
Oto co moż na prze czy tać na te mat te go
świę ta w naj star szych en cy klo pe diach – „En -
cy klo pe dy ji Po wszech nej S.Or gel bran da”
z 1860 ro ku oraz „Wiel kiej En cy klo pe dy ji Ilu -
stro wa nej Si kor skie go” z 1883 r:

„Dnia 25 grud nia na ro dził się Je zus Chry -
stus, te goż sa me go więc dnia ob cho dzi pa -
miąt kę je go na ro dze nia Koś ciół na Za -
cho dzie, za raz od pier wsze go jej usta -
no wie nia, któ re Apo sto łów, lub bar dzo
bli skich im cza sów się ga. Ina czej i nie -
jed no staj nie rzą dzi ły się w tym przed -
mio cie Koś cio ły Wschod nie. Jed ne dnia
6 stycz nia, mia no wi cie w Egip cie, pod
na zwą Te o fa nii, mie sza jąc ją z Epi fa nią,
czy li uro czy sto ścią Zja wie nia Pań skie -
go, al bo Trzech Kró li. Dru gie w Kwiet -
niu, in ne w Ma ju ob cho dzi ły, lecz z cza -
sem uzna ły, iż zwy czaj ten na rze tel nej
ra chu bie cza su był ugrun to wa ny, to
jest, iż nie in ne go dnia tyl ko 25 grud nia
Chry stus się na ro dził i z Za chod nim Koś -
cio łem te go dnia pa miąt kę je go na ro -
dzin, od cza sów św. Ja na Zło to u ste go
ob cho dzić za czę ły i do tąd ob cho dzą.

Z jak wiel ką uro czy sto ścią i na bo żeń -
stwem pra gnie Koś ciół mieć ob cho dzo -
nem to świę to, oka zu je dłuż sze przy go -
to wy wa nie wier nych przez Ad went do
te go ob cho du. Na tych, któ rzy by przy
moż no ści nie znaj do wa li się w tym dniu
na na bo żeń stwie, by ła nie gdyś ka ra klą -
twy trzech let niej na ło żo na. W ce lu po -
mno że nia uro czy sto ści i na bo żeń stwa
do zwo lo ne jest ka pła nom trzy msze. 

Jed na o pół no cy, dru ga o świ cie, trze -
cia w dzień. Zwy czaj ten jest daw ny,
mó wi o nim św. Grze gorz Wiel ki, lecz
daw niej szych cza sów się ga. By ły nie -
gdyś do zwo lo ne i w in ne uro czy sto ści,
lecz w tej jed nej tyl ko aż do tąd są utrzy -
ma ne. Zwy kle ka płan te trzy mszy od -
pra wia jed na po dru giej. Po nie waż to
świę to ser ca wier nych naj ży wszą ra do -
ścią na peł niać po win no, dla te go hym -
ny i to ny koś ciel ne w śpie wie są we so -
łe, nie ma w niej po stu, cho ciaż by
w pią tek przy pa dło. Uro czy stość tę daw niej
przez ok ta wę, a na wet do Trzech Kró li prze -
cią ga no, cze go ślad tyl ko w of ficy jum koś ciel -
nem po zo stał. W póź niej szych cza sach dni
czte ry uro czy ście ob cho dzo no, a po zmniej -

do kon se kra cji, resz tę zaś, lub część pew ną,
po bło go sła wi wszy roz da wał obec nym w koś -
cie le, tym zwłasz cza, któ rzy do ko mu nii nie
przy stę po wa li. Prócz te go chle by te po świę -
co ne bi sku pi i ka pła ni roz sy ła li wier nym po
do mach, ja ko po da run ki, du chow ne na znak
du cho we go ich po łą cze nia, mi ło ści i jed no -

ści bra ter skiej. W tym du chu i zna cze -
niu dziś pa ste rze du chow ni roz sy ła ją
w osta t nich dniach Ad wen tu op łat ki,
któ re lud na zy wa ko lę dą.

Dzień po prze dza ją cy świę to Bo że go
Na ro dze nia, czy li Wi gi lię, Koś ciół prze -
zna cza na przy go to wa nie do tej uro czy -
sto ści ra dos nej przez post i po boż ne in -
ne ćwi cze nia. Wie czo rem zaś ro dzi ny
chrze ści jań skie zwy kły so bie spra wo -
wać ucztę, któ ra jest przy pom nie niem
tych uczt, ja kie się w pier wszych cza -
sach chrze ści jań stwa od by wa ły w koś -
cie le po na bo żeń stwie i ofie rze mszy
świę tej, a na ce lu mia ły za szcze pie nie
mię dzy ludź mi u stóp oł ta rza zgo dy
i mi ło ści brat niej w Chry stu sie. Zwa ły
się po grec ku aga pe (mi łość), a bo ga ci
i moż ni, na rów ni z ubo gi mi i pro sta -
czka mi bra li w nich udział.

Po koś cio łach, zwłasz cza za kon nych,
lud po boż ny za chwy ca się Szop ką Bet -
le jem ską, przed sta wia ją cą na ro dze nie
Chry stu sa, któ re mu trzej kró lo wie i pa -
ste rze po kłon od da ją i peł ną pier sią
wiel kim chó rem umi ło wa ne pieś ni ko -
lę do we za wo dzi. Po mia stach, mia ste -
czkach, wio skach i dwo rach uwi ja ją się
ko lęd ni cy, bądź z gwia zdą, bądź też z ja -
seł ka mi, do któ rych w no wszych cza -
sach bez po trze by się wkra dły pios nki
ope ret ko we i plą sy ma ry o ne tek nic
wspól ne go z uro czy sto ścią Bo że go Na -
ro dze nia nie  ma ją ce i wy ru go wa ły
z nich ko lę dy wraz z He ro dem, ra bi -
nem, śmier cią i dy a błem. Po wsiach pa -
rob cy ko lę du ją wo bec po prze bie ra nych
za niedź wie dzia, ko zę i żu ra wia chło pa -
czków, i róż ne fi gle z ni mi wy pra wia jąc
przy mu zy ce i pios nkach uciesz nych, za

co hoj ną otrzy mu ją ko lę dę. Wszyst ko to ra -
zem wzię te czy ni z tych Świąt uro czy stość
naj ra doś niej szą, naj we sel szą i tym ilu stru ją -
cą sło wa ko lę dy: „W Dzień Bo że go Na ro dze -
nia Ra dość Wszel kie go Stwo rze nia”.�

sze niu licz by świąt w r. 1775 do dwóch dni uro -
czy stość się roz cią ga.

Świę tu Bo że go Na ro dze nia wie le uro ku
szcze gól ne go do da ją łą czą ce się z niemu nas
ob rzę dy zwy cza jo we. Po prze dza je roz sy ła nie
pa ra fia nom przez pro bosz czów op łat ków (z ła -
ciń skie go ob la to v. ob la ta – ofia ra) czy li chle -

ba, na któ rym się od by wa ofia ra mszy świę tej.
Zwy czaj ten stąd po cho dzi, że w pier wszych
wie kach chrze ści jań stwa wier ni, zbie ra ją cy się
na mszę, przy no si li chleb do ofia ry słu żą cy.
Z te go chle ba ka płan brał ty le, ile po trze bo wał

Bo że Na ro dze nie, tra dy cyj ne chrze ści jań skie świę to, ko ja rzy nam się dziś z Wi gi lią, cho in ką, op łat -
kiem i ko lę da mi. Ma ono jed nak już 16 wie ków hi sto rii. Wpro wa dzo no je w IV wie ku na szej ery, bo -
ga tej w wie le in nych wy da rzeń, o któ rych dziś już nie wie le wie my. War to więc je przy pom nieć, się -
ga jąc do moż li wie naj daw niej szych źró deł.

16 wieków historii

Boże Narodzenie

Zdrowych, pogodnych i pełnych rodzinnego ciepła 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku

wszystkim Mieszkańcom 
życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”
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Prze wod ni czą cy Ra dy Nad zor czej:
Grzegorz Jemielita

Z-ca Prze wod ni cza ce go:
Urszu la Ajersz

Se kre tarz:
Iza be la Zie miń ska-Ma ry no wicz 

Człon ko wie:
Te re sa Dą brow ska
Te re sa Ka zior
Zbi gniew Ko tu la
Ewa Łu czyń ska
An drzej Mi cha łow ski
Grze gorz Mirecki
Je rzy Mu chow ski
El żbie ta No sia dek
Hen ryk Pod po ra

Piotr Sta siak
Adam Wal kie wicz
An drzej Wil tos

Ra da Nad zor cza po wo ła ła trzy sta łe ko mi sje:
� Ko mi sja Fi nan so wo-Re wi zyj na pod prze -
wod nic twem Zbi gnie wa Ko tu li,
� Ko mi sja Tech nicz no-Gos po dar cza pod
prze wod nic twem An drze ja Wil to sa,
� Ko mi sja Człon kow sko-Sa mo rzą do wa pod
prze wod nic twem Te re sy Dą brow skiej.

Se kre ta riat Ra dy Nad zor czej:
tel.: (022) 543 92 21
e-mail: ra da_nad zor cza@smsnd.pl

Człon ko wie Ra dy Nad zor czej peł nią dy żu ry w
se kre ta ria cie Ra dy Nad zor czej pok. 21 w każ dy
pier wszy i trze ci po nie dzia łek mie sią ca w godz.
1700-1800.�

Ra da Nad zor cza zo sta ła wy bra na przez Ze bra nie Przed sta wi cie li w dniu 17 czer wca 2009 r., w skła -
dzie pięt na stu człon ków, na po sie dze niu ple nar nym w dniu 22 czer wca 2009 r. na stą pi ło ukon sty tu -
o wa nie się Ra dy Nad zor czej i dzia ła ona w na stę pu ją cym skła dzie:

Rada Nadzorcza Spółdzielni

Dzie sią ty nu mer Ma ga zy nu „Nad Do lin ką”
to oka zja do ref lek sji i za du my oraz krót -
kie go pod su mo wa nia, bo ta kie są że laz ne
pra wa ju bi le u szu.

W cią gu czte rech lat do wszyst kich miesz kań -
ców Spół dziel ni „Słu żew nad Do lin ką” tra fi ło
łącz nie 1.296.000 stron ma ga zy nu. W 2006 r.
wy da liś my czte ry nu me ry, w la tach 2007-09
po dwa nu me ry.

Sta ra my się pi sać o wszyst kich waż nych
spra wach do ty czą cych Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Słu żew nad Do lin ką”- bez pie czeń -
stwie, dzia łal no ści in we sty cyj nej, kul tu rze,
spor cie, edu ka cji, ochro nie śro do wi ska, re -
mon tach i mo der ni za cjach, prze kształ ce -
niach lo ka li, mon ta żu wind, wo do mie rzy,
fun kcjo no wa niu Za rzą du i Ra dy Nad zor czej
Spół dziel ni oraz de cy zjach Ze brań Przed sta -
wi cie li. 

sią ta – Cy no wa, dwu dzie sta pią ta – Srebr na,
a pięć dzie sią ta – Zło ta. Ma my więc rocz ni cę
Cy no wą. Czy do cze ka my do np. srebr nej? Po -
ma rzyć wol no…�

Pi sze my rów nież o Osie dlu Słu żew, hi sto rii
Słu że wa, za byt kach, przed sta wia my tak że cie -
ka wych lu dzi z te go te re nu. Sta łym ele men -
tem są tak że naj waż niej sze in for ma cje do ty czą -
ce służb po wo ła nych do ob słu gi miesz kań ców,
ta kich jak m.in. te le fo ny kon ser wa to rów, ad mi -
ni stra to rów, służb bez pie czeń stwa, adre sy pun -
któw kon tak to wych. 

W każ dym nu me rze ma ga zy nu by ło tak że
wy stą pie nie pre ze sa Spół dziel ni kie ro wa ne bez -
poś red nio do miesz kań ców.

Dla nas, re dak to rów Ma ga zy nu „Nad Do lin -
ką” mi łe jest to, że wśród opi nii mieszkańców,
kie ro wa nych pod na szym adre sem, zde cy do -
wa nie prze wa ża ją te po zy tyw ne. Je steś my
chwa le ni za pro fe sjo na lizm Ma ga zy nu i je go
sza tę gra ficz ną. Spo ra w tym za słu ga władz
Spół dziel ni. 

Ko lej ne ju bi le u szo we rocz ni ce zwy kło się
okre ślać na zwa mi – pią ta jest Drew nia na, dzie -

Cynowa rocznica
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� Prof. Grzegorz Jemielita

� Wiceprezes Grzegorz Jakubiec� Prezes Stanisław Baranowski
FO

T.
 A

PP

� Redaktor naczelny Janusz Połeć

Zarząd 
Spółdzielni
Prezes Zarządu: 

mgr Stanisław Baranowski.

Zastępca Prezesa: 
inż. Grzegorz Jakubiec

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek 1000-1800

wtorek 800-1600

środa 800-1600

czwartek 900-1800

piątek 800-1500
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Z a rząd i Ra da Nad zor cza SM „Słu żew nad
Do lin ką” od da ją do Wa szych rąk dzie sią -
ty nu mer Ma ga zy nu „Nad Do lin ką”.Jest

to nu mer świą tecz ny, więc na pier wszej stro -
nie za miesz cza my hi sto rię świąt Bo że go Na -
ro dze nia, pi sa ną pra sta rym pol skim ję zy kiem.

Jak zwy kle po da je my naj waż niej sze in for -
ma cje do ty czą ce Spół dziel ni oraz, oczy wi ście,
nie zbęd ne te le fo ny władz i służb spół dziel -
czych, jak rów nież miej skich. Du żo miej sca po -
świę ci liś my służ bom osie dlo wej i spół dziel czej
ad mi ni stra cji. Przed sta wia my ad mi ni stra tor ki
osie dlo we, któ re w roz mo wie z dzien ni ka rzem
„Pa no ra my Po łud nia” – wy daw cą Ma ga zy nu,
od sła nia ją ku li sy swo jej pra cy. Przed sta wia my
tak że po szcze gól ne dzia ły Spół dziel ni: człon -
kow ski, księ go wo ści, tech nicz ny, eks plo a ta cji
i in we sty cji. Wszyst ko po to, aby w przy pad -
ku, gdy ktoś bę dzie miał do za ła twie nia ja kąś
spra wę, wie dział do ko go trze ba się zwró cić.

Na szym Czy tel ni kom pre zen tu je my skład Za -
rzą du i no wej Ra dy Nad zor czej Spół dziel ni.

Prob le my bez pie czeń stwa na Osie dlu, po
po li cjan tach, któ rzy by li na szy mi roz mów ca mi
w po przed nim nu me rze Ma ga zy nu, pre zen tu -
je my tym ra zem Straż Miej ską, peł nią cą służ -
bę na na szym te re nie. 

W obszernym ar ty ku le „Spół dziel nia wczo -
raj, dziś i ju tro” in for mu je my o me ry to rycz nej
dzia łal no ści Spół dziel ni, głów nie dzia łaniach
do ty czą cych eks po la ta cji na szych za so bów
miesz ka nio wych.

Czytelnicy mogą również zapoznać się z za -
koń czo nymi oraz trwa ją cymi in we sty cjami au -
tor stwa na szej Spół dziel ni.

