pka 
– 91 g∏osów za, przeciw 0 g∏osów

• Pan Krzysztof Zwoliƒski 
– 76 g∏osów za, przeciw 2 g∏osy

Prezes Zarzàdu podzi´kowa∏ zebra-
nym za absolutorium i oklaski dla Za-
rzàdu. Z∏o˝y∏ jednoczeÊnie wniosek,
aby do godz. 11 zg∏aszaç kandydatu-

ry na cz∏onków Rady Nadzorczej –
przyj´ty jednog∏oÊnie.
Z uwagi na trwajàce zg∏aszanie kan-
dydatur – zebranie rozpatruje kolejne
punkty.

Ad 12
Komisja Wyborcza poinformowa∏a, ˝e
zg∏oszono do Rady Nadzorczej 12
kandydatów. SpoÊród wszystkich kan-
dydatów 11 wyrazi∏o zgod´ na kandy-
dowanie. Wszyscy krótko przedstawi-
li si´ zebranym. Z kandydowania wy-
cofa∏ si´ Pan Roman Kantorski. Cz∏o-
nek Komisji Wyborczej Pani Dorota
Bujalska odczyta∏a alfabetycznà list´
kandydatów, a Komisja Skrutacyjna
rozda∏a kartki wyborcze oraz kartki
o wyborze Delegata na Zjazd Przed-
kongresowy Spó∏dzielczoÊci na jesie-
ni 2008 r. Jedynym kandydatem zg∏o-
szonym przez Przewodniczàcego ze-
brania by∏ Pan Witold Romanowski.
Po oddaniu g∏osów zebrani rozpatrzy-
li kolejny punkt.

Komisja Skrutacyjna przedstawi∏a
wynik wyborów.
Do Rady Nadzorczej wybrani zostali:

1. Pani Dorota Bujalska
2. Pani Ewa Ciborowska
3. Pan Jacek Jagielski
4. Pan Jaros∏aw Król
5. Pan Piotr Matuszewski
6. Pan Tomasz Mys∏ek
7. Pan Marek Pijanka
8. Pan Janusz Schmidt
9. Pan Adam Wdzieƒkowski

Pani Ewa Mieczkowska i Pan Andrzej
Szcz´Êcik nie zostali wybrani.

Delegatem SBM DEMBUD na Zjazd
Przedkongresowy Spó∏dzielczoÊci
wybrany zosta∏ Pan Witold Roma-
nowski (101 g∏osów za).

Ad 13
Zmiana regulaminu Rady Nadzorczej.
Po omówieniu tych zmian przez Prze-
wodniczàcego zebrania – podj´to
uchwa∏´ o przyj´ciu zmian do regula-
minu  Rady Nadzorczej (87 g∏osów za,
0 g∏osów przeciw).

Ad 14
Walne Zgromadzenie podj´∏o uchwa-
∏´ okreÊlajàcà najwy˝szà sum´ zobo-

wiàzaƒ Spó∏dzielni, wynoszàcà 39
mln z∏otych. W g∏osowaniu, przy 73
g∏osach za i 0 przeciw, zebranie pod-
j´∏o uchwa∏´.

Ad 16
G∏os zabra∏ Prezes Zarzàdu Pan Wi-
told Romanowski, który przedstawi∏
plany inwestycyjne Spó∏dzielni, a tak-
˝e podzi´kowa∏ Pani Dorocie Bujal-
skiej za prac´ w Zarzàdzie (przy okla-
skach z sali). Z∏o˝y∏ te˝ podzi´kowa-
nie ust´pujàcym cz∏onkom Rady
Nadzorczej.
W wolnych wnioskach kilka osób
zg∏osi∏o ucià˝liwoÊci z powodu cz´-
stych d∏ugotrwa∏ych remontów w
mieszkaniach.
Podniesiono te˝ problem hodowania
licznych psów, które ha∏asujà, brudzà
i dewastujà windy, korytarze i po-
dwórka. Prezes Zarzàdu w odpowie-
dzi wskaza∏ na dzia∏ania Spó∏dzielni,
ale podkreÊli∏, ˝e wiele zale˝y od sa-
mych mieszkaƒców.
Pan Grzegorz Ulatowski zg∏osi∏ wnio-
sek o uszczelnienie stropu w gara˝u na
osiedlu ˚elazna, z którego cieknie wo-
da. Wniosek skierowano do Zarzàdu.
Architekt i projektant osiedli Pan Ja-
kub Wac∏awek oÊwiadczy∏, ˝e projek-
tanci starajà si´ zachowaç ∏ad i porzà-
dek przestrzenny przy stawianiu re-
klam, tablic itp.
Pan Piotr WiÊniewski z osiedla ¸ucka
wnosi o zwi´kszenie liczby kamer na
osiedlu. Prezes Zarzàdu odpowie-
dzia∏, ˝e przyby∏o ju˝ 24 kamery. Kilka
osób, w tym Pan Andrzej Szcz´Êcik,
podnios∏o problem segregacji Êmieci
i wyrzucania Êmieci do ma∏ych koszy
stojàcych przy chodnikach, zamiast
do kontenerów w Êmietniku.
Pan Waldemar Rychlica z∏o˝y∏ pisem-
ny wniosek o bezwzgl´dne przestrze-
ganie zasady, ˝e lokale mieszkalne nie
mogà byç przeznaczane na inne cele.
Po dyskusji i wyjaÊnieniach Prezesa –
zebrani przyj´li ten wniosek i skiero-
wali go do Zarzàdu w celu realizacji.

Po og∏oszeniu wyników wyborów
Przewodniczàcy Pan Marcin Bagiƒski
zakoƒczy∏ Walne Zgromadzenie.

Przewodniczàcy 
MARCIN  BAGI¡SKI

Sekretarz 
EDYTA TUSZY¡SKA

CZ¸ONKÓW SBM DEMBUD
W SALI TEATRU NA WOLI PRZY UL. KASPRZAKA 22
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Wiecha na Gr´ba∏owskiej
By∏y drobne opóênienia, ale
zosta∏y przez wykonawc´
nadrobione. 12 wrzeÊnia
uroczyÊcie zawieszono tra-
dycyjnà wiech´ na budynku
przy Gr´ba∏owskiej. Mamy
stan surowy zamkni´ty – jak
mawiajà budowlaƒcy. Z tej
okazji odby∏o si´ zwyczajo-
we drobne przyj´cie dla pra-
cowników firmy wznoszàcej
inwestycj´ oraz przedstawi-
cieli Spó∏dzielni. Mimo ˝e
pogoda nie dopisa∏a, impre-
za by∏a udana, wszyscy
Êwietnie si´ czuli, a jedzenie
by∏o wspania∏e.  
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Ile mo˝na walczyç z dzienni-
karskà nierzetelnoÊcià? To˝
to zaczyna ju˝ przypominaç
robot´ syzyfowà. Przynaj-
mniej w naszym, dembu-
dowskim, przypadku. Lat te-
mu kilka, a mo˝e ju˝ nawet
kilkanaÊcie, pewna pani,
podówczas radna (kole˝an-
ka zresztà naszego prezesa)
wymyÊli∏a nagle, ˝e Dem-
bud jest be, bo… A czy to
w a ˝ n e ?
N a j w a ˝ -
niejsze, ˝e
jest be…
i ju˝! Zre-
-sztà po-
w o d y ,
gdyby je
chcieç po-
segrego -
waç, dzieli-
∏y si´ na
ró˝ne gru-
py. Jedne
dotyczy∏y
m i e j s c ,
w których
budowali-
Êmy (i bu-
d u j e m y )
n a s z e
o b i e k t y ,
a inne –
osób, które
u nas mie-
szkajà. Na
nic zda∏y si´
t ∏ u m a c z e -
nia, sprosto-
wania, a na-
wet procesy
s à d o w e .
W Êwiecie
mediów zo-
staliÊmy jako
ci be… i ju˝!
I co jakiÊ czas pojawiajà si´
w mediach ró˝ne takie
„kwiatuszki” na nasz temat.
Ostatnio nawet solidna
w rzemioÊle prasowym i s∏y-
nàca z rzetelnoÊci dzienni-
karskiej „Polityka” waln´∏a
na nasz temat, jak… Nie wy-
pada nam nie∏adnie mówiç.
Ale sprostowaç trzeba. I tak
we wrzeÊniowym numerze
36 (2670) Pani Redaktor Ur-
szula Szyperska w artykule
zatytu∏owanym „Tania p∏y-
ta”, a dotyczàcym nierucho-