Spo ro miej sca po świę ca my tak że zna czą cej
i waż nej uro czy sto ści ja ką by ła nie wąt pli wie
70 rocz ni ca aresz to wa nia przez oku pan ta cha -
ryz ma tycz ne go pre zy den ta War sza wy, Ste fa -
na Sta rzyń skie go, nie gdyś miesz kań ca Słu że -
wa. Nie za pom nie liś my tak że o tym, by na 25-
-le cie dzia łal no ści przed sta wić bli żej pro bosz -
cza Koś cio ła Św. Ka ta rzy ny, Księ dza Pra ła ta Jó -
ze fa Ma ja.

Trud no by ło tak że nie wspom nieć o suk ce -
sie, któ ry stał się udzia łem na szej Spół dziel -
ni w kolejnej, VII edy cji ogól no pol skie go, pre -
sti żo we go Kon kur su „Ma zo wiec ka Fir ma Ro -
ku 2009”, w ka te go rii „Za rzą dza nie Nie ru cho -
mo ścia mi”. 

Spół dziel nia otrzy ma ła też na gro dę spe cjal -
ną „Or ła Pol skie go Bu dow nic twa” za kon sek -
wen tną i pro fe sjo nal nie re a li zo wa ną dzia łal -
ność in we sty cyj ną i eks po la ta cyj ną, oraz no -
wo czes ne me to dy za rzą dza nia.

Przeszło dwie stro ny w tym Ma ga zy nie za ję -
ła kul tu ra. W tej kwe stii od da liś my głos Słu -
żew skie mu Do mo wi Kul tu ry, któ ry pre zen tu je
nam atrak cyj ną ofer tę a tak że wi zję no we go
bu dyn ku SDK.

Ży czy my przy jem nej lektury�

Pre zes SM „Słu żew nad Do lin ką”
Sta ni sław Ba ra now ski 

Prze wod ni czą cy Ra dy Nad zor czej
Grze gorz Je mie li ta

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni!

TELEFONY SPÓŁDZIELCZE
Spółdzielnia

Prezes Zarządu:
mgr Stanisław Baranowski 

Zastępca Prezesa Zarządu:
inż. Grzegorz Jakubiec

Sekretariat:
e-mail:  sekretariat@smsnd.pl
www:    www.smsnd.pl
tel.: (022) 543 92 00
fax: (022) 543 92 10
NIP: 525-001-11-02
Regon: 011036216

Przyjęcia interesantów:    
Poniedziałek godz. 1400-1630

Adres:
02-743 Warszawa, ul. Bacha 31

Telefony miejskie i alarmowe

Urząd Dzielnicy W-wa Mokotów
ul. Rakowiecka 25/27 tel. (022) 565 14 00

ul. Wiktorska 91a tel. (022) 849 47 06

ul. Wiśniowa 37 tel. (022) 848 69 71

Pogotowie Ratunkowe
ul. Puławska 120 
tel. 999 i 112; tel. (022) 844 04 46

Straż Pożarna
tel. 998 i 112
ul. Domaniewska 40a tel. (022) 843 70 38

ul. Obornicka 2 tel. (022) 596 71 40

Komisariat Policji
tel. 997 i 112 
ul. Malczewskiego 3/5/7 
tel. (022) 601 74 56

Całodobowa informacja 
Pogotowia Ratunkowego

tel. 9790

Straż Miejska
tel. 986

tel. (022) 852 16 00

Urząd Skarbowy
tel. (022) 848 61 51

Telefony

Sekretariat Rady Nadzorczej: 
tel. (022) 543 92 21 

Dział Czynszów: 
tel. (022) 543 92 24 

Dział Windykacji: 
tel. (022) 543 92 17 

Główna Księgowa: 
tel. (022) 543 92 12 

Dział Techniczny: 
tel. (022) 543 92 27 

Inspektor Nadzoru Budowlanego: 
tel. (022) 543 92 19 

Inspektor ds. sanitarnych: 
tel. (022) 543 92 11 

Kierownik Działu Technicznego: 
tel. (022) 543 92 25 

Dział Członkowsko-Organizacyjny: 
tel. (022) 543 92 22 

Kierownik Działu Czł.-Org.:
tel. (022) 543 92 06 

Dział Eksploatacji: 
tel. (022) 543 92 26 lub 23 

Kierownik Działu Eksploatacji:
tel. (022) 543 92 01 

Ochrona – monitoring:
tel. (022) 543 92 02 

Służewski Dom Kultury:
tel. (022) 843 91 01 

Punkt Konsultacyjny 
Policji i Straży Miejskiej, ul. Bacha 31

tel. (022) 8471325 
Konserwacja Osiedla: 
hydrauliczna (gaz, c.o., wod.-kan.): 

tel. (022) 847 17 71 
elektryczna i domofony: 

tel. (022) 853 77 69 
ogólnobudowlana: 

tel. (022) 847 18 41 
windy: 

tel. 0 800 566 300, (022) 843 88 88
oświetlenia ciągów pieszo-jezdnych:

tel. 0 601 314 043 
antena zbiorcza: 

tel. 0 500 167 403, (022) 543 92 26 
Dyżury po godzinach pracy i w dni wolne: 

hydrauliczne: 
tel. (022) 847 17 71, 0 691 292 788 

elektryczne: 
tel. 0 604 122 526 

windy:
tel. 0 800 566 300, 0 603 786 678

Pogotowia techniczne miejskie: 
gazowe: tel. 992 
cieplne: tel. 993
energetyczne: tel. 991 
wodociągowo-kanal.: tel. 994 



Nad Dolink¹ 4

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką”

Wczoraj, dziś i jutro

Grze gorz Ja ku biec:
Rok 2009 to okres, w któ rym do bie gliś my do
me ty z wie lo ma po waż ny mi pra ca mi re -
mon to wy mi, któ re roz po czę liś my na sze ro -
ką ska lę w ro ku 2007, kie dy to uzy ska liś my
do dat ko we środ ki fi nan so we ze zby cia nie -
ru cho mo ści Cen trum Han dlo we go „Land”. 

Dzię ki te mu w okre sie osta t nich dwóch
lat wy da liś my oko ło 80 mln zł na re mon ty
na szych za so bów miesz ka nio wych. 

87 no wych wind. Naj wię kszym wy dat kiem,
ale ko niecz nym, bo w grę wcho dzi ło bez pie -
czeń stwo na szych miesz kań ców, by ła wy -
mia na wszyst kich dźwi gów na Osie dlu. Wy -
mie ni liś my aż 87 dźwi gów(!) na no wo czes -
ne, bez piecz ne i osz częd ne, wy da jąc na tę
wy mia nę po nad 13 mln zł. To ogrom na
kwo ta, zwłasz cza je śli wziąć pod uwa gę, że
rocz ne wpły wy od lo ka li miesz kal nych na
fun dusz re mon to wy dźwi gów wy no szą tyl -
ko 600 tys. zło tych. Dzię ki te mu ma my roz -
wią za ny prob lem dźwi gów na na stęp ne 20-
30 lat.

Dru gim ta kim zna czą cym przed sięw zię -
ciem, rów nie waż nym ze wzglę dów bez pie -
czeń stwa na szych Człon ków, by ła po li me ry -
za cja in sta la cji ga zo wych. W trzy dzie stu kil -
ku bu dyn kach wy ko na liś my do szczel nie nie
in sta la cji ga zo wej od we wnątrz. Wy mie ni -
liś my wszyst kie za wo ry na po dej ściach pod
pio ny, przy ku chen kach, ku chen ki po łą czy -
liś my na po łą cze nia ela stycz ne, by nie by ło
na prę żeń i nie po wsta wa ły nie szczel no ści.
Dwa la ta upły wa od po li me ry za cji i prak -
tycz nie wszyst ko z in sta la cją ga zo wą jest w
po rząd ku.

Co raz bez piecz niej. Wresz cie trze cim za da -
niem, rów nie waż nym jak po przed nie, by ła
kon ty nu a cja dzia łań ma ją cych na ce lu po -
pra wę bez pie czeń stwa na Osie dlu. Przy -
pom nę, że przed kil ku la ty na Słu że wie
mno ży ły się kra dzie że i wła ma nia do miesz -
kań, oraz ak ty prze mo cy i wy bry ki chu li gań -
skie. Miesz kań cy zwró ci li się więc do Władz
Spół dziel ni z ape lem, by pod jąć od po wied -
nie kro ki, ma ją ce te mu za ra dzić. Pod ję liś my
ener gicz ne dzia ła nia w tym kie run ku na wią -
zu jąc bli ską współ pra cę z Po li cją i Stra żą
Miej ską. Osta t nie wy sił ki w tym kie run ku
sku pi liś my głów nie na za in sta lo wa niu no -
wo czes ne go sy ste mu mo ni to rin gu, na któ -
ry wy da liś my już po nad 2 mln zł. Jest to
kwo ta po kaź na, ale efekt był wart te go wy -
dat ku. Na Osie dlu dzia ła pra wie 240 ka mer,
któ re mo ni to ru ją ca ły te ren.. 106 ka mer
jest w dźwi gach, kil ka na ście ka mer ze -
wnętrz nych ob ro to wych i po nad set ka ka -
mer we wnątrz bu dyn ków, głów nie na ho -
lach wej ścio wych.

dat ku na si Człon ko wie od czu li osz częd no ści
w kie sze niach. Jesz cze 5 lat te mu miesz kań -
cy śred nio pła ci li za do star cza ne ciep ło 2,3
zł., od me tra, a obec nie staw ka śred nia
kształ tu je się w wy so ko ści 1,60 zł. I to mi -
mo znacz ne go w mię dzy cza sie wzro stu cen
ciep ła. Dwa ra zy do ro ku ro bi my prze gląd
wszyst kich węz łów, spraw dza my au to ma ty -
kę, na sta wy , usta wia my, re gu lu je my, to
poz wa la sta le pa no wać nad sy tu a cją i da je
gwa ran cje, że pod ję te dzia ła nia bę dą sku -
tecz ne.

Ochro na przed po ża rem. Na stęp nym bar -
dzo waż nym za da niem, któ re od waż nie
pod ję liś my, do dam ko lej nym, któ re ma na
ce lu po pra wę bez pie czeń stwa za miesz ki wa -
nia, jest mon taż in sta la cji prze ciw po ża ro -
wej tzw., na wod nio nej. My je steś my już za
pół met kiem. Na szym ce lem jest, by do koń -
ca 2010 ro ku wszyst kie wy so kie bu dyn ki by -
ły wy po sa żo ne w na wod nio ną in sta la cję
prze ciw po ża ro wą. Wszyst ko wska zu je, że to
za da nie re al ne. 

Po nad 3 mln zł skie ro wa liś my tak że na
wy mia nę wo do mie rzy w lo ka lach miesz kal -
nych . Koń czą się ich le ga li za cje, więc czas
był naj wyż szy, aby za in sta lo wać no we, bar -
dziej no wo czes ne. Do dam, że gdy in sta lo -
wa liś my pier wsze wo do mie rze ob cią ża liś my
miesz kań ców kosz ta mi ich za ku pu, nato -
miast kosz ty mon ta żu po kry wa liś my z fun -
du szu re mon to we go. Obec nie nato miast
dzię ki do dat ko wym fun du szom, któ re uzy -
sku je my z pro wa dzo nej dzia łal no ści gos po -
dar czej wszyst kie kosz ty, zwią za ne za rów no
z za ku pem wo do mie rzy jak i ich mon ta żem,
zo sta ną sfi nan so wa ne przez Spół dziel nię,

Te ka me ry re je stru ją wszyst kie wy da rze nia
przez 24 go dzi ny na do bę prze sy ła jąc sy gna ły
przez pod ziem ną sieć świat ło wo do wą do cen -
trum mo ni to ro wa nia. Efekt jest wi docz ny.
Osie dle sta ło się jed nym z naj bez piecz niej -
szych w War sza wie. Prze stęp cy ma ją bo wiem
świa do mość, że po dej mu ją ogrom ne ry zy ko.
Wo lą więc „szu kać szczę ścia” gdzie in dziej.
Zwłasz cza, że przy pad ków przy ła pa nia ich na
go rą cym uczyn ku by ło już spo ro i zo sta ły w
do dat ku przez nas od po wied nio na głoś nio ne.

Osta t nio jed na z te le wi zji ro bi ła du ży ma te -
riał o na szym sy ste mie mo ni to rin gu i mu szę
przy znać, iż dzien ni ka rze by li zdu mie ni, wręcz
zszo ko wa ni, że Spół dziel ni uda ło się wpro wa -
dzić te go ty pu sy stem mo ni to ro wa nia te re nu
Osie dla. 

Wszyst ko ocie plo ne. Wra ca jąc do re mon -
tów war to pod kre ślić, że uda ło nam się prak -
tycz nie za koń czyć re mon ty ele wa cji bu dyn -
ków. Wszyst kie na sze za so by miesz ka nio we
zo sta ły ocie plo ne. Uda ło nam się rów nież
ocie plić te ele wa cje, któ re zo sta ły wstęp nie
ocie plo ne w la tach 80-tych i 90-tych, ale z nie
za da wa la ją cym skut kiem, bo wów czas nie by -
ło jesz cze ta kich, jak obec nie, do brych ma te -
ria łów. Obec nie za dba liś my o to, aby nie tyl -
ko po pra wić war stwę izo la cyj ną, ale przy oka -
zji za dbać o este ty kę. Na tym nie ko niec - wy -
ko na liś my też przy ziem ne co ko ły i opa ski oraz
ocie pli liś my stro po da chy. Wy mie ni liś my tak -
że nie szczel ne ok na na klat kach scho do wych
oraz do fi nan so wu je my rów nież na szym Człon -
kom wy mia ny okien w miesz ka niach. 

To wszyst ko przy nio sło zna czą ce osz częd no -
ści w kosz tach ciep ła. Re zul ta ty są wi docz ne
go łym okiem, bo Osie dle wy pięk nia ło, a w do -

� Siedziba Zarządu Spółdzielni jest nader skromna

Ko niec ro ku to czas ref lek sji i pod su mo wań. War to więc przed sta wić Czy tel ni kom Ma ga zy nu nad
Do lin ką wstęp ną pró bę oce ny do ko nań, kon dy cji i per spek tyw na szej Spół dziel ni. Te go za da nia pod -
ję li się Człon ko wie Za rzą du SM „Słu żew nad Do lin ką”: pre zes Sta ni sław Ba ra now ski i zastępca Pre -
ze sa Grze gorz Ja ku biec. No to wał re dak tor na czel ny „Pa no ra my Po łud nia”, Ja nusz Po łeć.
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człon ko wie nie po no szą z te go ty tu łu żad -
nych do dat ko wych kosz tów. Mon tu je my
wo do mie rze z od czy tem elek tro nicz nym, co
po wo du je, że nie ma po trze by wcho dzić do
lo ka li miesz kal nych, by do ko nać od czy tu.
Po za tym one są du żo do kład niej sze. Na ko -
niec każ de go mie sią ca jest pre cy zyj nie re je -
stro wa ne zu ży cie wo dy.

Chce my rów nież, by w cią gu naj bliż szych
dwóch lat za koń czyć re mon ty bu dyn ków
we wnątrz. By ho le wej ścio we, klat ki scho -
do we, ko ry ta rze na pię trach wy glą da ły este -
tycz nie. By miesz ka ło się nie tyl ko bez piecz -
nie, ta nio ale jesz cze i przy jem nie.

Łyż ka dzieg ciu. Ale w tej becz ce mio du też
jest łyż ka dzieg ciu. Jest kil ka, być mo że kil -
ka na ście osób na te re nie Osie dla, któ re pró -
bu ją blo ko wać wszyst kie na sze ini cja ty wy.
Blo ko wa ne są zwłasz cza ko niecz ne in we sty -
cje do ty czą ce bu do wy par kin gów wie lo po -
zio mo wych. Sprze ci wia no się na wet tak
oczy wi stym in we sty cjom jak: wy mia nie
wind – twier dząc, że nie ma po trze by ich
wy mia ny, za kła da niu wo do mie rzy, ocie pla -
niu bu dyn ków czy ocie pla niu stro po da -
chów. Przy pom nij my, iż kil ka lat te mu, ta
sa ma gru pa osób po su nę ła się na wet do
prób za blo ko wa nia bu do wy uję cia wo dy oli -
go ceń skiej!

W obec nych wa run kach, gdy miesz kań -
cy nie ma ją gdzie par ko wać swo ich sa mo -
cho dów, par kin gi wie lo po zio mo we na na -
szym Osie dlu są nie zbęd ne. Chce my bu do -
wać te par kin gi dla człon ków i miesz kań -
ców na szej Spół dziel ni z zy sków uzy ski wa -
nych z in we sty cji miesz ka nio wych. Ozna cza
to, że człon ko wie Spół dziel ni nie bę dą mu -
sie li pła cić po ok. 30 tys. zł. i ku po wać na
włas ność miejsc po sto jo wych, a tyl ko po -
no sić bę dą mie sięcz ne kosz ty eks plo a ta cji i
amor ty za cji. Wg. ak tu al nych cen mie sięcz -
ny koszt użyt ko wa nia jed ne go miej sca par -
kin go we go w par kin gu wie lo po zio mo wym
dla człon ków Spół dziel ni kształ tu je się w
gra ni cach 70-80 zł mie sięcz nie. Chce my wy -
bu do wać par kin gi wie lo po zio mo we, na -
dziem ne i pod ziem ne, bo na szym miesz -
kań com bra ku je po nad 3 ty sią ce miejsc par -
kin go wych. Tym cza sem wspom nia na grup -
ka opo nen tów pró bu je blo ko wać wszyst ko
co się tyl ko da. Bez in we sty cji w za kre sie
bu do wy miejsc po sto jo wych za kil ka lat na -
sze mu Osie dlu gro zi pa ra liż ko mu ni ka cyj ny
i chciał bym, aby wszy scy mie li te go świa -
do mość. Mu szę jed no cześ nie pod kre ślić, iż
wię kszość Miesz kań ców Osie dla zda je so bie
spra wę z ko niecz no ści te go ty pu in we sty -
cji. Świad czą o tym licz ne za py ta nia i po da -
nia kie ro wa ne do Spół dziel ni przez oso by,
któ re są za in te re so wa ne uzy ska niem miej -
sce po sto jo we go na par kin gach wie lo po zio -
mo wych. Osta t nio czy ta łem na jed nym z
por ta li in ter ne to wych opi nie po śred ni ków
nie ru cho mo ści do ty czą ce na sze go Osie dla.
Wszyst kie by ły po chleb ne, ale część z nich
zwra ca ła uwa gę, że du żym man ka men tem
jest właś nie brak miejsc po sto jo wych. Ich
bu do wa jest na pew no jed nym z naj waż -
niej szych za dań, ja kie sto ją przed Spół dziel -
nią w naj bliż szym cza sie.

Stanisław Baranowski:
Prze kształ ce nie włas no ścio we. Rok 2009
był ko lej nym ro kiem, w któ rym Spół dziel nia
re a li zo wa ła pro ces prze kształ ceń włas no -
ścio wych. Dla przy pom nie nia do dam, iż

chod ni znaj du je się przy ul. Mo zar ta. Chce -
my na nim wy bu do wać lecz ni cę, któ ra bę -
dzie fun kcjo no wać na par te rze bu dyn ku
miesz kal ne go z ga ra żem pod ziem nym i na -
dziem nym na ok. 600 mp. dla miesz kań ców
oko licz nych bu dyn ków. Z zy sku ze sprze da ży
lo ka li miesz kal nych sfi nan so wa na by ła by za -
rów no bu do wa przy chod ni jak i ga raż wie lo -
po zio mo wy. To na szym zda niem - obok bu -
do wy par kin gów - in we sty cja naj pil niej sza i
naj waż niej sza w na szej Spół dziel ni. Grunt
pod tę bu do wę na le ży do Spół dziel ni, a – co
bar dzo waż ne – spra wy włas no ścio we są
ure gu lo wa ne. Mia sto prze cież przy chod ni
nam nie wy bu du je, a je śli na wet to za pew -
ne po trwa to 15-20 lat. Ma my przy kład szpi -
ta la na Ursy no wie, o któ rym mó wi się od
dwu dzie stu kil ku lat. 

Waż nym te ma tem, któ ry chciał bym po -
ru szyć, mi mo że nie do ty czy bez poś red nio
dzia łań Spół dziel ni, to spra wa bu do wy alei
KEN. Wy stą pi liś my z proś bą do Pa na Bur mi -
strza dziel ni cy Mo ko tów, by naj pierw wy bu -
do wać od ci nek ul. KEN od ul. Wi la now skiej
do ul. Do ma niew skiej i ul. Pu ław skiej, a do -
pie ro póź niej od ci nek mię dzy Ursy no wem,
a ul. Wał brzy ską, bo ina czej to na sze Osie -
dle się za kor ku je. Bo i my się pa ra li żu ko mu -
ni ka cyj ne go. Z-ca Bur mi strza Mo ko to wa,
Piotr Bo re so wicz obie cał nam, że na sza pro -
po zy cja zo sta nie przez Za rząd Dziel ni cy roz -
wa żo na. 

Pla ny na rok 2010. Obec nie je steś my w
trak cie przy go to wa nia pla nu fi nan so wo-
gos po dar cze go na rok 2010. W związ ku z
tym chcę za pew nić na szych Człon ków, że
dą ży my do zmi ni ma li zo wa nia kosz tów, Nie -
ste ty du żą część kosz tów jest nie za leż na od
Spół dziel ni i na ich wy so kość ma my nie wiel -
ki wpływ. W ro ku 2010 bę dzie my kon ty nu o -
wać pra ce re mon to we. Chce my sku pić się
na za koń cze niu in sta la cji p.poż. oraz na po -
pra wie niu este ty ki w bu dyn kach. Wy ko na -
my pra ce re mon to we we wnątrz bu dyn ków,
głów nie od na wia nie hol li i kla tek scho do -
wych. Bę dzie my dą ży li do wy bu do wa nia
pier wsze go par kin gu wie lo po zio mo we go
przy ul. No skow skie go.

Na ko niec jesz cze kil ka zdań o kul tu rze.
Jest bo wiem do bra wia do mość z osta t niej
chwi li, po nie waż do kład nie w An drzej ki
otrzy ma liś my pis mo-de cy zję za twier dza ją cą
poz wo le nie na bu do wę Słu żew skie go Do mu
Kul tu ry przy ul. Ba cha 15. To bar dzo po -
trzeb na miesz kań com pla ców ka, któ ra
przez osta t nie la ta do wio dła swo i mi dzia ła -
nia mi, ze w peł ni za słu gu je na no wą sie dzi -
bę.

Chciał bym na za koń cze nie pod kre ślić, iż
wszyst kie po zy tyw ne dzia ła nia w Spół dziel -
ni , to prze de wszyst kim za słu ga Ra dy Nad -
zor czej Spół dziel ni oraz zde cy do wa nej wię -
kszo ści Przed sta wi cie li z po szcze gól nych bu -
dyn ków, bo to Oni po dej mo wa li te naj waż -
niej sze i mą dre de cy zje, a Za rząd Spół dziel -
ni tyl ko je naj le piej jak po tra fił re a li zo wał.
Mam na dzie ję, iż ta ki roz sąd ny kie ru nek roz -
wo ju Spół dziel ni zo sta nie utrzy ma ny i nie
wstrzy ma ją go de struk cyj ne dzia ła nia po -
dej mo wa ne przez ma łą gru pę osób. 

Kie dyś jed na z na szych Człon kiń na pi sa ła
w piś mie do Spół dziel ni, iż SM „Słu żew nad
Do lin ką” jest Spół dziel nią przy jaz ną lu -
dziom i oto cze niu. Zda nie to za pa mię ta łem,
gdyż do brze od da je ono na sze po dej ście do
za rzą dza nie Osie dlem i chciał bym, aby sta -
ło się na szą wi zy tów ką.�

prze kształ ce nia roz po czę ły się w dru giej po ło -
wie 2007 ro ku, po wej ściu w ży cie zno we li zo -
wa nej Usta wy o spół dziel niach miesz ka nio -
wych. No we la przy nio sła bar dzo ko rzyst ne dla
Człon ków za sa dy prze kształ ceń, szcze gól nie
dla miesz kań lo ka tor skich. Od tam tej po ry do
koń ca li sto pa da 2009r. pod pi sa liś my po nad
1.700 ak tów no ta rial nych prze nie sie nia włas -
no ści lo ka li. Co mie siąc Spół dziel nia pod pi sy -
wa ła kil ka dzie siąt ak tów no ta rial nych. W na -
szej Spół dziel ni pro ces prze kształ ceń włas no -
ścio wych prze bie gał spraw nie, bez zbęd nej
zwło ki. Nie utrud nia liś my na szym Człon kom
te go pro ce su. Pod pi sy wa nie ak tów no ta rial -
nych nie jest moż li we tyl ko w 4 bu dyn kach na
te re nie Osie dla (na łącz ną licz bę 42), to jest w
bu dyn kach przy ul. : Mo zar ta 3, So na ty 2, Ba -
cha 10A i Ba tu ty 3. W bu dyn kach tych in dy wi -
du al ni Człon ko wie Spół dziel ni za skar ży li do Są -
du uchwa ły Za rzą du Spół dziel ni okre śla ją ce
przed miot od ręb nej włas no ści lo ka li . Te go ty -
pu uchwa ły są pod sta wą dla no ta riu sza do
spo rzą dze nia ak tów no ta rial nych. Tak więc do
cza su pra wo moc ne go roz strzy gnię cia spraw
są do wych nie jest moż li we prze no sze nie włas -
no ści lo ka li w tych bu dyn kach. Ja ko cie ka wost -
kę po wiem, iż je den z miesz kań ców, któ ry za -
skar żył do Są du ta ką uchwa łę, żą dał jed no -
cześ nie pod pi sa nia ak tu no ta rial ne go, twier -
dząc, iż zło żo ne przez nie go za skar że nie do Są -
du nie stoi na prze szko dzie w pod pi sa niu te go
ak tu(!). Miesz ka niec ten za blo ko wał w jed nym
z bu dyn ków ca ły pro ces prze kształ ceń, jed no -
cześ nie roz po wszech nia jąc in for ma cje, iż brak
ak tów wy ni ka tyl ko i wy łącz nie ze złej wo li
Spół dziel ni. Mu szę przy znać, iż cza sa mi na wet
trud no usto sun ko wy wać się do te go ty pu za -
rzu tów, gdyż ocie ra ją się one o gro te skę.

Pro ces prze kształ ceń włas no ścio wych w na -
szej Spół dziel ni prze bie gał spraw nie, gdyż był
do brze zor ga ni zo wa ny od stro ny for mal nej.
Spół dziel nia przy go to wa ła bez za rzu tu do ku -
men ty nie zbęd ne do pod pi sy wa nia ak tów no -
ta rial nych. Jest to za słu ga nie tyl ko Za rzą du
Spół dziel ni, ale tak że Peł no moc ni ka Za rzą du
ds. prze kształ ceń włas no ścio wych oraz ca łe -
go Dzia łu Człon kow sko-Or ga ni za cyj ne go.

Z koń cem ro ku 2009 prze pi sy Usta wy o spół -
dziel niach miesz ka nio wych re gu lu ją ce kwe stię
prze kształ ceń włas no ścio wych tra cą moc. Jest
to kon sek wen cja orze cze nia Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go z grud nia ubieg łe go ro ku. Obec nie
w Par la men cie jest pro ce do wa na no we li za cja
Usta wy w tym za kre sie. Nie wie my jesz cze ja -
ka bę dzie jej osta teczna for ma, ale wszyst ko
wska zu je na to, iż ko rzyst ne za sa dy prze kształ -
ceń zo sta ną utrzy ma ne. Mo gę tyl ko za pew nić,
iż Spół dziel nia w ro ku 2010 bę dzie kon ty nu o -
wa ła prze kształ ce nia, nie zwłocz nie po wej ściu
w ży cie no wych prze pi sów.

Bę dzie Lecz ni ca. Osta t nio wy ło nił się po waż -
ny prob lem, któ re mu rów nież pil nie trze ba bę -
dzie za ra dzić. Mam tu na my śli bu do wę osie -
dlo wej Przy chod ni Zdro wia. Jest to in we sty cja
ko niecz na, po nie waż bu dy nek, w któ rym ak -
tu al nie znaj du je się Przy chod nia zo stał przez
Pol skie Ra dio sprze da ny Ir lan dczy kom. Ma być
wy bu rzo ny, a na je go miej scu ma po wstać in -
we sty cja miesz ka nio wa. Wła dze na szej Spół -
dziel ni nie mo gą do pu ścić, by kil ku na sto ty -
sięcz ne Osie dle po zba wio ne zo sta ło lecz ni cy.
Po sta no wi liś my więc wy bu do wać ją na na -
szym spół dziel czym te re nie. Nie ste ty rów nież
ten po mysł, pod ję ty prze cież w tro sce o zdro -
wie i w in te re sie miesz kań ców jest blo ko wa ny
przez tą sa mą gru pę osób, o któ rej wcześ niej
mó wił mój Za stęp ca. Te ren dla no wej przy -
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Stowarzyszenie
Mieszkańców Służewa

Sta ra niem Sto wa rzy sze nia utwo rzo no Słu -
żew skie Cen trum Kul tu ry, Eko lo gii i Spor tu.
Opar to je na wzo rach ho len der skich. Dzię ki
Sto wa rzy sze niu po wsta ło m.in. pier wsze
w Pol sce gos po dar stwo dzie cię ce, tzw. Mi -
nizoo, któ re fun kcjo nu je, ku ucie sze naj -
młod szych, po dzień dzi siej szy. 

Z ini cja ty wy Sto wa rzy sze nia po wsta ła
rów nież w 2000 r., w ba ra kach przy ul. Ba -
cha 15, fi lia Do mu Kul tu ry „Kadr”, któ ra
w 2004 r. da ła po czą tek Słu żew skie mu Do -
mo wi Kul tu ry. 

Obec nie dzia ła cze Sto wa rzy sze nia or ga ni -
zu ją lob bing na rzecz bu do wy no wej sie dzi -
by Słu żew skie go Do mu Kul tu ry. Za słu gą
Sto wa rzy sze nia jest tak że po wo ła nie do ży -
cia osie dlo we go oś rod ka zdro wia.