moÊci, omawiajàc sytuacj´
na ich rynku i podajàc jako
przyk∏ad nasz budynek przy
Oboênej, by∏a uprzejma
m.in. napisaç:
„Rezydencja zosta∏a oddana
do u˝ytku na poczàtku 2006
roku, inwestorem by∏a spó∏-
dzielnia Dembud. Znana
z tego, ˝e budowa∏a dla war-
szawskiej elity i obydwie

strony wychodzi∏y na tym
bardzo dobrze. Mieszkania
Dembudu kosztowa∏y na
ogó∏ taniej ni˝ budowane
przez innych inwestorów.
W Rezydencji Schillera tanio
nie by∏o; za metr p∏acono 7
tys. z∏. Sukcesem by∏o jed-
nak zdobycie dzia∏ki w tak
wyjàtkowym miejscu (spó∏-
dzielnia dosta∏a jà w zamian
za rozbudowanie Teatru Pol-
skiego). Rezydencja jest
podr´cznikowym przyk∏a-
dem z∏otego interesu zrobio-
nego na nieruchomoÊci”.

Tyle Pani Szyperska. Praw-
da, ˝e ca∏oÊç tego fragmen-
tu ma wybitnie pejoratyw-
ny wydêwi´k. Ot, jacyÊ tam
cwaniaczkowie budujà ta-
nio dla wybraƒców z tych
niedobrych, równie cwa-
nych elit. I takà dzia∏k´ zdo-
byli! Za co? Za jakàÊ rozbu-
dow´ teatru. Ale sprytni, no
nie?

Szanowna Pani Redaktor,
a czy nie lepiej by∏oby wy-
braç si´ na ulic´ Sewery-
nów i popatrzeç, ˝e wybu-
dowaliÊmy ca∏kiem NOWY
teatr, noszàcy co prawda
nazw´ „ma∏ej sceny”, ale
jest to zupe∏nie nowy teatr.
I umowa z teatrem o wspól-
nym przedsi´wzi´ciu nie
by∏a wcale ˝adnym „zdoby-
ciem” dzia∏ki, lecz normalnà
umowà inwestycyjnà. To
tyle o „z∏otym interesie”.
A teraz sprawa rzekomych
elit, z którymi robimy sobie

„bardzo dobrze”. Jak jest
z tym robieniem sobie „bar-
dzo dobrze”, najlepiej mo-
g∏aby si´ Pani dowiedzieç,
gdyby przesz∏a do sàsied-
nich pokoi w swojej redakcji
i zapyta∏a kolegów i kole-
˝anki o przedstawicieli
owej, jak to Pani nazywa,
„elity”. Dowiedzia∏aby si´
Pani, ˝e mieszkaƒcami na-

szej Spó∏dzielni sà tak˝e
Pani koledzy i kole˝anki po
piórze. I na pewno si´ ucie-
szà, ˝e zaliczajà si´ do tych
z∏ych i niedobrych „elit”.
A tak na marginesie, to elity
rzeczywiÊcie do nas przy-
chodzà. No, mo˝e nie bez-
poÊrednio do nas, tylko do
mieszkaƒców naszej Spó∏-
dzielni. Naprawd´. Ostatnio
na przyk∏ad widziano osoby
ze sfer rzàdzàcych, biegnà-
ce z kwiatami do… No có˝,
szczegó∏y zapewne poda∏y
pisma brukowe. PLU

Niereformowalni…
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To by∏a wzorco
KURIER: Panie dyrektorze,
w „Polityce” napisali, ˝e umo-
wa DEMBUDU z Teatrem Pol-
skim, to „przyk∏ad z∏otego inte-
resu zrobionego na nierucho-
moÊci”…

JERZY ZALESKI: I prawid∏owo napi-
sali! To by∏ z∏oty interes, przy-
najmniej dla nas, czyli teatru,
któremu dyrektoruj´. Oczywi-
Êcie nikt z dziennikarzy nie
wnika dlaczego i jak do tego
dosz∏o. A sprawa by∏a banal-
nie prosta. Ju˝ od roku 1996
wiedzieliÊmy, ˝e stracimy na-
szà Scen´ Kameralnà przy uli-
cy Foksal 16. I tak te˝ si´ sta∏o
w roku 2000. Ostatnie przed-
stawienie na tej scenie dali-
Êmy w maju 2001 roku. I ko-
niec. Teatr Polski jednak bez
tzw. ma∏ej sceny nie móg∏by
normalnie funkcjonowaç. Pil-
ne sta∏o si´ zatem pozyskanie
Êrodków i mo˝liwoÊci zrealizo-
wania takiego przedsi´wzi´-
cia, jak stworzenie czy te˝ od-
tworzenie sceny.

I od razu trafiliÊcie na DEM-
BUD?

Ale˝ skàd! Wpierw, jak to si´
mówi, rozpuÊciliÊmy wici po
Warszawie: mamy dzia∏k´,
którà odstàpimy w zamian za
wybudowanie teatru. Zg∏osi∏o
si´ oÊmiu oferentów. Powa˝ny
by∏ tylko jeden – spó∏dzielnia
Pax. I z nià – po decyzji Rady
Teatru – podpisaliÊmy umow´
na realizacj´ ca∏ego przedsi´-
wzi´cia.

Skàd zatem wzià∏ si´ DEMBUD?
Spó∏dzielnia Pax zbankrutowa-
∏a. I wtedy z opresji, w jakà po-
padliÊmy, wyratowa∏ nas pre-
zes Witold Romanowski. Spó∏-
dzielnia, której od lat prezesu-
je, odkupi∏a wszelkie prawa do
tego kontraktu. To by∏o w roku
2004.  Wtedy to podpisaliÊmy
akt notarialny i budowa apar-
tamentowca ruszy∏a z kopyta.
JednoczeÊnie trwa∏y prace
projektowe nowego teatru
i procedury uzyskania odpo-
wiednich pozwoleƒ na budo-

w´. I po zaledwie trzech latach
(kalendarzowych), w 2007
DEMBUD przekaza∏ nam
obiekt w stanie surowym za-
mkni´tym. Teraz trwajà prace
wykoƒczeniowe prowadzone
przez firm´ Pawe∏ Lis. Uroczy-
ste otwarcie Sceny Kameral-
nej Teatru Polskiego  planuje-
my na paêdziernik 2009 roku…

Czyli mo˝na powiedzieç, ˝e by∏
interes dobry dla obu stron?