Wie lo to ro wość dzia łań Sto wa rzy sze nia
owo cu je wie lo ma in ny mi ini cja ty wa mi. Jed -
ną z nich, nad er ory gi nal ną, jest kon kurs li -
te rac ki, któ ry zor ga ni zo wa no ce lem roz bu -
dze nia za in te re so wań miesz kań ców Słu że -
wa hi sto rią ich miej sca za miesz ka nia. Po ni -
żej pre zen tu je my frag men ty pra cy, na pi sa -
nej pod pseudo nimem „Betr”, któ ra jest
pró bą od wo ła nia się do le gen dy Słu że wa,
jak się oka zu je nie zwy kle bar wnej. 

A oto kil ka cie ka wszych frag men tów te -
go opra co wa nia:

„Daw no, daw no – chy ba ty siąc (al bo
i wię cej lat) lat te mu, za sied mio ma gó ra -
mi, za sied mio ma rze ka mi i za sied mio ma
la sa mi, a la sów by ło bar dzo du żo, ży ło sie -
dem ple mion, zwa nych Bał ta mi i Po mor ca -
mi. Wśród nich by li Ka szu bi, Pru so wie, Jadź -
win go wie, Lit wi ni, Ło ty sze i Żmu dzi ni oraz
naj bar dziej ta jem ni czy Ga lin do wie. Wszy scy
oni wal czy li z Po la na mi, miesz ka ją cy mi za
Wi słą i Bu giem na dzi siej szym Ma zo wszu
i w Wiel ko pol sce.

Po mię dzy ni mi nie tyl ko Wi sła i Bug to -
czy ły swo je wo dy, by ły tam też pusz cze nie -
prze by te, po któ rych zo sta ły, do na szych
cza sów, tyl ko Pusz cza Kam pi now ska i resz -
tki Pusz czy Osiec kiej, zwa nej te raz Ma zo -
wiec kim Par kiem Kra jo bra zo wym.

Wisz, któ re go nie któ rzy War sem zwa li,
miesz kał przy Skar pie Wi śla nej. W cza sie po -
ko ju upra wiał gry kę, jęcz mień i ży to, a zi mą
po lo wał w pusz czy, lub ło wił ry by pod lo -
dem. Gdy ze brał plo ny, lub po łów mu się
udał, szedł ran kiem na uro czy sko wi docz ne
z rze ki, na któ rym Gaj się roz ra stał, aby pod -
łe krze wy, spoś ród świę tych drzew wy ci nać,
po rząd ku w świę tym miej scu pil no wać i Bo -
gom dzię ko wać, a pro sić o dal szą po myśl -
ność. Je go żo na na dob na, Saw ką przez ro -
dzi ców zwa na, dum na by ła z mał żon ka za
to, że wszyst ko po tra fi i za siać i ry by ło wić,
al bo cha tę dla ro dzi ny po bu do wać. Wie dzia -
ła, że ko chał ją bar dzo, in ne biał ki dla nie go
nie ist nia ły, a siadł szy nad rze ką, czę sto jej
kon ter fekt wy skro by wał na pia sku.

Osta t nio jed nak smut no Wi szo wi by ło, bo
przy szło do Słu że wa to, o czym już je go dziad
opo wia dał. Opo wia dał On i in ni dzia do wie, że
po noć sto lat te mu ksią żę Miesz ko w Po zna -
niu, na Ostro wie Tum skim za żo nę Do bra wę
– cze ską księż ni czkę po jął i no we go Bo ga do
pań stwa Po lan wpro wa dził. Nikt to jed nak
sta rym nie wie rzył, bo przy pusz czy lu dziom
za wsze ży ło się jed na ko.

Któ re goś dnia przy by ła jed nak do ich osa -
dy dru ży na ksią żę ca, pro wa dząc ze so bą kil ku
lu dzi w czar nych opoń czach, któ rzy osie dli li
się nie o po dal świę te go ga ju. Ry ce rze ka za li ich
na uk słu chać, przed imie niem do da wać Bra -
cie, a star szych oj ca mi na zwać. Be ne dyk ty ni
to by li, któ rym ksią żę nad ał zie mię, do tych -
czas przez wszyst kich za świę tą uzna ną. Co
o nich są dzić moż na by ło? Lu dzie to by li spo -
koj ni, pra co wi ci i mą drzy, bo zio ła i wsze la kie
wa rzy wa upra wiać i sto so wać umie li, lecz do
Ga ju świę te go nie poz wa la li cho dzić, mo dlić
się ka za li do jed ne go Bo ga i że gnać się zna -
kiem krzy ża. Ta jem ny Chram wy kry li i zbu rzyć
ka za li, a sło wiań skich bo gów za pom nieć.
Swo ją ka pli cę po sta wi li, w któ rej na drew nia -
nym krzy żu ludz ka po stać wi sia ła. Sy nem bo -
żym go zwa li i cześć ogrom ną mu oka zy wać
przy ka zy wa li. Nie by ło to w smak star szym
kmie ciom w osa dzie, bo nie wia do mo czy bo -
go wie na szych dzia dów mścić się za to nie bę -
dą.

Otóż i sta rusz ko wie wy kra ka li, bo z pusz czy,
któ re goś wie czo ru wy padł za gon zbroj ny. Osa -
dę spa lił, Be ne dyk ty nów prze pę dził, kil ku po -
rwa wszy ze so bą, w la sy z po wro tem za padł.
Po mo wie ich roz poz na no, wójt mó wił, że to
by li Ga lin do wie, a bra cisz ko wie, któ rzy na pad
prze ży li, Pru sa mi ich zwa li.

Tak więc czas spo koj ny się skoń czył i nie by -
ło wia do mo czy to ze msta Świę to wi ta lub
Swa ro ga, czy mo że nie chęć no we go Bo ga do
lu dzi, któ rzy go szcze rze ko chać nie chcie li.

I tak mi jał czas w tym za pom nia nym miej -
scu, pra wie dwie ście lat upły nę ło, spo ko jem
i na pa ścia mi na wy so ki wi śla ny brzeg prze pla -
ta nych. Aż obok daw ne go świę te go ga ju sta -
nął pięk ny koś ciół, że szla chet ne go drew na
pod wez wa niem Mat ki Bo żej i Świę tej Ka ta -
rzy ny. Nikt już wo jen i na pa ści ze mstą Świa to -
wi ta nie tłu ma czył, ale na pa ściom pod łych
Pru sów ko niec trze ba by ło ob my ślić. Koś ciół
mo że móg łby po móc. Świę ta Ka ta rzy na ta -
koż, ale le piej dru ży ne wo jów w ja kimś ob ron -
nym miej scu osa dzić i wi ci mieć za wcza su
przy go to wa ne.

Tak właś nie Kon rad Ma zo wiec ki, ksią żę
płoc ki po sta no wił i Słu że wo swo je mu naj -
dziel niej sze mu ry ce rzo wi, ko me so wi Go tar do -
wi nad ał, aby te re nów tych przed na ja zda mi
bro nił. Wszak Go tard zna czy:”Z Bo żą po mo cą
dziel ny”.

Go tard straż ni cę, co go dzi nę dro gi, przy
Skar pie Wi śla nej po bu do wał, aby mię dzy Ja -

zdo wem na pół no cy i Czer skiem na po łud -
niu wo jo wie sta li i ob ce woj ska ła two wy -
kry wa li. Wy da wa ło się, ze do bre cza sy nad -
e szły!

Po mysł z Go tar dem i in ny mi wła dy ka mi
strze gą cy mi gra nic, do bry był, ale de cy zja
księ cia, aby do gnia zda pru skich os wpro -
wa dzić pta ki z moc ny mi dzio ba mi nie był
dla po tom ków Kon ra da ani do bry, ani bez -
piecz ny. Ty mi pta ka mi, czy li po grom ca mi
pru skich os miał być Za kon ry ce rzy w bia -
łych płasz czach, ozdo bio nych czar ny mi, po -
nu ry mi krzy ża mi. Mie li oni Pru sów na wia -
rę chrze ści jań ska na wra cać. Szyb ko się jed -
nak oka za ło, że chęć na wra ca nia mniej ich
zaj mo wa ła niż chęć ra bo wa nia i za bi ja nia,
bo ga ce nia się i spra wo wa nia rzą dów.

A i dzie sięć lat nie mi nę ło jak Krzy ża cy na

ul. Ja na Se ba stia na Ba cha 15 
02-743 War sza wa

te l./fax: (022) 843-02-51 
Biuro czynne: po n.-pt. 1500-1900

Prze wod ni czą cy Za rzą du 
Bo gdan Tro pa czyń ski

Z-cy Prze wod ni czą ce go
Wie sła wa Ar ci szew ska i Krzysz tof Ka le ta

Se kre tarz
El żbie ta Ma li now ska

Skar bnik
Ha li na Pień kow ska

Sto wa rzy sze nie 
Miesz kań ców Słu że wa

Sto wa rzy sze nie Miesz kań ców Słu że wa to or ga ni za cja spo łecz na, któ ra dzia ła – do daj my ak tyw nie
i z po wo dze niem – na na szym Osie dlu od 1991 ro ku. Za ło ży li je dzia ła cze Osie dlo we go Ko mi te tu
Oby wa tel skie go „So li dar ność”, ce lem pro mo wa nia i or ga ni zo wa nia ini cja tyw lo kal nych, upo wszech -
nia nia edu ka cji kul tu ral nej i eko lo gicz nej oraz kul tu ry fi zycz nej i spor tu.
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� Przewodniczący Bogdan Tropaczyński
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Józef Maj – proboszcz 
od ćwierć wieku
Ksiądz Jó zef Ro man Maj jest pro bosz czem Pa ra fii Św. Ka ta rzy ny od ćwierć wie ku! Swo ją po słu gę w
naj star szej pa ra fii na Ma zo wszu roz po czął 15 sierp nia 1984 ro ku Mszą św. w uro czy stość Wnie bow -
stą pie nia Najświętszej Maryi Panny.

Ma te usz Wy rwich, w wy da nym z oka zji 25-
le cia po słu gi Koś cio ło wi św. Ka ta rzy ny Alek -
san dryj skiej ka len dia rium, po sta wił te zę, że
ksiądz Józef Maj jest ka pła nem szcze gól -
nym. Wska zu je na to wie le fak tów z je go ży -
cia oraz pa ra fii, któ rą kie ru je. Przez te
wszyst kie la ta słu żył bo wiem wier nie swo -
im pa ra fia nom, a po nad to wpi sał się zna -
czą co w hi sto rię Pol ski. 

To dzię ki je go sta ra niom po wstał mo nu -
men tal ny po mnik, upa mięt nia ją cy Mę czen -
ni ków Ter ro ru Ko mu ni stycz ne go. Dzię ki zaś
wspól nej ini cja ty wie księ dza Ma ja i re dak cji
„Pa no ra my Po łud nia” na mu rach koś cio ła
św.Ka ta rzy ny za wi sły gra ni to we tab li ce upa -
mięt nia ją ce bo ha te rów walk o wol ność Pol -
ski – pi lo ta Ja na Zum ba cha i Flo tyl li Piń skiej.

Ks. Maj uro dził się 9 sierp nia 1942 r. w
Kost kach Du żych – wsi po ło żo nej w wo je -
wódz twie świę to krzy skim, w po wie cie bu -
skim, w gmi nie Bu sko-Zdrój. Wy cho wy wał
się w Bu sku-Zdro ju, gdzie uczęsz czał do
szko ły. W la tach 1955-68 dzia łał w opo zy cyj -
nych struk tu rach mło dzie żo wych o cha rak -
te rze pa trio tycz no-chrze ści jań skim. Ukoń -
czył po lo ni sty kę na Uni wersytecie War szaw -
skim. W trak cie stu diów pra co wał w Oś rod -
ku Do ku men ta cji i Stu diów Spo łecz nych ko -
ła po sel skie go „Znak”, póź niej w In sty tu cie
Ba dań Li te rac kich PAN.

Od 1975 r. był dusz pa ste rzem aka de mic -
kim w War sza wie, naj pierw w Oś rod ku Aka -
de mic kim „Ar ka”, póź niej, w la tach 1980-
-84, w koś cie le św. An ny. Tu stwo rzył i przez
pięć lat pro wa dził die ce zjal ną War szaw ską
Aka de mic ką Piel grzym kę Me tro po li tal ną.
Był też wspó łor ga ni za to rem Pry ma sow skie -
go Ko mi te tu Cha ry ta tyw no-Spo łecz ne go.
Dzia łał ja ko łącz nik wie lu re pre sjo no wa -
nych.

15 sierp nia 1984 r. zo stał pod na ci skiem
władz ko mu ni stycz nych prze su nię ty do pra -
cy pa ra fial nej w pa ra fii św. Ka ta rzy ny na
war szaw skim Słu że wie. Od 1985 r. jest tam
pro bosz czem.

Jest ka pe la nem Nie za leż ne go Zrze sze nia
Stu den tów. Czło nek za ło ży ciel Spo łecz no-
Koś ciel ne go Ko mi te tu Uczcze nia Ofiar Ter ro -
ru Wła dzy z lat 1944-56. Do pro wa dził do
zbu do wa nia ogól no pol skie go Po mni ka Mę -
czen ni ków Ter ro ru Ko mu ni stycz ne go z lat
1944-56, zor ga ni zo wał i uczest ni czył w pra -
cach po li tycz nych Kon wen tu św. Ka ta rzy ny.
Ka pe lan Aka de mic kie go Sto wa rzy sze nia Ka -
to lic kie go So li Deo, Ka to lic kie go Sto wa rzy -
sze nia Wy cho waw ców, To wa rzy stwa Na u ko -
we go im. Sta ni sła wa ze Skar bi mie rza. Otrzy -
mał w 2003 r. na gro dę „Bóg Za płać” mie -
sięcz ni ka „Po wścią gli wość i Pra ca”.�

Bur

W paź dzier ni ku 1968 r. roz po czął na u kę
w Wyż szym Me tro po li tal nym Se mi na rium Du -
chow nym w War sza wie. Świę ce nia ka płań skie
otrzy mał w 1973 r. z rąk Ste fa na Wy szyń skie -
go. Był wi ka riu szem w pa ra fii na Żbi ko wie
(dziel ni ca Prusz ko wa), jed no cześ nie współ-pra -
co wał z Epi sko pa tem.

Koś ciół i Pa ra fia św. Ka ta rzy ny, przy ul. Fo -
sa 17 na Słu że wie, któ rej pro bosz czem
jest ksiądz Jó zef Maj, to naj star sza ist nie -
ją ca pa ra fia (nie koś ciół) w obec nych gra -
ni cach sto li cy. Po wsta ła oko ło pół wie ku
przed lo ka cją Sta rej War sza wy.

Już w 1065 r. ist niał na te re nie Słu że wa oś -
ro dek mi syj ny Be ne dyk ty nów. Pa ra fia św.
Ka ta rzy ny zo sta ła ufun do wa na w 1238 r.
przez księ cia Kon ra da Ma zo wiec kie go,
ery go wa na przez bi sku pa po znań skie go Pa -
wła Bniń skie go. Do XVIII wie ku koś ciół ten
pod le gał die ce zji po znań skiej, póź niej war -
szaw skiej.