Ale˝ oczywiÊcie! Zdecydowa-
nie by∏a to transakcja dobrze
przemyÊlana, bardzo korzyst-

na dla sygnatariuszy tej umo-
wy. I to jest fakt.

Nie wszyscy jednak byli tym
faktem zachwyceni. By∏o mnó-
stwo g∏osów przeciwnych…

Przeciwnicy sà zawsze. Ja, co
prawda, nie znam takich osób,
które by negowa∏y ten fakt,
ale owszem, znane mi sà g∏o-
sy przeciwne. Jednak nie ma
to wi´kszego znaczenia, bo
najwa˝niejsi sà nasi WIDZO-
WIE, którzy z niecierpliwoÊcià
czekajà na otwarcie nowego
teatru!

Wydaje si´, ˝e na Waszej
transakcji zyska∏a tak˝e War-
szawa…

Jak najbardziej! Powsta∏ prze-
cie˝ niezwykle pi´kny nowy
kawa∏ek miasta. Pasa˝ Arnolda
Szyfmana – tak za naszà
wspólnà, DEMBUDU i Teatru
Polskiego, sugestià sto∏eczni
rajcy nazwali ten zakàtek – jest
wspaniale wpisanym w histo-

ryczne otoczenie miejscem.
Dodajmy, miejscem lubianym
przez nie tylko przesiadujà-
cych tu ˝aków z pobliskiego
Uniwersytetu, ale tak˝e
wszystkich warszawiaków.

Patrzàc na t∏umy przewalajàce
si´ przez pasa˝ Szyfmana, trud-
no nie przyznaç Panu Dyrekto-
rowi racji…

A pami´taç przy tym nale˝y, ˝e
by∏o czymÊ niezwykle trud-
nym do zrealizowania – zapro-
jektowanie oraz wybudowanie
– i budynku mieszkalnego i no-
wego gmachu teatru, który ko-
respondowa∏by z przepi´knà
bry∏à „starego” Teatru Polskie-
go zaprojektowanego przez
znamienitego architekta Cze-
s∏awa Przybylskiego. Pracow-
nia architektoniczna panów
Szymborskich Êwietnie si´
z tego zadania wywiàza∏a.
Gmachy obu scen teatru do-
skonale si´ uzupe∏niajà.

Pawe∏ Ludwicki

Rozmowa z dyrektorem Teatru Polskiego, Jerzym Zaleskim

Jerzy Zaleski
Dyrektor Teatru Polskiego
od 1995 roku. Pracuje w nim
od 50 lat! Z zawodu jest in-
˝ynierem elektrykiem. Za-
wód wykonywany – teatral-
ny re˝yser oÊwietlenia. Jest
uczniem s∏ynnych sceno-
grafów: Otto Axera i Teresy
Roszkowskiej.
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wa transakcja



Od kilku lat w mediach
(wskutek „dochodzeƒ” tzw.
dziennikarstwa Êledczego) sta-
le przewija∏ si´ opis „uk∏adu
warszawskiego” i toczàcych si´
Êledztw przeciwko prominent-
nym urz´dnikom sto∏ecznym.
Jednym z istotnych wàtków
w tych Êledztwach by∏a „spra-
wa DEMBUDU”, czyli rzekome-
go uzyskiwania przez Spó∏-
dzielni´ terenów pod inwesty-
cje z pomini´ciem prawa w za-
mian za ∏apówki dla urz´dni-
ków. Takie zarzuty, skiero-wane
bezpoÊrednio pod adresem za-
rzàdu Spó∏dzielni i jej prezesa,
pada∏y w telewizji, radiu i w ga-
zetach, przy czym na potwier-
dzenie takich „tez” ich g∏osicie-
le wskazywali, jakoby DEM-
BUD: dawa∏ ∏apówki prezyden-
towi m.st. Warszawy; dawa∏ za

darmo lub za bezcen lokale
wybranym urz´dnikom miej-
skim, wp∏ywa∏ na wynik prze-
targów na grunty, zani˝a∏ ceny
p∏acone za ziemi´ i wp∏ywa∏ na
decyzje wydawane przez urz´-
dy. Prowadzone przez kilka lat
przez Prokuratur´ Okr´gowà w
Warszawie post´powanie,
m.in. z pomocà Centralnego
Biura Âledczego, policji, Urz´-
du Kontroli Skarbowej, po zba-
daniu tysi´cy stron dokumen-
tów dostarczonych przez SBM
DEMBUD, po przes∏uchaniu
szeregu Êwiadków (w tym
cz∏onków obecnego i by∏ego
zarzàdu Spó∏dzielni, jej pra-
cowników i innych osób) – zo-
sta∏o zakoƒczone postanowie-
niem prokuratora okr´gowego
z dnia 23.04.2008 r. o umorze-
niu post´powania w sprawie

przyjmowania w okresie od
1989 do 2002 roku w Warsza-
wie przez pracowników samo-
rzàdowych m.st. Warszawy ko-
rzyÊci majàtkowych w zamian
za umo˝liwienie realizacji inwe-
stycji przez SBM DEMBUD po-
przez przekazywanie jej nale˝à-
cych do miasta gruntów pod
inwestycje oraz wydawanie ko-
rzystnych decyzji administra-
cyjnych zwiàzanych z realizacjà
inwestycji budowlanych. Tak
d∏ugi tytu∏ mia∏o ww. post´po-
wanie – i równie obszerne jest
uzasadnienie umorzenia
tego˝ post´powania, gdy˝ liczy
23 strony.
W podsumowaniu prokuratura
okr´gowa stwierdza, ˝e nie ma
dowodów na pope∏nienie czy-
nów przest´pczych, co skutkuje
umorzeniem post´powania.

W tej sytuacji dziwià zajad∏e
ataki na DEMBUD, bez spraw-
dzenia faktów u êród∏a i bez za-
czekania na decyzj´ organów
Êcigania. Tak˝e w roku 2008 bez
echa przesz∏a ma∏a notatka na
46. stronie „Wprost” o zawarciu
przez gazet´ ugody w sporze
sàdowym i oÊwiadczenie re-
dakcji, ˝e odwo∏uje zamieszczo-
ne trzy lata wczeÊniej w du˝ym
artykule na stronie pierwszej
i nast´pnych „rewelacje”
o DEMBUDZIE.
W kontekÊcie ataków na DEM-
BUD trzeba z du˝à rezerwà
podchodziç do informacji me-
dialnych oraz nale˝y pami´taç,
˝e wielu redaktorom nie mo˝-
na przypisaç cnoty rzetelnoÊci
i ch´ci dà˝enia do prawdy.

Marcin Bagiƒski
radca prawny SBM DEMBUD

12

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

„Bedeker warszawski” – ta
ksià˝ka premier´ mia∏a ponad
pó∏ wieku temu. Jej autor Ol-
gierd Budrewicz zabiera nas
w podró˝ po Warszawie lat mi-
nionych. Z pe∏nych ˝artu felie-
tonów wy∏ania si´ obraz mia-
sta, które próbuje otrzàsnàç si´
po wojennych zniszczeniach.
Na kartach pojawiajà si´ cha-
rakterystyczne miejsca – ga-
stronomiczne: restauracje
w Bristolu, kawiarnie, m.in.:
B∏´kitna, Gwiazdeczka, MiÊ,
Stylowa, Mazovia, Nowy Âwiat,
Kameralna, Âwitezianka, kioski
piwne, ulice (Krucza, Targowa,
Mickiewicza, Chmielna). Felie-
tony o wymowie ogólnej zawie-
rajà informacje i przemyÊlenia

na temat piwnic m∏odzie˝owo-
-literackich, antykwariatów,
sklepów zoologicznych, kin,
∏aêni, komisów, instytutów, wy-
dawnictw, sàdów, redakcji,
ogrodów miejskich. Jest tu
równie˝ m.in.: Pa∏ac Kultury
i Nauki, plac Konstytucji, Biuro
Mody „Ewa”, piwniczka z wi-
nem u Fukiera, Poczta G∏ówna,
Dom Dziennikarza, Klub Rze-
mieÊlnika czy Centralny Dom
Towarowy i Klub Literatów.
Wszystkie teksty skrzà si´ dow-
cipem, anegdotà i absurdem.
Do ka˝dego Budrewicz dodaje
wspó∏czesny komentarz, w któ-
rym czuç odrobin´ nostalgii au-
tora, ˝e wszystko si´ zmieni∏o
lub skoƒczy∏o swój ˝ywot, tak

jak Âwitezianka ze swoimi cu-
downymi szarlotkami.
Dobrze, ˝e ten przewodnik si´
ukaza∏. Dla wielu nap∏ywowych
mieszkaƒców stolicy b´dzie
przyczynkiem do historii miasta,
w którym przysz∏o im mieszkaç
i pracowaç, dla rodowitych – b´-
dzie sentymentalnà podró˝à
w przesz∏oÊç. Mo˝e nie zawsze
dobrà, ale b´dàcà cz´Êcià ich
˝ycia i dziejów ich rodzinnego
miasta.
Nie mo˝na pominàç fantastycz-
nych, zabawnych rysunków Jac-
ka Gaw∏owskiego oraz archiwal-
nych reklam.

Olgierd Budrewicz
„Bedeker warszawski” 

wyd. Trio, Warszawa 2008

Zacna warszawska oficyna wy-
dawnicza Iskry, której od lat
prezesuje Wies∏aw Uchaƒski,
wielbiciel i znawca ˝ycia oraz
twórczoÊci Tadeusza Boya-˚e-
leƒskiego, wypuÊci∏a na rynek
ksià˝k´ niezwykle intrygujàcà.
Ju˝ sam tytu∏ wzbudzi cieka-
woÊç niejednego warszawiaka.
„Intymne ˝ycie niegdysiejszej
Warszawy” autorstwa Stanis∏a-
wa Milewskiego – dziennikarza
zajmujàcego si´ dziennikar-
stwem prawnym, który specja-
lizowa∏ si´ w reporta˝ach z pro-
cesów sàdowych, a tak˝e w
dziejach przest´pczoÊci! I o tym
w∏aÊnie traktuje jego ksià˝ka.
Jak napisa∏ wydawca na obwo-
lucie : „Obraz XVIII- i XIX-wiecz-
nej Warszawy, o jakiej nie pisze
si´ w podr´cznikach historii...
Czyli dzieje pó∏Êwiatka prosty-
tutek, utrzymanek, burdelmam
i sutenerów. Z∏odziejskiego
Êwiata, a w nim drzymcarzy,
szopenfeldziarzy, mojkarzy oraz
walczàcych z nimi policjantów,
czyli gliny”. I któ˝ by nie chcia∏
si´ dowiedzieç, jak wyglàda∏
ten pó∏Êwiatek przed dwustu la-
ty? A tak nawiasem, czy wiedzà
Paƒstwo, skàd si´ wzi´∏a nazwa

„pó∏Êwiatek”?  Ano, jak pisze
Milewski, wzi´∏a si´ stàd – jak
podawa∏ humorysta z pisma
„Kolce” w jednym z numerów,
w czasie gdy okreÊlenie to we-
sz∏o do powszechnego obiegu
i zrobi∏o zawrotnà karier´ – ˝e
„nie mo˝e si´ bez niego obejÊç
pó∏ Êwiata”.

Stanis∏aw Milewski 
„Intymne ˝ycie niegdysiejszej

Warszawy”
wyd. Iskry, Warszawa 2008

Tomasz Konatkowski debiuto-
wa∏ w zesz∏ym roku niez∏à po-
wieÊcià „Przystanek Êmierç”.
W tym roku poszed∏ za cio-
sem, opublikowa∏ ciàg dalszy
perypetii komisarza Adama
Nowaka. Policjanta w Êrednim
wieku, który ju˝ niejedno wi-
dzia∏ i nic go raczej zdziwiç nie
mo˝e. No, chyba ˝e diametral-
na poprawa gry ulubionego
klubu, czyli Polonii Warszawa.
Autor nie wiedzia∏ nic jeszcze
o fuzji warszawskiego klubu
z wielkopolskim Groclinem
i pewnie teraz si´ cieszy, ˝e je-
go ukochana Polonia przewo-
dzi ekstraklasie.
Komisarz Nowak musi rozwi-
k∏aç zagadk´ tajemniczych po-
rwaƒ i Êmierci zak∏adników.
Tyle o fabule, reszt´ Paƒstwo
przeczytajà w ksià˝ce. Warto
natomiast wspomnieç, ˝e Ko-
natkowski w swojej powieÊci
prowadzi nas przez warszaw-
skie ulice, znane miejsca, takie
jak Pa∏ac Kultury czy Zamek
Królewski. Dzi´ki prawdziwo-
Êci opisów zakàtków Warsza-
wy historia nabiera realizmu.
Sam autor w pos∏owiu przy-
znaje, ˝e w trakcie pracy nad

powieÊcià zaglàda∏ m.in.: do
„Korzeni miasta” Jerzego Ka-
sprzyckiego, „Wizytówek War-
szawy” Haliny Cieszkowskiej
i Krystyny Kreyser. Doskona∏a
lektura przed spacerem po
miejscach opisanych na kar-
tach „Wilczej wyspy”.

Tomasz Konatkowski 
„Wilcza wyspa”

wyd. W.A.B. 
Warszawa 2008

❚Pi´çdziesiàt lat min´∏o❚

❚Historia wydarzeƒ nieoficjalnych❚ ❚Komisarz na tropie❚
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Retrospektywa 
Janusza Ma∏anicza
Akwarele i rysunki znanego polskiego
twórcy, mieszkajàcego stale w Szwajcarii
Janusza Ma∏anicza b´dzie mo˝na podzi-
wiaç na wystawie „Retrospektywa twór-
czoÊci Szwajcaria 1981–2008” w ¸azien-
kach Królewskich. Ekspozycja b´dzie
prezentowana w salach Podchorà˝ówki
od 1 do 31 paêdziernika.
Janusz Ma∏anicz, urodzony w 1934 roku
w Sosnowcu, ukoƒczy∏ studia na Wy-
dziale Architektury Wn´trz w warszaw-
skiej ASP. Projektowanie i w∏aÊnie archi-
tektur´ studiowa∏ u takich znamienitoÊci
jak: profesorowie W. Jastrz´bowski, 
T. Zieliƒski, J. Knothe… Malarstwo zaÊ
szkoli∏ pod okiem Z. Kowalskiej i B. Urba-
nowicza.
Od 1965 roku jest cz∏onkiem ZPAP 
– dwóch jego sekcji: Architektury Wn´trz
i Malarstwa. Od 1981 roku mieszka