Od 1245 r. do XVIII wie ku ko la to ra mi koś -
cio ła i pa ra fii był ród Słu żew skich (her bu
Rad wan), póź niej ma ją tek Słu żew zo stał na -
by ty przez wła ści cie li Wi la no wa. Do 1945 r.
ko la to ra mi koś cio ła by li ko lej no: Czar to ry -
scy, Po toc cy i Bra nic cy.

Nie wie le wia do mo o pier wszym bu dyn ku
koś ciel nym, ba da nia ar che o lo gicz ne na te -
re nie Pa ra fii po twier dza ją przy pusz cze nie,
że na tym sa mym wzgó rzu ist niał oś ro dek
kul tu po gań skie go (wy pa lo na zie mia wska -

Na te re nie przy ko ściel nym stoi też ukoń -
czo ny w 1993 r. Po mnik Mę czen ni ków Ter -
ro ru Ko mu ni stycz ne go pro jek tu prof. Ma -
cie ja Szań kow skie go i inż. Sła wo mi ra Ko -
rze niew skie go.�

Kaj

zu je na ogni sko pło ną ce nie u stan nie przez kil -
ka set lat), być mo że więc po cząt ko wo je dy nie
za a dap to wa no daw ną świą ty nię po gań ską. 

Bu dy nek ple ba nii po cho dzi z 1640 r., w jej
ho lu za cho wa ła się ce gla na po sadz ka ma zo -
wiec ka z XVII wie ku. 
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Parafia Św. Katarzyny na Służewie
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� Na plebanii kościoła św Katarzyny. Od lewej: Grzegorz Jakubiec, Zdzisław Banach,
Stanisław Baranowski, Ks. Prałat Józef Maj
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Kulisy osiedlowej
administracji
SM „Słu żew nad Do lin ką” ad mi ni stru je za so ba mi, któ re zaj mu ją po wierz chnię 423 tys. m2 .To po nad
40 hek ta rów te re nu. Znaj du ją się na nim 42 bu dyn ki miesz kal ne, licz ne pa wi lo ny han dlo wo-usłu go -
we, szko ły, przed szko la, Słu żew ski Dom Kul tu ry, Klub Se nio ra. Jak so bie z tym za da niem Spół dziel -
nia da je ra dę? Aby otrzy mać od po wiedź na to py ta nie prze pro wa dzi liś my roz mo wy z pra cow ni ka mi
Dzia łu Eks plo a ta cji, na któ rych spo czy wa ten obo wią zek. 

Kie row nik Dzia łu
Ja nusz Prze włoc ki
Wa sze za so by miesz ka nio we są rów ne
nie jed ne mu w Pol sce ma łe mu mia ste -
czku. Prob le mów za tem nie bra ku je…

– Tak, to praw da. Ad mi ni stru je my 5 ty sią -
ca mi lo ka li, w któ rych miesz ka po nad 12 ty -
się cy osób. To istot nie nie wiel kie mia sto.
Do dam, że Osie dle po ło żo ne jest jak by w
par ku, nie mó wiąc o te re nach re kre a cyj -
nych w do lin ce przy Po to ku Słu że wiec kim.
Te te re ny tak że wy ma ga ją opie ki i kon ser -
wa cji. By wa, że mu si my na wet wy ko rzy sty -
wać cięż ki sprzęt, co czę sto spo ty ka się
z pro te sta mi miesz kań ców, któ rym prze -
szka dza ha łas z te go ty tu łu. Jak się ma pod
opie ką 40 hek ta rów, to trud no ogra ni czać
się do gra bi i ło pa ty.
Wię cej prob le mów ma cie na pew no z za -
so ba mi miesz ka nio wy mi… 

– Oczy wi ście, zwłasz cza, że są to za so by,
któ re już się ze sta rza ły i w związ ku z tym wy -
ma ga ją wię kszej tro ski. Bez fał szy wej skrom -
no ści po wiem, że dzię ki roz sąd nej po li ty ce
Za rzą du i Ra dy Nad zor czej środ ków na ten
cel nie bra ku je, więc re mon ty i mo der ni za -
cje są wy ko ny wa ne skru pu lat nie i na bie żą -
co. Na ma cal nym te go do wo dem jest fakt, iż
wszyst kie bu dyn ki są ocie plo ne, win dy po
re no wa cji i wy mia nie. Ca ły czas suk ce syw -
nie re mon tu je my też klat ki i ko ry ta rze. Tym
zaj mu je się bez poś red nio pion tech nicz ny,
ale za wsze po uzgod nie niach z na mi. 
Spo ro cza su i wy sił ków zaj mu je Wam też
tro ska o bez pie czeń stwo miesz kań ców…

– To na pew no nasz ko nik. Mó wiąc nasz,
mam na my śli wszyst kich bez wy jąt ku pra -
cow ni ków Spół dziel ni, od pre ze sa po czy na -
jąc, a na gos po da rzach do mów koń cząc. Ale
dzię ki te mu sku tek jest wi docz ny. Osie dle,
z bar dzo nie bez piecz ne go, sta ło się jed nym

Z czym jesz cze, po za kło po ta mi wy mie -
nio ny mi przez kie row ni ka Wa sze go Dzia -
łu Eks plo a ta cji, zma ga cie się na co dzień? 

– Prob le mem i to po waż nym, jest nie tyl -
ko bez pie czeń stwo, ale tak że po rzą dek.
W tym przy pad ku mam na my śli ten za leż -
ny głów nie od na szych mieszkańców, na ko -
ry ta rzach i klat kach scho do wych. Wie lu lo -
ka to rów uwa ża, że ko ry tarz, rza dziej klat ka
scho do wa, to miej sce gdzie mo gą so bie po -
sta wić roz ma i te meb le, bądź sprzę ty, któ -
rych nie chcą mieć w miesz ka niu, bo ro bi
się cias no. Więc sta wia ją je po za drzwia mi,
na klatce. 

Mi mo licz nych ape li z na szej stro ny oraz
uwag gos po da rzy do mów, prob lem nie zni -
ka, prze ciw nie – na ra sta. Lu dzie uwa ża ją,
że ko ry tarz, to miej sce, w któ rym moż na
po sta wić re ga ły, szaf ki i in ne do mo we
sprzę ty, bądź ro we ry, san ki czy dzie cię ce
wóz ki. Sło wem wszyst ko to, co nie mie ści
się w do mu. Gos po darz, w tych wa run kach,
nie mo że po rząd nie po sprzą tać, a cza sem
na wet do trzeć do ok na. I ro bi się ba ła gan.
To się za pew ne kłó ci z tak że z prze pi sa mi
prze ciw po ża ro wy mi…

– Oczy wi ście. Po wo łu je my się na te prze pi -
sy, ale do mieszkańców nie zawsze to do cie -
ra.
Nie ma cie po my słu, aby ten prob lem roz -
wią zać?

– Na ra zie rze czy wi ście nie ma my. Li czy -
my na po moc Stra ży Po żar nej. Wpraw dzie
nie ma ona pra wa wstę pu do miesz ka nia,
ale tu cho dzi o ko ry tarz i klat kę scho do wą,
a więc te ren ogól no do stęp ny, gdzie obo wią -
zu ją prze ciw po ża ro we prze pi sy. Jak by ktoś
do stał man dat, to fa ma by po szła w Osie -
dle, że straż się prob le mem za ję ła. Na sze
ape le nie skut ku ją.
Jest jesz cze ja kiś in ny prob lem?

– Kra ty, któ re od dzie la ją kil ka miesz kań
od resz ty ko ry ta rza. Nie któ rzy mieszkańcy
otrzy ma li na nie zgo dę, ale chce my do pro -
wa dzić do te go, że by od we wnątrz drzwi by -
ły ła twe do otwo rze nia. Obec nie jest to
spra wa nie do koń ca ure gu lo wa na.
Są jesz cze ak ty wan da liz mu. Sły sza łem,
że w nie któ rych bu dyn kach po ja wia ją się
ma lun ki, a ra czej bo ho ma zy na klat kach
scho do wych i ko ry ta rzach?

– Ja mam ta ki bu dy nek przy ul. Ba cha 10.
Tam no to rycz nie spra jem wy pi su je się róż -
ne sło wa, czę sto wul gar ne i ma że po ścia -
nach. Sy gna li zo wa łam to kil ka krot nie ko or -
dy na to ro wi ds. bez pie czeń stwa w Spół dziel -
ni i re jo no we mu straż ni ko wi miej skie mu,
ale obaj, przy naj mniej na ra zie, są bez rad -
ni. W tym bu dyn ku czę sto zbie ra się mło -
dzież, któ ra nie sza nu je na sze go spół dziel -

z naj bez piecz niej szych, a na sze środ ki są po -
wie la ne nie tyl ko w War sza wie. No wo czes ny
sy stem mo ni to rin gu, któ rym ob ję liś my prak -
tycz nie ca łe osie dle, to rze czy wi ście wzór do
na śla do wa nia. Na sze ka me ry są sprzę żo ne
z sy ste mem bez pie czeń stwa mia sta. To dzia ła
bar dzo sku tecz nie. Prze stęp cy i wan da le, zda -
jąc so bie spra wę z te go, że mo gą być roz poz -
na ni i za re je stro wa ni na taś mach vi deo, nie
ry zy ku ją wpad ki. Dzię ki te mu licz ba kra dzie -
ży, ak tów prze mo cy wy raź nie spa dła.
Jak wy ni ka z opi nii służb po rząd ko wych,
prob le mem są na dal ak ty wan da liz mu...

– Zwłasz cza we wnątrz bu dyn ków, na ko ry ta -
rzach, gdzie nie ma ka mer, bo są umiesz czo ne
tyl ko przy drzwiach wej ścio wych i na ze wnątrz.
Wan da le o tym wie dzą i czę sto to wy ko rzy stu -
ją, śmie cąc, nisz cząc mie nie i ma lu jąc na ścia -
nach. Ma my jed nak w pla nie umie ścić ka me ry
nie tyl ko przy drzwiach wej ścio wych. 
Jak sly chać prob le mem osie dla, do kucz li -
wym na co dzień, jest brak miejsc par kin -
go wych i po sto jo wych… 

– Osie dle bu do wa no w la tach sie dem dzie sią -
tych ubieg łe go wie ku i nikt wów czas nie prze wi -
dział, że bę dzie my mieć ty le sa mo cho dów. Już
jest cias no, a mi mo to aut na dal przy by wa. Ro -
bi my co mo że my, wy dzie la my gdzie tyl ko się da
miej sca par kin go we, ale to wszyst ko za ma ło.
Nie przy pad ko wo więc na sze Wal ne Zgro ma -
dze nie, pod ję ło de cy zję, by in we sto wać w ga -
ra że wie lo po zio mo we, któ re w spo sób zde cy do -
wa ny po pra wią te sto sun ki. Na po czą tek po -
wsta nie ga raż przy ul. No skow skie go. Po nim
są w pla nie in ne. Do pie ro wów czas prob lem bę -
dzie moż na sku tecz nie roz wią zać.�

Maria Żbik
Administruje domami: Ba cha 10 i 34, El sne -
ra 32 i bo i sko, Łu ko wa 1,2, 3 i 7, Mo zar ta 2
i 6, No skow skie go 2, 6, 8, 12, 16 i 20.
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cze go mie nia. Nie tyl ko zo sta wia po so bie
gryz mo ły na ścia nach, ale zry wa tak że in -
for ma cje w spra wie ob słu gi wind, za kle ja
ka me ry w win dach, więc trud no usta lić, kto
i kie dy roz ra bia. Fak tem jest jed nak, że dzię -
ki te mu, że w wie lu miej scach są ka me ry
monitoringu, to ten wan da lizm się znacz nie
zmniej szył. 

Ape lu ję jed nak do miesz kan ców, że by
zwra ca li uwa gę na mło dzież, któ ra się zbie -
ra na klat kach, in ter we nio wa li w ra zie po -
trze by do na szej ochro ny, Po li cji, czy do
Stra ży Miej skiej. Ma ją do te go ce lu bez płat -
ny te le fon – 986. Cho dzi o to, że by we włas -
nym prze cież in te re sie, nie do pusz czać do
de wa sta cji, bo bu dy nek przy Ba cha 10, któ -
ry jest po re mon cie, wy glą da tak, jak by te -
go re mon tu nie by ło.

Bez po mo cy miesz kań ców nie da my ra dy.
Jak miesz kań cy nie bę dą re a go wać, to sy tu -
a cja nie ule gnie po pra wie. Wspól nie mu si -
my ten prob lem roz wią zy wać. Je że li każ dy
zam knię ty w swo im miesz ka niu, bę dzie się
izo lo wał od te go, co się dzie je na ko ry ta -
rzach, to nie upo ra my się z tym. Nie za my -
kaj my się w czte rech ścia nach, ale re a guj -
my i to na tych miast. Te le fon do Spół dziel ni

na dru gi dzień, ni cze go nie za ła twi.�

Wanda Graczyk
Administruje domami: Ba cha 12 i 14, Ba tu -
ty 7, 7A, 7D, Kmi ci ca 1, Mo zar ta 10, No -
skow skie go 10, So na ty 4 i 6, Wał brzy ska 15.

– Je stem zda nia, że Ba cha 10 to wy ją tek,
bo po za in sta lo wa niu ka mer na stą pi ła zna-

Spół dziel ni są w sy tu a cji kom for to wej. A to
dla te go, że ma my ca ło do bo we dy żu ry hy -
dra u li ków i elek try ków. Nie znam takiej dru -
giej spół dziel ni, któ ra by prowadziła tego
typu dy żu ry. W ra zie awa rii, jak dzie je się
coś nie do bre go, na po moc nie trze ba dłu go

cze kać.�
Agata Sadowska
Administruje domami: Ba cha 7, 10A, 20, 
22, 26, 26B, 30 i 34A, Ba tu ty 1, 3 i 7C, Mo zar -
ta 3 i 8, Pu ław ska 255, So na ty 2 i 6C, Wał brzy -
ska 19.

– Nie bę dę ory gi nal na, je śli po dob nie, jak
obyd wie mo je ko le żan ki, sfor mu łu ję opi nię,
że mo men tem prze ło mo wym na Osie dlu
był mon taż no wo czes ne go sy ste mu mo ni -
to rin gu. Dzię ki wsze cho bec nym ka me rom
jest bez piecz niej i po rząd niej. Do dam rów -
nież, że ta niej. I to dla wszyst kich. Prze cież
to, co by ło do tej po ry czę sto bez myśl nie
psu te i trze ba by ło na pra wiać, ob cią ża ło nie
tyl ko Spół dziel nię, a więc po śred nio jej
Człon ków, czy li miesz kań ców, ale tak że
spraw ców, je śli ich wy kry to, bądź ich ro dzi -
ny. Te raz ak tów wan da liz mu jest mniej,
więc wy dat ki też nie tak czę ste. Prze stęp cy
i wan da le do brze wie dzą, że da ne z mo ni to -
rin gu mo gą ich bez poś red nio ob cią żyć, więc
wo lą nie ry zy ko wać.
Sły chać jed nak, że po pra wa bez pie czeń -
stwa i ła du na Osie dlu to tak że za słu ga
miesz kań ców, któ rzy ści ślej z ochro ną
współ pra cu ją i czę ściej niż daw niej zwra -
ca ją się do służb po rząd ko wych z proś bą
o in ter wen cję…

– Jest jed nak jesz cze spo ra gru pa miesz -
kań ców, któ rzy nie chęt nie się ga ją po te le fon.
By wa, że dzwo nią do nas z in for ma cją o tym,
że po przed nie go dnia by li świad ka mi na gan -
ne go zda rze nia. Za py ta ni, dla cze go nie in ter -
we nio wa li, od po wia da ją: „bo spraw cy bę dą
nas po tem prze śla do wać i mścić się”. Przy -
pom nę, już po raz nie wiem któ ry, że in for -
ma tor jest ano ni mo wy.