w Szwajcarii. Ma w swoim dorobku kil-
kadziesiàt wystaw zbiorowych i indywi-
dualnych, m.in. w Wiedniu (Künstleri-
sche Volksschule), Zurychu (Kunsthaus
Oerlikon), w Locarno (Galerie Circolo
d’Artejan), czy w Polsce (w Muzeum Na-
rodowym i Zach´cie w Warszawie).
Niezwykle interesujàca jest geneza po-
wstania plakatu „SolidarnoÊç 16 grudnia
1981”. Otó˝ podana na nim data, trzy dni
póêniej po wprowadzeniu stanu wojen-
nego, wzi´∏a si´ stàd, ˝e Ma∏anicz nama-
lowa∏ plakat po us∏yszeniu w szwajcar-
skim radiu informacji o krwawym st∏u-
mieniu strajku okupacyjnego w kopalni
Wujek. Pod wp∏ywem tej wiadomoÊci
malarz na goràco stworzy∏ to dzie∏o.
Wystawa zosta∏a obj´ta honorowym pa-
tronatem ambasadora Szwajcarii w War-
szawie Benedicta de Cerjat. HKR
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W dniach 3–19 paêdziernika 2008 roku
odb´dzie si´ V Ogólnopolski Festiwal Pio-
senki Retro im. Mieczys∏awa Fogga. Festi-
wal organizowany jest po raz piàty i odby-
wa si´ tym razem w Warszawie w ró˝nych
atrakcyjnych miejscach, m.in. w Królew-
skich ¸azienkach. WczeÊniejsze edycje fe-
stiwalu organizowane by∏y w Krakowie.
Program tej ogólnopolskiej imprezy obej-
muje konkurs wokalny i inicjatywy towa-
rzyszàce: koncerty, widowiska muzyczne,
wystawy, pokazy multimedialne. Projekt
adresowany jest do mi∏oÊników piosenki
retro i ma na celu popularyzacj´ historii
polskiej piosenki przedwojennej oraz
przypomnienie dorobku twórców 20-lecia
mi´dzywojennego. Patronat nad festiwa-
lem objà∏ minister kultury i dziedzictwa
narodowego Bogdan Zdrojewski, prezy-
dent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
oraz rodzina Foggów.
Z okazji festiwalu przyznawane sà rok-
rocznie honorowe wyró˝nienia Z∏ote Li-
Êcie Retro za osiàgni´cia artystyczne,
dzia∏alnoÊç wydawniczà, fonograficznà
i organizatorskà. WÊród mi∏oÊników
przedwojennej Warszawy jest m.in. prof.
dr hab. Marek Kwiatkowski, znany varsa-
vianista, stra˝nik polskiej kultury i dzie-
dzictwa narodowego. W ciàgu mojej 10-
letniej wspó∏pracy z Profesorem zredago-
wa∏am i wyda∏am dla Niego albumy
o przed- i powojennej Warszawie, poma-
ga∏am przy prelekcjach dla m∏odzie˝y nt.
przedwojennej stolicy, dzi´ki Jego ˝yczli-
woÊci zorganizowa∏am dwa koncerty
z piosenkami artystki dawnej Warszawy 

– Hanki Ordonówny w ¸azienkach Kró-
lewskich. Razem z Profesorem zwiedzili-
Êmy hotel Rialto urzàdzony w klimacie
dawnej Warszawy. Profesora zaintereso-
wa∏a równie˝ restauracja Nowolipie za
Drzwiami, a tak˝e nieistniejàca ju˝ kawiar-
nia Cafe Fogg, obie nawiàzujàce charakte-
rem do atmosfery stolicy sprzed ponad
pó∏ wieku. W trakcie spotkania z organiza-
torem festiwalu Wojciechem Dàbrowskim
wnioskowa∏am za kandydaturà profesora
Marka Kwiatkowskiego. Z prawdziwà
przyjemnoÊcià informuj´, ˝e Rada Progra-
mowa V OFPR przychyli∏a si´ do mojej
propozycji i przyzna∏a prof. dr. hab. Mar-
kowi Kwiatkowskiemu honorowe wyró˝-
nienie Z∏oty LiÊç Retro 2008 za wieloletnià
opiek´ nad ¸azienkami Królewskimi, ga-
w´dy warszawskie i cykl albumów po-
Êwi´conych starej Warszawie.
Dnia 6 paêdziernika w pa∏acu Na Wyspie
w ¸azienkach Królewskich oprócz Profe-
sora Z∏oty LiÊç Retro odbierze Barbara J´-
drychowska, która uÊwietni uroczystoÊç
koncertem piosenek z repertuaru Hanki
Ordonówny. 
WÊród pozosta∏ych laureatów Z∏otych Li-
Êci Retro 2008 sà: Barbara Rylska, Boh-
dan ¸azuka, Halina Kunicka, Hanna Rek,
Stanis∏aw Wielanek, Tomasz Chudy, Wie-
s∏aw Dàbrowski, Janusz Horodniczy, El˝-
bieta Igras, dr Katarzyna Nowakowska-Si-
to, Marek Ravski, kwartet wokalny Voice
Band, Katarzyna Nowak, Lipnowskie To-
warzystwo Kulturalne, teatr Syrena, teatr
Ateneum i teatr Kamienica Emiliana Ka-
miƒskiego. Hanna Kielich-Rainka

Z udzia∏em marsza∏ka Sejmu Rzeczpospolitej
odb´dà sí  29 wrzeÊnia w Muzeum Wychodê-
stwa Polskiego w ∏azienkowskiej Podchorà-
˝ówce uroczyste obchody 90. rocznicy boha-
terskiej Êmierci Bronis∏awa Romera, rotmi-
strza 1. Pu∏ku U∏anów Krechowieckich.
Brat znanego dyplomaty okresu mí dzywo-
jennego, Tadeusza Romera, by∏ Êwietnym ̋ o∏-
nierzem. 23 wrzeÊnia 1918 roku, po kapitulacji
i rozwiàzaniu I Korpusu Polskiego na Bia∏orusi,
rotmistrz nie chcia∏ z∏o˝yç broni. Wraz z trzema
innym u∏anami postanowili si´ przedrzeç
przez liní  frontu i pojechaç na Zachód, by
kontynuowaç walk  ́ o wolnà i niepodleg∏à
Polsk .́ Schwytani i aresztowani zostali roz-
strzelani przez bolszewików. W trakcie uroczy-
stoÊci, która rozpocznie sí  o godzinie 14.30,

po powitaniu goÊci przez gospodarza ¸azie-
nek profesora Marka Kwiatkowskiego, s∏owo
otwierajàce wyg∏osi Marsza∏ek Sejmu Broni-
s∏aw Komorowski. Nast´pnie dr hab. Grze-
gorz Nowik z Wojskowego Instytutu Badaƒ Hi-
storycznych wyg∏osi wyk∏ad, po nim nastàpi
odczytanie fragmentu „Testamentu bohater-
skiego” Bronis∏awa Romera. Po czym ponow-
nie zabierze g∏os profesor Marek Kwiatkowski
podsumowujàc dyskusj́ . Nast´pnie goÊcie
udadzà sí  na wystaw  ́„Tadeusz Romer – dy-
plomata i emigrant”, gdzie z∏o˝à kwiaty.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do
zwiedzenia Muzeum Wychodêstwa Polskiego,
bo to jedyne takie muzeum w Polsce. A prze-
cie  ̋wszyscy powinniÊmy znaç historí  nasze-
go kraju. Zapraszamy. HKR