Ty le przed sta wi cie le Dzia łu Eks plo a ta cji. Mi -
ła roz mo wa ze szła na ko niec na… psy. Jak
się oka za ło jest to prob lem ta ki jak wszę -
dzie. Mi mo, że w Spół dziel ni wpro wa dzo no
ko sze na psie od cho dy, wie lu wła ści cie li
czwo ro no gów nie sprzą ta po swo ich po do -
piecz nych. Na do miar złe go wie le osób
wrzu ca do tych po jem ni ków „zwy kłe” śmie -
ci, co spra wia, że po jem ni ki za py cha ją się
i na wet po rząd ny wła ści ciel czwo ro no ga ma
wów czas prob lem, by ze bra ne przez sie bie
psie od cho dy umie ścić tam gdzie trze ba.�

Tekst i zdję cia

cz na po pra wa. Ja na przy kład nie za no to wa -
łam w do mach, któ ry mi ad mi ni stru ję, ak tów
wan da liz mu w win dach, któ re te raz po re no -
wa cji są ele gan ckie. W sto sun ku do lat po -
przed nich, gdy to się zda rza ło, jest więc znacz-
nie le piej.
Po dob no po pra wi ły się tak że oraz za cieś ni -
ły, Wa sze kon tak ty z miesz kań ca mi?

– Zga dza się. I to mi mo te go, że bu dyn ki,
któ ry mi ad mi ni stru je my, nie na le żą do ma -
łych. Te kon tak ty są bar dzo bez poś red nie.
Spo ty ka my się nie tyl ko z ty mi oso ba mi, któ -
re przy cho dzą do nas, by za ła twić naj róż niej -
sze spra wy. Rów nież pod czas na szych re ko ne -
san sów po Osie dlu roz ma wia my z miesz kań -
ca mi. Je steś my roz poz na wal ne i sta ra my się
wszyst kim słu żyć po mo cą. Na wet, je śli są to
spra wy nie le żą ce w za kre sie na szych obo -
wiąz ków, to tak, po ludz ku, zwy czaj nie do ra -
dza my. Na przy kład oso bom star szym. 
Ca łe Osie dle chy ba się ze sta rza ło?

– I tak i nie. Wpraw dzie sta rze je my się
wszy scy, ale wi docz na jest tak że ro ta cja. Mło -
dzi tu przy by wa ją, ku pu ją miesz ka nia i w ten
spo sób śred nia wie ku tro chę się ob ni ża.
Z ja ki mi spra wa mi spo ty ka cie się panie
naj czę ściej?

– Mo że nie naj czę ściej, ale bar dzo czę sto,
oprócz pro za icz nych kło po tów do ty czą cych
np. roz ma i tych awa rii, są to kon flik ty mię dzy
są sia da mi. Zda rza się na przy kład, że pies
zam knię ty nie fra sob li wie w miesz ka niu, go -
dzi na mi wy je, co są sia da do pro wa dza do roz -
pa czy i zwra ca się do nas o po moc. Zaj mu je -
my się na wet ko ta mi bez dom ny mi, prze pra -
szam, to są te raz ko ty miej skie. Nie któ rym
miesz kań com bar dzo prze szka dza ją, bo bru -
dzą i brzyd ko pach ną. W re zul ta cie ból gło wy
ma ad mi ni stra tor, któ ry mu si, ra zem z gos po -
da rzem do mu, zna leźć ja kieś wyj ście. Cza sem
się uda, cza sem nie, ale pod jąć środ ki za rad -
cze trze ba. 

Każ dy bu dy nek ma gos po da rza, a bar dzo
du ży na wet dwóch. To są na si pra cow ni cy
i my od po wia da my za ich pra cę. Ge ne ral nie
mo że my po wie dzieć, że gos po da rze się sta ra -
ją i je steś my za do wo lo ne z ich pra cy. To wi dać
w te re nie. Część gos po da rzy tu miesz ka i to
jest ko rzyst niej sze, ale część do jeż dża i też się
sta ra ją. To jest trud na i cięż ka pra ca. A przy
tym nie wdzięcz na. Trze ba mieć pew ne pre dys -
po zy cje. Nie każ dy da je ra dę. 

A wra ca jąc do awa rii chcę moc no pod kre -
ślić, że w tym przy pad ku miesz kań cy na szej
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Za kres kom pe ten cji:
� ob słu ga człon ków Spół dziel ni w za kre sie spraw człon kow skich i
miesz ka nio wych,
�przy go to wa nie i wy da wa nie za świad czeń o człon ko stwie w Spół -
dziel ni i przy słu gu ją cym pra wie do lo ka lu,
� przy go to wa nie i wy da wa nie za świad czeń do kan ce la rii no ta rial -
nych, urzę dów skar bo wych, są dów wie czy stok się go wych oraz in -
nych urzę dów,
�pro wa dze nie spraw zwią za nych z prze kształ ce niem sta tu su lo ka -
li ze spół dziel czych lo ka tor skich i spół dziel czych włas no ścio wych na
od ręb ną włas ność,
� współ pra ca z Dzia łem Księ go wo ści w za kre sie win dy ka cji na leż -
no ści czyn szo wych,
� spra wy or ga ni za cyj no-sa mo rzą do we.

Go dzi ny przy jęć: 
po nie dzia łek godz. 1000-1700

wto rek godz. 900-1300

czwar tek godz. 1400-1700

pią tek godz. 900-1300

Te le fo ny:
Kie row nik Dzia łu 
Człon kow sko- Or ga ni za cyj ne go:

mgr Edy ta Sy bic ka 
tel.: (022) 543 92 06

Spra wy człon kow sko-miesz ka nio we:
Zo fia Ga cia i Da nu ta Bral-Ba nach 

tel.: (022) 543 92 22
Spra wy Or ga ni za cyj no-sa mo rzą do we:

mgr Dorota Rełko 
tel.: (022) 543 92 21

Waż ne in for ma cje:
Spół dziel cze lo ka tor skie pra wo do lo ka lu miesz kal ne go jest nie zby -
wal ne, nie prze cho dzi na spad ko bier ców i nie pod le ga eg ze ku cji. Z
chwi lą śmier ci jed ne go z mał żon ków spół dziel cze lo ka tor skie pra wo
do lo ka lu miesz kal ne go, któ re przy słu gi wa ło oboj gu mał żon kom,
przy pa da dru gie mu mał żon ko wi. Mał żo nek ten, je że li nie jest człon -
kiem Spół dziel ni, po wi nien w ter mi nie jed ne go ro ku od dnia śmier -
ci współ mał żon ka zło żyć de kla ra cję człon kow ską.

Spół dziel cze włas no ścio we pra wo do lo ka lu miesz kal ne go jest pra -
wem zby wal nym, prze cho dzi na spad ko bier ców i pod le ga eg ze ku cji.
Jest ono ogra ni czo nym pra wem rze czo wym.

Umo wa zby cia włas no ścio we go pra wa do lo ka lu miesz kal ne go
wy ma ga ak tu no ta rial ne go. Oso ba, któ rej przy słu gu je spół dziel cze
włas no ścio we pra wo do lo ka lu miesz kal ne go mo że za ło żyć księ gę
wie czy stą dla lo ka lu. Je że li spół dziel cze włas no ścio we pra wo do lo -
ka lu miesz kal ne go prze szło na kil ku spad ko bier ców po win ni oni w
ter mi nie jed ne go ro ku od dnia otwar cia spad ku, wy zna czyć spoś ród
sie bie peł no moc ni ka w ce lu do ko ny wa nia czyn no ści praw nych zwią -
za nych z wy ko ny wa niem te go pra wa. Oso ba, któ ra na by ła spół dziel -
cze włas no ścio we pra wo do lo ka lu miesz kal ne go w dro dze ak tu no -
ta rial ne go kup na-sprze da ży, da ro wiz ny bądź po dzia łu ma jąt ku do -
rob ko we go, nie ma obo wiąz ku przy stę po wa nia w po czet człon ków
Spół dziel ni.

Od no wo przy ję tych człon ków Spół dziel nia po bie ra na stę pu ją ce op ła ty:
wpi so we, udzia ły, jed no ra zo wą op ła tę na dzia łal ność spo łecz ną i kul tu -
ral no-oświa to wą w wy so ko ści okre ślo nej w par. 9 ust. 2 Sta tu tu tj.: 
� wpi so we 2 proc. prze cięt ne go wy na gro dze nia pra cow ni ków; 
� udział 4 proc. prze cięt ne go wy na gro dze nia pra cow ni ków; 
� jed no ra zo wa op ła ta na dzia łal ność spo łecz ną i kul tu ral no-oświa -
to wą 4 proc. prze cięt ne go wy na gro dze nia pra cow ni ków. 

Dla wy li cze nia po wyż szych op łat przyj mu je się prze cięt ne wy na gro -
dze nie w da nym kwar ta le usta lo ne ob wiesz cze niem GUS z da ty ich
uisz cze nia.�

Dział Członkowski
Spółdzielni

Księ go wo ść zaj mu je się pro wa dze niem ksiąg ra chun ko wych zgod nie
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi usta wy o ra chun ko wo ści oraz prze pi sa -
mi pra wa po dat ko we go w za kre sie po dat ku od osób praw nych, osób
fi zycz nych, po dat ku VAT, a zwłasz cza na:
�przyj mo wa nie, obieg i kon tro la do ku men tów fi nan so wych w spo -
sób za pew nia ją cy wła ści wy prze bieg ope ra cji gos po dar czych
i ochro nę ma jąt ku Spół dziel ni,
� pro wa dze nie księ go wo ści i prze twa rza nie da nych w ce lu pra wi -
dło we go spo rzą dza nia spra wo zdań fi nan so wych i ana liz,
� za pew nie nie ter mi no we go re gu lo wa nia zo bo wią zań i do cho dze -
nie na leż no ści Spół dziel ni,
� ter mi no we i pra wi dło we roz li cza nie po dat ków,
�pra wi dło we dys po no wa nie środ ka mi pie nięż ny mi na ra chun kach
ban ko wych,
� do ko ny wa nie bie żą cej kon tro li ope ra cji gos po dar czych,
�opra co wy wa nie pla nów fi nan so wo-gos po dar czych i spra wo zdań
z ich wy ko na nia,
� pra wi dło wa re a li za cja uchwał Ze bra nia Przed sta wi cie li i Ra dy
Nad zor czej w spra wach wy ni ka ją cych z za kre su obo wiąz ków.

dział_księ go wo ści@smsnd.pl

Go dzi ny przy jęć in te re san tów:
Głów na Księ go wa: 
po nie dzia łek godz. 1400-1700

czwar tek godz. 1600-1700

Dział Czyn szów i Win dy ka cji: 
po nie dzia łek godz. 1000-1730

wto rek godz. 900-1500

czwar tek godz. 1000-1730

pią tek godz. 900-1500

Te le fo ny: 
Głów na Księ go wa Ha li na Szczer ba 

tel.: (022) 543 92 12

Z-ca Głów ne j Księ go wej Han na Wilk  
tel.: (022) 543 92 12

Dział Czyn szów Mi ro sła wa Mi nor czyk i Kry sty na Il czuk-Kop ciń ska 
tel.: (022) 543 92 24

Dział Win dy ka cji An na Olen der  
tel.: (022) 543 92 17

Dział Księgowości
Spółdzielni
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Za kres kom pe ten cji:
� opra co wy wa nie pro jek tów pla nu dzia łal no ści re mon to wej i kon -
ser wa cyj nej,
�przy go to wy wa nie do ku men ta cji prze tar go wej zgod nie z obo wią -
zu ją cym „Re gu la mi nem or ga ni zo wa nia po stę po wa nia prze tar go -
we go na do sta wy, usłu gi i ro bo ty re mon to wo-bu do wla ne”,
�do ko ny wa nie okre so wej kon tro li sta nu tech nicz ne go spraw no ści
obiek tów bu do wla nych,
� do radz two tech nicz ne do ty czą ce prac re mon to wych,
� pro wa dze nie ana li zy do ty czą cej zu ży cia me diów (ener gia elek -
trycz na, ener gia ciepl na, wo da),
� ter mi no we za ła twia nie wnio sków miesz kań ców w za kre sie pro -
wa dzo nych za dań,
� czę ścio we zwro ty kosz tów za wy mia nę sto lar ki okien nej,
� pro wa dze nie spraw do ty czą cych lik wi da cji szkód (np. za la nia).

Go dzi ny przy jęć in te re san tów:
Kie row nik Dzia łu Tech nicz ne go: 
po nie dzia łek godz. 1400-1700, czwar tek godz. 1600-1700

Dział Tech nicz ny:
po nie dzia łek godz. 1300-1700

wto rek godz. 900-1300

czwar tek godz.  1300-1700

pią tek godz. 900-1300

Te le fo ny: 
Kie row nik Dzia łu Tech nicz ne go
mgr inż. Hen ryk Tracz 
tel.: (022) 543 92 25

Dział Tech nicz ny
tel.: (022) 543 92 27

In spek to rzy nad zo ru bu do wla ne go
inż. Agniesz ka Szaf ra niec 

tel.: (022) 543 92 19
inż. Ma rian Woż ni ca (śr.-pt. w godz. 900-1500) 

tel.: (022) 543 92 11
In spek tor nad zo ru sa ni tar ne go

mgr inż. Piotr Ko bu siń ski tel.: (022) 543 92 11. 

Zgło sze nia szkód: El żbie ta Iwasz czuk tel.: (022) 543 92 27

Spra wy do ty czą ce zwro tu kosz tów za wy mia nę okien:
Ma rzan na Szaf rań ska tel.:  (022) 543 92 27

Dział Techniczny
Spółdzielni

Za kres kom pe ten cji:
� przyj mo wa nie zgło szeń o:

� uster kach in sta la cji RTV „Azart”,
� sta nie sa ni tar nym bu dyn ków,
� este ty ce te re nów zie lo nych,
� sta nie tech nicz nym cią gów pie szo-jezd nych,
� awa riach sie ci elek trycz nej oświet le nia ulicz ne go,
� sta nie tech nicz nym urzą dzeń na pla cach za baw,

� po twier dza nie wnio sków o za mel do wa niu osób,
� po twier dza nie wnio sków o przy zna niu do dat ku miesz ka nio -
we go,
� przyj mo wa nie wnio sków o udzie le nie ul gi w op ła tach z ty tu łu
użyt ko wa nia wie czy ste go grun tu,
� przyj mo wa nie oświad czeń o ilo ści za miesz ka łych osób 
w lo ka lu,
� wy da wa nie ksią że czek op łat z ty tu łu użyt ko wa nia lo ka li,
� lo ka le użyt ko we – umo wy naj mu, 
� dzier ża wa te re nu pod lo ka le użyt ko we i noś ni ki re kla mo we,
� par kin gi,
� bez pie czeń stwo.