Nagroda dla Profesora
Marka Kwiatkowskiego

Pami´ci Bronis∏awa Romera



J est tak zawsze. Kandy-
dat ubiegajàcy si´ o fo-
tel prezydenta naszego

miasta, krytykujàc dotych-
czas urz´dujàcego lokatora
ratusza, podkreÊla, ˝e pierw-
szym jego posuni´ciem b´-
dzie… No w∏aÊnie, co b´dzie?
Ano przede wszystkim opra-
cowanie nieistniejàcych do-
tychczas planów zagospoda-
rowania przestrzennego (tj.
prawa miejscowego, które
stanowi m.in. o tym, co,
gdzie i jak mo˝emy budowaç
w mieÊcie) oraz ˝e sceduje
do podleg∏ych dzielnic swoje
uprawnienia tak, by w∏adza
by∏a bli˝ej petenta, czyli nas,
mieszkaƒców Warszawy.
T ak jest zawsze. Pami´tam,
jak w poprzedniej kadencji
samorzàdu, naczelny archi-
tekt Warszawy, przybysz zza
Ba∏tyku (ze Szwecji, bo tam
robi∏ „karier´” jako architekt
i nie tylko), Micha∏ Borowski
zapewnia∏, ˝e jego podstawo-
wym zadaniem, ba, wi´cej,
OBOWIÑZKIEM jest opraco-
wanie w∏aÊnie planów zago-
spodarowania. Rzàdzi∏ trzy
czy cztery lata i co? Nic! Gu-
zik z p´telkà. Obiecanki ca-
canki. Nie, nie mo˝na powie-
dzieç, pan Borowski du˝o,
bardzo du˝o mówi∏ o swoich
koncepcjach i widzeniu War-
szawy, ale nic z tych opowie-
Êci nie wynik∏o. No, poza
tym, ˝e tanio kupi∏ zrujnowa-
nà zabytkowà kamienic´
w centrum miasta i nic z nià
nie zrobiwszy, drogo od-
sprzeda∏.

P an Lech Kaczyƒski, ja-
ko prezydent sto∏ecz-
nego grodu, by∏

uczciwszy w tym, co mówi∏;
powiedzia∏, ˝e nie da w dziel-
nicach w∏adzy burmistrzom
pochodzàcym z wyboru, jeÊli
nie b´dà wobec niego spole-
gliwi. I jak powiedzia∏, to tak
zrobi∏. Zaowocowa∏o to trze-
ma latami (tyle czasu by∏ LK
prezydentem miasta) mara-
zmu w mieÊcie. Bo szefowie
delegatur ratusza, które po-
tworzy∏ w dzielnicach, zajmo-
wali si´ g∏ównie przepychan-
kami z radami, które w wi´k-

szoÊci by∏y zdominowane
przez partie polityczne nie po-
pierajàce, a nawet zwalczajà-
ce PiS. Poza tym, wychodzàc
ze s∏usznego skàdinàd za∏o˝e-
nia, ˝e jak si´ nic nie robi, to
nie mo˝na zostaç oskar˝onym
np. o ustawianie przetargów,
nic nie robi∏. Co prawda
w kampanii wyborczej obie-
cywa∏ jakieÊ mosty (chyba ze
dwa), budow´ obwodnicy
i temu podobne luksusy, ale
przecie˝ wiadomo, ˝e lud
(ciemny – jak zapewnia∏ pi-
sowski bullterrier) szybko za-
pomina o dawnych zobowià-
zaniach. Wystarczy∏o LK jed-
no muzeum – nie ukrywam,
˝e bardzo potrzebne albo na-
wet wr´cz niezb´dne dla nas
– by, u˝ywajàc go jako swo-
istej trampoliny przeskoczyç
z „miejscowego pa∏acu” przy
placu Bankowym do „du˝ego
pa∏acu” przy Krakowskim
PrzedmieÊciu.
A planów miejscowych i de-
centralizacji w∏adzy nie by∏o
w dalszym ciàgu.

P otem przysz∏a nowa
kampania wyborcza.
Ekspremier, który zo-

sta∏ komisarzem i kandyda-
tem na nowego prezydenta
Warszawy, obiecywa∏, co tyl-
ko si´ da. Stadion jeden, dru-
gi, a w koƒcu chyba i trzeci.
Tiry – won z miasta. Mosty?
Nie dwa, ale trzy (chyba dlate-
go, ˝e – jak mawiajà Rosjanie
– Bóg trójc´ lubi). W∏adza?
Ca∏kiem zdecentralizowana.
Plany miejscowe? Natych-
miast. I tak si´ pan by∏y pre-
mier rozp´dzi∏ w tych obietni-
cach, ˝e nikt w ich realizacj´
nie wierzy∏ i prezydentem
Warszawy zosta∏a pani Hanna
Gronkiewicz-Waltz. Ona te˝
obiecywa∏a, ˝e zdecentralizu-
je w∏adz´ i zrobi te nieszcz´-
sne plany zagospodarowania,
ale robi∏a to mniej nachalnie
i – mo˝na rzec – bardziej
umiarkowanie. Mijajà ju˝ dwa
lata jej panowania w stolicy
i… planów jak nie by∏o, tak
nie ma. A z oddaniem w∏adzy
w dó∏, czyli do dzielnic, te˝ nie
do koƒca jest w porzàdku.
Owszem, cz´Êç – dodajmy

znacznà cz´Êç – swoich
uprawnieƒ pani prezydent
scedowa∏a na burmistrzów,
ale… No w∏aÊnie, to drobne
„ale”. Najwa˝niejsza sprawa,
czyli architektura i budownic-
two, zosta∏a po staremu w ge-
stii prezydenckich urz´dni-
ków. Niech si´ dzielnice zaj-
mujà ˝∏obkami, przedszkola-
mi, szko∏ami i tym wszystkim,
co raczej do prowadzenia nie
jest ani ∏atwe, ani przyjemne,
zaÊ sprawy, ˝e tak si´ wyra˝´,
wa˝ne pod wzgl´dem mer-
kantylnym, niech lepiej pozo-
stanà we w∏adztwie paƒ i pa-
nów z ratusza! I tak jest. Cier-
pià na tym zwykli mieszkaƒcy,
którzy coÊ w tej materii za∏a-
twiç muszà. Przesada? Oj,
chyba nie. Znam takà np.
spraw´, w której rzecz prosta
i nie do unikni´cia dla urz´du,
czyli wydanie decyzji na pod-
stawie prawomocnego od da-
wien dawna wyroku sàdowe-
go, trwa piàty miesiàc. Do-
dam, ˝e decyzji tej – a to prze-
cie˝ standardowy druk liczàcy
maksymalnie dwie kartki pa-
pieru – urz´dnik w ciàgu 150
dni nie jest w stanie napi-
saç!!!
Na ten stan rzeczy narzekajà
inwestorzy, którzy zgodnym
chórem krzyczà, ˝e Warszawa
nie jest przyjaznym miastem
dla jakichkolwiek inwestycji.
Uzyskanie zgód, pozwoleƒ,
uzgodnieƒ jest drogà przez
m´k´, a nierzadko pracà syzy-
fowà. Tak mo˝na powiedzieç,
bo cz´Êç zainteresowanych
po kilku miesiàcach staraƒ re-
zygnuje z planów i swoje po-
mys∏y przenoszà do innych
miast czy nawet paƒstw.
Powie ktoÊ, ˝e przesadzam, ˝e
wcale tak êle nie jest. Oponen-
tom podam dwa przyk∏ady. 