Go dzi ny przy jęć:
Kie row nik Dzia łu Eks plo a ta cji:
po nie dzia łek godz. 1400-1700

czwar tek godz. 1600-1700

Ad mi ni stra tor ki: 
po nie dzia łek godz. 1500-1800, wto rek godz. 1030-2030

czwar tek godz. 1500-1800, pią tek godz. 830-1030

Specjalista ds. ob słu gi miesz kań ców:
po nie dzia łek godz. 1000-1800, 

wto rek godz. 800-1600

śro da godz. 800-1600, 
czwar tek godz. 900-1800, 

pią tek godz. 800-1500

Te le fo ny:
Kie row nik Dzia łu Eksploatacji:
mgr inż. Ja nusz Prze włoc ki 
tel. (022) 543 92 01

Ad mi ni stra to rzy bu dyn ków:
Ma ria Żbik tel. (022) 543 92 26

Ba cha 10, 34, Mo zar ta 2,6 
No skow skie go 2,6, 8, 12, 16, 20 

Łu ko wa 1, 2, 3,7, El sne ra 32

Aga ta Sa dow ska tel. (022) 543 92 23
Ba cha 7, 10A, 20, 22, 26, 26B, 30, 34A 

Mo zar ta 3, 8 
So na ty 2, 6C, Ba tu ty 1,3 7C 

Wał brzy ska 19
Puławska 255 

Wan da Gra czyk tel. (022) 543 92 23
Ba cha 12, 14, Ba tu ty 7, 7A, 7D, Mo zar ta 10 

No skow skie go 10, Kmi ci ca 1 
So na ty 4,6, Wał brzy ska 15

Mistrz Ogrod nik: mgr inż. Ma ja Rut kow ska tel. (022) 543 92 01

Specjalista ds. ob słu gi miesz kań ców:
Li dia Żak tel. (022) 543 92 26

Dział Eksploatacji
Spółdzielni
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Po my sło daw ca mi i or ga ni za to ra mi tej uro -
czy sto ści by li: przed sta wi ciel Se nio rów mgr
inż. Zdzi sław Ba nach (na zdjęciu obok), dy -
rek tor Szko ły Pod sta wo wej nr 46 im. Ste fa -
na Sta rzyń skie go mgr Ire na Czy żew ska
i pre zes Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Słu żew
nad Do lin ką” mgr Sta ni sław Ba ra now ski.

Pro gram uro czy sto ści roz po czę ła msza
świę ta w koś cie le św. Ka ta rzy ny na Słu że wiu.
Mszę ce le bro wał ks. pra łat Jó zef Maj. 

Ksiądz Maj jest od ćwierć wie ku pro bosz -
czem w tej naj star szej w War sza wie pa ra fii,
o czym pi sa liś my już wcześ niej w „Pa no ra -
mie Po łud nia”.

Mszę świę tą ksiądz Maj roz po czął od przy -
wi ta nia i oso bi ste go wpro wa dze nia do koś -
cio ła po cztów sztan da ro wych Woj ska Pol -
skie go i szkół no szą cych imię Ste fa na Sta -
rzyń skie go. W ho mi lii stwier dził, że msza
świę ta bę dzie po świę co na 70-tej rocz ni cy
aresz to wa nia w miej skim ra tu szu sław ne go
Pre zy den ta. War to pod kre ślić, że nie przy -
pad ko wo uro czy stość od by wa ła się na te re -
nie Słu że wa nad Do lin ką, po nie waż tu właś -
nie miesz kał śp. Ste fan Sta rzyń ski. Nie przy -
pad ko wo rów nież zna laz ły się w koś cie le po -
czty sztan da ro we Woj ska Pol skie go, bo Ste -
fan Sta rzyń ski był moc no zwią za ny z ob ro ną
War sza wy i Pol ski. Uro czy stość na Słu że wiu
mia ła tak że wa lor edu ka cyj ny, zwłasz cza dla
mło dzie ży szkol nej, któ ra mog ła bli żej za poz -
nać się z jed nym z naj wię kszych pol skich pa -
trio tów. 

By ło coś dziw ne go w po słu dze dla mia sta
przez Ste fa na Sta rzyń skie go. Dziś naj praw do -
po dob niej z nie ba pa trzy na nas i uśmie cha
się – mó wił ks. Maj, w swo jej wspa nia łej ho -
mi lii, wy gło szo nej przez księ dza pra ła ta.

Po mszy od by ło się spot ka nie miesz kań -
ców i za pro szo nych go ści na ul. So na ty 2,
„Miej scu Pa mię ci Na ro do wej” Spół dziel ni
Słu żew nad Do lin ką. Tu dzię ki dzia ła czom
Spół dziel ni 11 li sto pa da 2008 ro ku dla
uczcze nia 90-tej rocz ni cy od zy ska nia przez
Rzecz pos po li tą Pol ską nie po dleg ło ści, po sa -
dzo no wspa nia łe drze wo, ja kim jest pla tan
klo no list ny, co za pi sa ne zo sta ło na tab li cy
umo co wa nej na ka mien nym gła zie z pod pi -
sem – Miesz kań cy osie dla „Słu żew nad Do -
lin ką”. Na ogro dze niu pla ta na umiesz czo no
na pis: „Ten, kto nie sza nu je i nie ce ni swej
prze szło ści, ten nie jest go dzien sza cun ku te -
raź niej szo ści, ani nie ma pra wa do przy szło -
ści” – słów wy po wie dzia nych przez Mar szał -
ka RP Jó ze fa Pił sud skie go. 

Prze mó wie nia oko licz no ścio we w tym
miej scu wy gło si li: Zbi gniew Ba nach, pre zes

Sta ni sław Ba ra now ski, prof. Ma rek Dro zdow -
ski i ks. Pra łat Jó zef Maj. 

Pre zes Ba ra now ski, na wią zu jąc do uro czy -
sto ści zwią za nej z aresz to wa niem pre zy den ta
Ste fa na Sta rzyń skie go, po wie dział: Po win niś -
my być dum ni, że na na szym te re nie miesz kał
tak wspa nia ły czło wiek, ja kim był pre zy dent
Ste fan Sta rzyń ski. Nasz bo ha ter był by na pew -
no dum ny, gdy by wi dział jak pięk ne jest dzi siaj
na sze Osie dle. A to drze wo, któ re tu taj roś nie
niech bę dzie sym bo lem na sze go pa trio tyz mu
oj czyź nia ne go. 

Chcia łem jed no cześ nie po dzię ko wać na sze -
mu se nio ro wi Zdzi sła wo wi Ba na cho wi za
ogrom ener gii i za an ga żo wa nia, ja kie on wło -

żył w przy go to wa nie tej uro czy sto ści – za -
koń czył pre zes Sta ni sław Ba ra now ski. 

Pa trio tycz ne pieś ni, a tak że „sto lat” dla
ks. Ma ja ze bra ni go ście śpie wa li ra zem ze
zna nym war szaw skim zes po łem mu zycz -
nym, pie lę gnu ją cą fol klor war szaw ski „Or -
kie strą z Chmiel nej”.

Wśród go ści, oprócz już wy mie nio nych
by li m.in. wi ce bur mistrz Mo ko to wa Krzy-
sz tof Sko li mow ski, wi ce bur mistrz Ursy no -
wa Ry szard Zię ciak, za stęp ca pre ze sa
Spół dziel ni „Słu żew nad Do lin ką” Grze -
gorz Ja ku biec, żoł nierz Ko men dy Głów nej
AK Han na Szwan kow ska, rad ni, na u czy -
cie le, ucznio wie, miesz kań cy. Po czym licz -

Ku pamięci 
Stefana Starzyńskiego
W so bo tę 24 paź dzier ni ka br., na Słu że wiu nad Do lin ką od by ła się szcze gól na uro czy stość ma ją ca
ma ce lu za cho wa nie w pa mię ci nie zwy kłej po sta ci, ja ką był Pre zy dent War sza wy, Ste fan Sta rzyń -
ski. Wy pa dła ona w 70 rocz ni cę aresz to wa nia przez nie miec kie go oku pan ta cha ryz ma tycz ne go Pre -
zy den ta sto li cy. Uro czy stość od by ła się na Słu że wiu pod ho no ro wym pa tro na tem Pre zy den ta Rze -
czy pos po li tej Pol skiej Le cha Ka czyń skie go. Dla Słu że wa nad Do lin ką, przy zna nie or ga ni za cji tej
wiel kiej im pre zy, by ło nie wąt pli wie wiel kim wy róż nie niem. 
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ni go ście, w licz bie prze szło 200 osób, prze -
nie śli się na część ofi cjal ną i ar ty stycz ną do
Szko ły Pod sta wo wej nr 46 przy ul. Wał brzy -
skiej 5. Tu w głów nej ro li wy stą pi ła dy rek tor
Szko ły Ire na Czy żew ska. Naj pierw na sa lę
we szły po czty sztan da ro we, na stęp nie od -
śpie wa no hymn pań stwo wy. Pani dy rek tor
po in for mo wa ła ze bra nych, że pa tro nat nad
tą uro czy sto ścią pod jął Pre zy dent RP Lech
Ka czyń ski. List gra tu la cyj ny od pre zy den ta
RP od czy ta ła do rad ca Pre zy den ta RP Da nu -
ta Ka zi mie ra Wa wrzy kie wicz. 

List gra tu la cyj ny prze słał rów nież Mar sza łek
Sej mi ku Ma zo wiec kie go Adam Stru zik.

Po od czy ta niu li stów głos za brał wi ce bur -
mistrz Mo ko to wa Krzysz tof Sko li mow ski. Na -
stęp nie po pro szo no hi sto ry ka prof. Mar ka Droz-
dow skie go o wy gło sze nie re fe ra tu przy po mi na -
ją ce go dzia łal ność, Ste fa na Sta rzyń skie go i je -
go ów czes nych współ pra cow ni ków. 

Na za koń cze nie uro czy sto ści ucznio wie Szko -
ły nr 46 wy stą pi li z uro czy stym kon cer tem. Go -
ście zwie dzili też oko licz no ścio wą wy sta wę po -
świę co ną pre zy den to wi Sta rzyń skie mu.

Nie ja ko „na de ser” Jed nost ka Woj sko wa
im. Ste fa na Sta rzyń skie go po czę sto wa ła
przy by łych go ści prawdziwą żoł nier ską gro -
chów ką.

Or ga ni za to rzy na ko niec uroczystości
zor ga ni zo wa li dla chętnych autokarową
wy cie czkę po War sza wie do miejsc zwią za -
nych z po sta cią Wiel kie go Po la ka i zło że nia
kwia tów na sym bo licz nej mo gi le pre zy den -
ta Ste fa na Sta rzyń skie go na Cmen ta rzu Po -
wąz kow skim.�

Red

Ste fan Sta rzyń ski (pseudo nim Lew) za mor -
do wa ny 19 mar ca 1944 k/Ber nbur ga w fi lii
obo zu kon cen tra cyj ne go Da chau) – pol ski
ofi cer, po li tyk, eko no mi sta, pu bli cy sta, w la -
tach 1934-39 pre zy dent War sza wy, ob roń ca
War sza wy w 1939 r.

Uro dził się 19 sierp nia 1893 r. w War sza -
wie przy uli cy Do brej nr 33. Je go mat ka by ła
na u czy ciel ką ję zy ka fran cu skie go, zaś oj ciec
po cho dził ze zu bo ża łej szlach ty. Dzie ciń stwo
spę dził w Ło wi czu. W tam tej szym gim na -
zjum brał udział w straj ku szkol nym w 1905
r., kol por to wał „Ro bot ni ka”, za co sie dział
w aresz cie w Cy ta de li War szaw skiej. Przez to
na u kę mu siał ukoń czyć w pry wat nym gim -
na zjum im. E. Ko nop czyń skie go w War sza -
wie (obec nie IV LO im. Ada ma Mic kie wi cza
w War sza wie.

Od sierp nia 1914 r. w Le gio nach Pol skich,
brał udział w ca łym szla ku bo jo wym I Bry ga -
dy. Po kry zy sie przy się go wym był in ter no wa -
ny w Be nia mi no wie. Po uwol nie niu dzia łał
w POW. 

Od li sto pa da 1918 r. w Woj sku Pol skim ja -
ko szef szta bu 9 Dy wi zji Pie cho ty, a póź niej
ofi cer II (Wy wia dow cze go) Od dzia łu Szta bu
Ge ne ral ne go. Po przej ściu do re zer wy m.in.
czło nek Ko mi sji Mie sza nej Ewa ku a cyj nej
w Mosk wie, dy rek tor De par ta men tu Ogól -
ne go, a na stęp nie wi ce mi ni ster skar bu, po -
seł do sej mu z ra mie nia BBWR, wi ce pre zes
Ban ku Gos po dar stwa Kra jo we go.

Na roz kaz E. Ry dza-Śmig łe go udał się w li -
sto pa dzie 1918 r. do Kra ko wa, gdzie or ga ni -
zo wał pa trio tycz ne wie ce i de mon stra cje.
Na prze ło mie lat 1918-19 pra co wał, po przej -

ściu kur su ofi ce rów star szych w Cheł mie, ja ko
ofi cer II (Wy wia dow cze go) Od dzia łu Szta bu
Ge ne ral ne go. Ja ko ofi cer II Od dzia łu prze wo ził
z Sze pi tów ki ata ma na Se me na Pet lu rę. W cza -
sie wy ko ny wa nia te go roz ka zu za ra ził się ty fu -
sem. Póź ną je sie nią 1919 r. na włas ną proś bę
prze nie sio ny do li nii na sta no wi sko sze fa szta -
bu 9 Dy wi zji Pie cho ty. W woj sku po zo stał do
1921 r., koń cząc służ bę w stop niu ka pi ta na. Za
od wa gę i ofiar ność odzna czo ny Krzy żem Wa -
lecz nych. W 1922 r. mia no wa ny ma jo rem Woj -
ska Pol skie go. Na roz kaz J. Pił sud skie go w la -
tach 1922–1924 prze jął obo wiąz ki se kre ta rza
ge ne ral ne go Pol skiej Ko mi sji Re e wa ku a cyj nej

i Spe cjal nej, po wo ła nej do re a li za cji pol -
sko-ro syj skie go trak ta tu Ry skie go

Od 1 sierp nia 1934 r. ko mi sa rycz ny pre -
zy dent m.st. War sza wy. Był ini cja to rem
pla nów roz wo ju War sza wy. W woj nie ob -
ron nej 1939 r. po od mó wie niu roz ka zu
ewa ku a cji ze sto li cy, spra wo wał fun kcję
ko mi sa rza cy wil ne go przy Do wódz twie Ob -
ro ny War sza wy. Zna ko mi ty or ga ni za tor,
pod trzy my wał du cha opo ru lud no ści żar li -
wy mi prze mó wie nia mi ra dio wy mi. Po ka -
pi tu la cji mia sta był współ twór cą struk tu ry
ad mi ni stra cji pod ziem nej. Au tor wie lu
prac eko no micz nych, wy kła dow ca SGH.