Z naszego spó∏dzielcze-
go podwórka. Pierw-
szy to nasza inwesty-

cja przy ulicy Gr´ba∏owskiej.
Poprzedni w∏aÊciciele zwy-
czajowo korzystali na zasa-
dzie dzier˝awy z wàskiego
paska gruntu za ich posesja-
mi. Powtórz´, wàskiego pa-
ska, bo liczàcego sobie par´
metrów szerokoÊci i d∏ugiego

na sto z kawa∏kiem. Rozpo-
czynajàc inwestycj´, w∏adze
Spó∏dzielni zwróci∏y si´ do
miasta z propozycjà odkupie-
nia tej˝e niesamodzielnej
dzia∏ki. DEMBUD zapropono-
wa∏ przyzwoità kwot´, troch´
ponad sto tysi´cy z∏otych. Po
biurokratycznych przepy-
chankach, które trwa∏y mie-
siàcami, miasto powiedzia∏o
nie. No, to nie. B´dàc czas ja-
kiÊ temu w urz´dzie przy pl.
Starynkiewicza zobaczy∏em
na tablicy informacj´ o prze-
targu na dzia∏k´… na zaple-
czu naszej budowy przy Gr´-
ba∏owskiej. Miasto za ten nie-
samodzielny skrawek gruntu
za˝yczy∏o sobie blisko pó∏ mi-
liona z∏otych! Za niebudowla-
nà dzia∏k´, którà mo˝e kupiç
albo DEMBUD, albo sàsiedni
deweloper. Tylko kto przy
zdrowych zmys∏ach wyda
TAKÑ KAS¢ za kawa∏ek klepi-
ska?! OczywiÊcie, nikt. I tak
te˝ si´ sta∏o.

C zy o tym urz´dnicy
magistraccy nie wie-
dzieli? Sàdz´, ˝e nie sà

a˝ tak naiwni. Wi´c po co to
wszystko? Na z∏oÊç DEMBU-
DOWI? Czy mo˝e chodzi∏o
o to ˝eby pokazaç, jak to mia-
sto chce zarabiaç? Diabli wie-
dzà. Na razie ziemia od∏o-
giem le˝y, chwasty rosnà
i nikt z tego nic nie ma!!!
Przyk∏ad drugi. Ulica Fran-
ciszkaƒska. Pi´kny budynek
DEMBUDU. Niedokoƒczony.
Brakuje mu zachodniej pie-
rzei. Dlaczego? Dzia∏ka, na
której wzniesiono dom, by∏a
w∏asnoÊcià prywatnego w∏a-
Êciciela, od którego Spó∏-
dzielnia go naby∏a. Natomiast
zachodnia pierzeja powsta∏a-
by na dzia∏ce miejskiej. Do-
dajmy, dzia∏ce niesamodziel-
nej. Nabyç i zagospodarowaç
mo˝e jà TYLKO DEMBUD.
I co? Ano nic. Urz´dnicy miej-
scy dzielnie blokujà sprzeda˝
tego terenu, bo… Diabli wie-
dzà dlaczego. I tak, dzi´ki ich
radosnej twórczoÊci biuro-
kratycznej dom straszy pustà
Êcianà, a na dzia∏ce kolejne
chwasty rosnà…

Ludwik Maciejewski
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W∏adza lubi w∏adz´



WiadomoÊç niezwykle wa˝na
dla Warszawy! Jak poda∏a
jedna z codziennych gazet,
sàd umorzy∏ spraw´ pewne-
go studenta, który, aby od-
s∏oniç swoje okno, wycià∏
dziur´ w reklamie zawieszo-
nej na akademiku, w którym
mieszka∏. Nareszcie! Teraz,
jak widaç na przyk∏adzie ka-
mienicy przy Al. Jerozolim-
skich, coraz cz´Êciej b´dà si´
znajdowaç inni niestrachliwi
lokatorzy. Olbrzymia rekla-
mowa p∏achta przykrywajàca
niemal˝e ca∏y ten dom i za-
s∏aniajàca okna mieszkaƒ tam
usytuowanych, zosta∏a przez
mieszkaƒców nieco popra-
wiona. Czyli po prostu niektó-
rzy w p∏achcie zabierajàcej im
i Êwiat∏o dzienne, i dost´p
powietrza, wyci´li wielgach-
ne dziury. I bardzo dobrze!
Tak trzymaç! DoÊç ju˝ zamie-
niania naszych domów, na-
szej architektury w s∏upy re-
klamowe! DoÊç.
Nasze miasto, ca∏e nasze mia-
sto sta∏o si´ jednym olbrzy-
mim noÊnikiem reklamowym!
Firmy wpierw nieÊmia∏o, niby
na czas remontów, rozwiesza-
∏y na rusztowaniach okalajà-
cych odnawiane budynki swo-
je olbrzymie banery. I to by∏o
OK. Koƒczy∏ si´ remont, rekla-

ma wraz z rusztowaniem zni-
ka∏a. I wszyscy byli zadowole-
ni. Ale pazernoÊç reklamiarzy
nie zna granic. Olbrzymie ko-
lorowe p∏achty zacz´∏y obej-
mowaç coraz wi´cej domów,
kamienic, by wreszcie zaczàç
przes∏aniaç… zabytki!!!
Jest taki pi´kny fragment sta-
rej Warszawy. Aleje Jerozo-
limskie. Od hotelu Polonia a˝

po ulic´ Emilii Plater. Pi´kna,
secesyjna w wi´kszoÊci, za-
budowa, która cudem prze-
trwa∏a wojennà rzeê miasta. I,
poza niedawno odrestauro-
wanym hotelem Polonia, ANI
JEDNA elewacja nie by∏a wol-
na od wielkoformatowych re-
klam!!! Ani jedna. Podobnie
w wielu innych miejscach
Warszawy. Odnawiany nie-

dawno plac Konstytucji poza-
s∏aniany, aleja Jana Paw∏a II
tak samo. Co Êmieszniejsze,
na odnowionych kamiennych
elewacjach monumentalnych
gmachów placu Konstytucji
zamontowano na sta∏e spe-
cjalne reflektory do podÊwie-
tlania tych wielkich afiszy!
Dziwi´ si´ lokatorom tych do-
mów, ˝e godzà si´ na ˝ycie
bez Êwiat∏a dziennego i do-
p∏ywu powietrza. Na zdrowie
wam, mieszkaƒcy!
W∏adze miasta sà bezsilne
wobec tego reklamowego
procederu. Ponoç nie ma od-
powiednich przepisów. Mo˝na
si´ przyzwyczaiç, jak co, to
u nas nigdy nie ma odpowied-
nich przepisów. Rok ju˝ chyba
minà∏, jak w miejskim oÊrodku
przy placu Konstytucji odby∏a
si´ wielka debata na temat re-
klam, które zdominowa∏y mia-
sto. Ach, ile màdrych s∏ów
wypowiedziano, ile màdrych
planów snuto… I co? Nic! Jak
zwykle w naszym kochanym
kraju. Widaç jedynym sposo-
bem na przywrócenie miastu
normalnoÊci jest to, co zrobili
mieszkaƒcy kamienicy przy
Novotelu. A wi´c, warszawia-
cy, no˝yce w d∏oƒ i reklamy
goƒ, goƒ, goƒ.

Pawe∏ Sosnowski
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Sposób na reklamy
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UWAGA! Prosz´ czytaç uwa˝nie,
bo nie b´d´ zamieszcza∏ tego po
raz drugi. Wszystkich smakoszy
egzotycznych ciekawostek kulinar-
nych z ca∏ego Êwiata zapraszamy
do nowo powsta∏ej galerii smaku
Sk∏ad Bananów (ul. Wo∏odyjow-
skiego 47a).
Sk∏ad Bananów to stacjonarny
sklep, w którym znajdziemy egzo-
tyczne produkty i przyprawy, do-
tychczas obecne tylko w interne-
cie. W swojej ofercie Sk∏ad Bana-
nów ma niesamowite przyprawy
i smaki z ca∏ego Êwiata, dost´pne
jak dotàd tylko na masala.com.pl,
ekskluzywne gatunki herbaty, ka-
wy i yerba mate (czajniczek.pl)
oraz elementy orientalnego wy-
stroju wn´trz (orientart.pl).
Dlatego je˝eli szukasz sk∏adników
do zrobienia najlepszego sushi,
chcesz kupiç sobie prawdziwà
bombill´ do picia yerba mate, ja-
poƒski wachlarz lub oryginalnà
lamp´ z Tajlandii, to nie traç cza-
su, tylko przyje˝d˝aj na Wo∏ody-
jowskiego 47a.
W swojej ofercie Sk∏ad Bananów
ma produkty i przyprawy kuchni:
meksykaƒskiej, japoƒskiej, fran-
cuskiej, greckiej, indyjskiej, azja-
tyckiej i w∏oskiej. Galeria organi-
zuje równie˝ kursy kulinarne.
Sk∏ad Bananów to takie magiczne
miejsce, które gdyby nie istnia∏o,
to trzeba by je by∏o wymyÊliç. Na
szcz´Êcie ju˝ jest.

Sk∏ad
Bananów

• Trufla bia∏a piemoncka z Alby – 375 z∏
za 30 gramów

• Chile Habanero – najbardziej pikantne
chilli Êwiata; przedawkowanie mo˝e pro-
wadziç do Êmierci

• Cukierki Koume Candy – japoƒskie kar-
melki ze s∏onej, kiszonej Êliwki

• Asafetyda – w Polsce nazywana czar-
cim ∏ajnem lub smrodzieƒcem. Przypra-
wa niezb´dna w kuchni indyjskiej. Ta gu-
mo˝ywica ma charakterystyczny, silny
zapach, zbli˝ony do cebuli lub czosnku.
Nadaje potrawom indyjskim wspania∏y
aromat

• Delikatny krem z cebuli z rodzynkami

• Naturalny atrament z ka∏amarnicy.
Mo˝na go wykorzystaç do barwienia ri-
sotta, kopytek ziemniaczanych, naleÊni-
ków, Êwie˝ych makaronów, sporzàdzania
sosów, dressingu

• Fasola „czarne oczko” – kupujà jà
w wi´kszoÊci hodowcy tahitaƒskich ˝u-
ków

Najdziwniejsze produkty dost´pne w Sk∏adzie Bananów



19

Potrzebujesz
pomocy? 
Serwis

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

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

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

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

● NajnowoczeÊniejszy
sprz´t i najlepsze
Êrodki czystoÊci.

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

● Zlecenia
przyjmujemy
codziennie:

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

● w soboty 
od godz. 10 do 14

● po godzinach
informacje przyjmuje
automatyczna
sekretarka.

KEMPRZERÓBKI I POPRAWKI
KRAWIECKIE

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



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

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

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

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

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

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

0-607 444-555
Wszelkie p∏atnoÊci z tytu∏u op∏at eksploatacyjnych nale˝y wnosiç z góry,
najpóêniej do 15. dnia ka˝dego miesiàca.

Informacje i telefony
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Pierwszà realizowanà przez Spó∏dzielni´ DEMBUD in-
westycjà by∏o osiedle ˚elazna budowane w latach
1992–94 na warszawskim Dzikim Zachodzie w ówcze-
Ênie zaniedbanej cz´Êci Woli.
Jest paradoksem, ˝e najstarsze osiedle Spó∏dzielni ja-
ko ostatnie startuje do przew∏aszczeƒ. Na taki stan rze-
czy wp∏yn´∏o wiele czynników, w wi´kszoÊci niezale˝-
nych od Spó∏dzielni. Wystarczy powiedzieç, ˝e w cià-
gu 14 lat cztery razy zmieni∏y si´ zasady funkcjonowa-
nia warszawskich urz´dów. 
Zmienia∏y si´ kompetencje urz´dników i nawet drob-
ne sprawy urz´dowe za∏atwiane by∏y opieszale. W wy-
padku osiedla ˚elazna spraw tych by∏o sporo, bo
Spó∏dzielnia otrzyma∏a w u˝ytkowanie wieczyste dzia∏-
ki gruntu utworzone z dawnych ksiàg hipotecznych,
a na dzia∏kach tych sta∏y stare budynki lub ich ruiny.
Po wybudowaniu osiedla nale˝a∏o dokonaç podzia∏u
geodezyjnego dzia∏ek w taki sposób, aby ka˝dy z no-
wych budynków mia∏ dost´p do drogi publicznej,
a tak˝e aby by∏a zapewniona mo˝liwoÊç przejÊcia
i przejazdu do podziemnego gara˝u, przez wewn´trz-
ne podwórze oraz na ul. Krochmalnà, ˚elaznà i Grzy-
bowskà.
Mapy geodezyjne do celów podzia∏owych i decyzje
podzia∏owe przygotowuje i wydaje w∏aÊciwy urzàd,
a ka˝da zmiana musi byç zatwierdzona przez Sàd wie-
czysto-ksi´gowy i ujawniona wpisem w ksi´dze wie-
czystej, a jak wiadomo, warszawskie urz´dy i sàdy
dzia∏ajà wolno. Osiedle ˚elazna poczàtkowo sta∏o na
trzech dzia∏kach, otrzymanych przez SBM DEMBUD
w u˝ytkowanie wieczyste. Po realizacji osiedla (trzech
budynków mieszkalnych i podziemnego gara˝u na
trzech poziomach), przy wykonywaniu przepisów
ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych i przygoto-
wywaniu dokumentów koniecznych do przew∏aszczeƒ
lokali, zaistnia∏a koniecznoÊç kolejnego podzia∏u i z∏à-
czenia cz´Êci ww. dzia∏ek, tak aby mo˝na by∏o wyod-
r´bniç nowà dzia∏k´, przeznaczonà pod realizacj´ ko-
lejnej inwestycji przy ul. Krochmalnej 55.
Ostatecznie w czerwcu 2008 r prezydent m.st. Warsza-
wy wyda∏ decyzj´ zatwierdzajàcà podzia∏ dzia∏ek
i utworzenie nowej dzia∏ki o powierzchni 491 mkw.
pod przysz∏à budow´, co pozwoli∏o – po naniesieniu
ww. podzia∏u do ewidencji gruntów – na rozpocz´cie
procesu przew∏aszczeƒ lokali.
16 wrzeÊnia 2008 r. Zarzàd SBM DEMBUD podpisa∏
pierwszy akt notarialny o ustanowieniu odr´bnej w∏a-
snoÊci lokalu gara˝owego i w zwiàzku z tym mo˝na
podpisywaç dalsze akty przenoszàce w∏asnoÊç lokali
mieszkalnych i u˝ytkowych, a po wpisie wyodr´bnio-
nego gara˝u do nowej ksi´gi wieczystej – tak˝e akty
dotyczàce miejsc parkingowych.
Oznacza to, ˝e obecnie wszystkie osiedla SBM DEM-
BUD sà przygotowane do przew∏aszczeƒ lokali.

Przew∏aszczanie lokali
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