27 paź dzier ni ka 1939 r., do kład nie 70 lat
te mu, nad szedł mo ment od we tu wo bec
te go – jak pi sa ły hit le row skie me dia „der
dum me po lnisc he Pa triot”. W ga bi ne cie
pre zy den ta w ra tu szu ge sta po aresz to wa -
ło pre zy den ta Ste fa na Sta rzyń skie go. Prze -
wie zio ny zo stał do aresz tu na ul. Da ni łow -
skie go, a po tem do wię zie nia na Ra ko wiec -
kiej. Na stęp nie zo stał umiesz czo ny w spe -
cjal nej ce li na Pa wia ku, skąd na krót ko
przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia wy wie -
zio ny zo stał w nie zna nym kie run ku. Był
wię zio ny ko lej no na Pa wia ku w War sza wie,
Mo a bi cie w Ber li nie, a na stęp nie w obo zie
kon cen tra cyj nym w Da chau, gdzie zo stał
za mor do wa ny (ja ko praw do po dob ną da tę
po da je się 17 paź dzier ni ka 1943 r.). Gdy był
na Pa wia ku od mó wił wzię cia udzia łu
w przy go to wa nej uciecz ce, nie chcąc na ra -
żać jej or ga ni za to rów z pol skiej służ by wię -
zien nej. „Zo sta nę. Za wie lu spoś ród was
za pła ci ło by za mnie ży ciem. Wy trwam do
koń ca”. – po wie dział do pra cow ni czki Pa -
wia ka, Ire ny Wier szyl lo. 

Od szedł czło wiek, któ ry tak wiel ki mi
czy na mi za słu żył się w sied mio wie ko wej
hi sto rii War sza wy...�
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Ste fan Sta rzyń ski 

� Stanisław Baranowski przy niepodległościowym platanie

Platan
Bardzo często platan, w historię jest wplatan.
Na dziedzińcu księdza Maja, czy też w Parku Ujazdowskim,
Są platany, które znają, dawnych warszawiaków troski.
Przy Sonaty, nad Dolinką, platan liście też rozsiewa,
Patrzą nań z zazdrosną minką, inne, pospolite drzewa.
Niech śpi zimą platan ten, wnet mu sen, zakłuci… KEN*

Edward Kuczyński

*Aleja Komisji Edukacji Narodowej,
ma połączyć Ursynów z Mokotowem,
właśnie przez Służew nad Dolinką.



Nad Dolink¹ 14

Pa tro nat Ho no ro wy nad VII edy cją kon kur -
su „Ma zo wiec ka Fir ma Ro ku 2009” spra wo -
wał Mar sza łek Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go Adam Stru zik. La u re a ci te go rocz nej edy -
cji Kon kur su to przed się bior stwa, któ re mi -
mo obec ne go kry zy su gos po dar cze go dy na -
micz nie się roz wi ja ją, są za rzą dza ne w spo -
sób no wo czes ny, kie ru ją się ety ką w biz ne -
sie, wy ka zu ją się dba ło ścią o pra cow ni ków,
i w któ rych sta wia się na ja kość i rze tel ność.

Głów nym za ło że niem kon kur su „ Ma zo -
wiec ka Fir ma Ro ku” jest wy ło nie nie i pro mo -
cja tych przed się biorstw z War sza wy i Ma zo -
wsza, któ re w swo jej dzia łal no ści re pre zen -
tu ją po nad prze cięt ny i god ny na śla do wa nia
po ziom oraz, któ re kie ru ją się za sa da mi ety -
ki w pro wa dze niu biz ne su, kształ tu jąc po zy -
tyw ny wi ze ru nek i re no mę fir my.

Wspól nym ce lem kon kur sów jest umoc -
nie nie in te gra cji śro do wi ska gos po dar cze go
z sa mo rzą do wym na Ma zo wszu, a tym sa -
mym roz wój wo je wódz twa ma zo wiec kie go,
po przez dzia ła nia pro mo cyj ne, zwią za ne
z ideą kon kur sów oraz współ pra cę na gro -
dzo nych ma zo wiec kich przed się bior ców
z wy róż nio ny mi po wia ta mi i gmi na mi.

Mar sza łek Adam Stru zik, ko men tu jąc wy -
ni ki po wie dział: „Kon kurs „Ma zo wiec ka Fir -
ma Ro ku 2009”, po łą czo ny z kon kur sem
„Ma zo wiec ka Gmi na Ro ku” i „Ma zo wiec ki
Po wiat Ro ku”, to cen ne i waż ne ini cja ty wy,
uzna ją ce po zy cję do ko na nia przed się biorstw,
jak rów nież sa mo rzą dów oraz per spek tyw
ich dal sze go roz wo ju. Cie szy mnie fakt, że
w 2009 ro ku tak wie le firm oraz sa mo rzą dów
z Ma zo wsza bie rze udział w ry wa li za cji. Przy -

Na gro da spe cjal na „Or ła Pol skie go Bu -
dow nic twa” zo sta ła przy zna na Za rzą do wi i
Ra dzie Nad zor czej Spół dziel ni za kon sek -
wen tną i pro fe sjo nal nie re a li zo wa ną dzia -
łal ność in we sty cyj ną i eks plo a ta cyj ną oraz
no wo czes ne me to dy za rzą dza nia. 

Zdo byw cy pier wszych trzech miejsc w
każ dej ka te go rii otrzy mu ją cen ną sta tu et kę,
któ ra sta no wi w tym kon kur sie naj wię ksze,
moż li we do osią gnię cia wy róż nie nie.

Na ga li Spół dziel nię re pre zen to wa li: pre -
zes Za rzą du Sta ni sław Ba ra now ski i wi ce -
pre zes Grze gorz Ja ku biec.�

Red

szłość ma zo wiec kiej zie mi za le ży bo wiem od lu -
dzi suk ce su, z ini cja ty wą, dy na micz nych, go to -
wych za ry zy ko wać i współ two rzyć no wo czes -
ną pol ską gos po dar kę. Ser decz nie gra tu lu ję
wszyst kim La u re a tom. Je stem prze ko na ny, iż
uzy ska nie tych pre sti żo wych ty tu łów jest uko -
ro no wa niem osią gnięć, umoc nie niem po zy cji
na ryn ku, i sprzy ja bu do wa niu po zy tyw ne go
wi ze run ku na gro dzo nych firm, gmin i po wia -
tów, sta jąc się bodź cem do dal sze go roz wo ju.

Wszy scy La u re a ci Kon kur sów otrzy ma li dy -
plo my po twier dza ją ce pro fe sjo na lizm w za rzą -
dza niu oraz otwar tość na po trze by i prob le my
lo kal nej spo łecz no ści. 

Pod czas Wiel kiej Ga li, któ ra od by ła się w ho te lu „Gro ma da” Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Słu żew nad
Do lin ką” od nio sła ko lej ny cen ny suk ces zo sta jąc la u re a tem VII edy cji ogól no pol skie go Kon kur su „Ma -
zo wiec ka Fir ma Ro ku 2009”, w ka te go rii „Za rzą dza nie Nie ru cho mo ścia mi”. Spół dziel nię „Słu żew nad
Do lin ką” wy róż nio no też na gro dą spe cjal ną „Or ła Pol skie go Bu dow nic twa”. W uro czy stej ga li uczest -
ni czy li m.in. wo je wo da ma zo wiec ki Ja cek Koz łow ski i wi ce mi ni ster in fra struk tu ry Ol gierd Dzie koń ski. 

Mazowiecka Firma Roku 2009 

Sukces SM „Służew 
nad Dolinką”
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� Prezes Stanisław Baranowski i wiceprezes Grzegorz Jakubiec � Statuetka „Mazowiecka Firma Roku 2009”
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Na szy mi roz mów ca mi są: Na czel nik II Od -
dzia łu Te re no we go Stra ży Miej skiej m.st.
War sza wy Je rzy Andruchow, za stęp ca na -
czel ni ka  To masz Ko wal ski, re jo no wy Słu -
że wa nad Do lin ką Ry szard Melon. 

Ja kie są Wa sze ak tu al ne za da nia, obo -
wiąz ki i upraw nie nia?

– Za cznij my od za dań. Do ty czą głów nie
ochro ny po rząd ku pu blicz ne go, a wy ni ka ją
oczy wi ście z ustaw i ak tów pra wa miej sco -
we go. Pod sta wo wy ka ta log za dań dla stra ży
miej skich okre ślo ny zo stał w usta wie o stra -
żach gmin nych (art. 11 usta wy o stra żach
gmin nych) i obej mu je w szcze gól no ści, na -
stę pu ją ce: 
�ochro na spo ko ju i po rząd ku w miej scach
pu blicz nych; 
� czu wa nie nad po rząd kiem i kon tro la ru -
chu dro go we go; 
�współ dzia ła nie z wła ści wy mi pod mio ta -
mi w za kre sie ra to wa nia ży cia i zdro wia
oby wa te li, po mo cy w usu wa niu awa rii
tech nicz nych i skut ków klęsk ży wio ło -
wych, oraz in nych miejsc za gro żeń; 
� za bez pie cza nie miej sca prze stęp stwa,
ka ta stro fy lub in ne go po dob ne go zda rze -
nia 
� ochro na obiek tów ko mu nal nych i uży -
tecz no ści pu blicz nej; 
� współ dzia ła nie z or ga ni za to ra mi i in ny -
mi służ ba mi w ochro nie po rząd ku pod czas
zgro ma dzeń i im prez pu blicz nych; 
�do pro wa dza nie osób nie trzeź wych do iz -
by wy trzeź wień 
� in for mo wa nie spo łecz no ści lo kal nej
o sta nie i ro dza jach za gro żeń 
� kon wo jo wa nie do ku men tów, przed mio -
tów war to ścio wych lub war to ści pie nięż -
nych dla po trzeb gmi ny.

Jest tych za dań nie ma ło, w ja ki spo sób są
re a li zo wa ne…

– Głów nie po przez na stę pu ją ce, nie mal co -

� sta łe pod no sze nie kwa li fi ka cji za wo do -
wych 
�wy ko ny wa nie za dań ter mi no wo, spraw -
nie i bez stron nie z po sza no wa niem god no -
ści oso bi stej, zgod nie z prze pi sa mi pra wa 
� za zna jo mie nie się z prze pi sa mi obo wią -
zu ją cy mi w Stra ży Miej skiej i prze strze ga -
nie ich w co dzien nej pra cy 
� za cho wa nie dro gi służ bo wej w obie gu
do ku men tów w Stra ży Miej skiej 
� prze strze ga nie za sad współ ży cia spo -
łecz ne go 
� dba nie o do bro za kła du pra cy 
� za cho wa nie w ta jem ni cy da nych oso bo -
wych, udo stęp nio nych przy wy ko ny wa niu
czyn no ści służ bo wych

Wie le spos ród tych obo wiąz ków moż na
by tak że przy pi sać Po li cji. Spró buj my więc
okre ślić, krót ko i przy stęp nie, ja kie są
mię dzy Wa mi pod sta wo we róż ni ce? 

– To praw da, że za da nia cza sem się po kry -
wa ją, ale róż ni ce w kom pe ten cjach i upraw -
nie niach są zna czą ce. Dla ilu stra cji kil ka przy -
kła dów. Po li cja ma Kom pa nię Ho no ro wą
i my też ją ma my. Ale Po li cja ma Kom pa nię
z bro nią, my bez, po dob nie jest na co dzień.
W prze ci wień stwie do Po li cji nie pro wa dzi my
do cho dzeń, nie pro wa dzi my śledztw, do cze -
go nas miesz kań cy czę sto przy mu sza ją. Sły -
szy my czę sto – Pój dźcie, ustal cie, za pu kaj cie
do miesz ka nia. A prze cież na sze dzia ła nie
koń czy się na pro gu miesz ka nia. Nie ma my
pra wa wcho dzić do lo ka lu, chy ba, że jest
stan wyż szej ko niecz no ści. Na szym za da -
niem, sze ro ko ro zu mia nym, jest wy ni ka ją ca
z usta wy ochro na po rząd ku pu blicz ne go. Ko -
lej na róż ni ca to dba łość o stan in fra struk tu -
ry miej skiej. Zie leń, traw ni ki, pla ce za baw,
itp., itd. To już za da nie nie dla Po li cji lecz wy -
łącz nie dla na szych re jo no wych straż ni ków.
Prze strze ga nie po rząd ku, nie śmie ce nie,

dzien ne obo wiąz ki, ta kie jak:
� sta łe pa tro le na uli cach i osie dlach 
� ciąg ła re a li za cja zgła sza nych in ter wen cji 
�utrzy my wa nie sta łej łącz no ści mię dzy jed -
nost ka mi po li cji a stra ży miej skiej 
� ko or dy no wa nie roz miesz cze nia służb stra -
ży z uwzględ nia niem wy stę pu ją cych za gro -
żeń oraz wspól ne z po li cją or ga ni zo wa nie
i pro wa dze nie służb i dzia łań w ce lu za pew -
nie nia bez pie czeń stwa pu blicz ne go 
� za bez pie cza nie uro czy sto ści pań stwo wych
i sa mo rzą do wych 
� za bez pie cza nie im prez or ga ni zo wa nych,
lub wspó łor ga ni zo wa nych przez sa mo rząd 
� za bez pie cza nie miejsc prze stęp stwa, ka ta -
stro fy itp. przed do stę pem osób po stron nych 
� re a li za cja pro gra mu skie ro wa ne go do mło -
dzie ży szkol nej „Ra zem prze ciw prze mo cy” 
� pro wa dze nie za jęć pro fi lak tycz nych i wy -
cho waw czych w szko łach pod sta wo wych 
� in for mo wa nie od noś nych służb i in sty tu -
cji o za ob ser wo wa nych za gro że niach, bądź
nie pra wi dło wo ściach. 
� in for mo wa nie spo łecz no ści lo kal nej o sta -
nie i ro dza jach wy stę pu ją cych za gro żeń oraz
spo so bach ich eli mi na cji (m. in. przez straż
miej ską).

Po ra po roz ma wiać o obo wiąz kach, bo jest
to kwe stia, któ ra wy wo łu je naj wię cej kon -
tro wer sji…

– Obo wią zu je nas prze de wszyst kim:
� prze strze ga nie pra wa oraz rze tel ne, bez -
stron ne i ter mi no we wy ko ny wa nie po le ceń
prze ło żo nych 
� po sza no wa nie po wa gi, ho no ru, god no ści
oby wa te li i włas nej 
� po dej mo wa nie in ter wen cji w sy tu a cjach
za gro że nia ży cia, zdro wia lub mie nia, a tak -
że w przy pad ku na ru sze nia dóbr oso bi stych
lu dzi 
� za cho wa nie uprzej mo ści i życz li wo ści
w kon tak tach z oby wa te la mi, prze ło żo ny mi,
pod wład ny mi oraz współ pra cow ni ka mi 

Bezpieczeństwo wciąż priorytetem

Straż Miejska nad Dolinką
Bez pie czeń stwo na Osie dlu to od wie lu lat jed no z naj waż niej szych za dań SM „Słu żew nad Do lin ką”.
Czu wa ją nad tym bez pie czeń stwem od po wied nie służ by po wo ła ne do ży cia przez Spół dziel nię, ści -
śle współ pra cu ją ce z Po li cją i Stra żą Miej ską. W po przed nim nu me rze Ma ga zy nu za mie ści liś my ob -
szer ny wy wiad z po li cjan ta mi pio nu pre wen cyj ne go Ko men dy Dziel ni co wej przy ul. Wi ta Stwo sza.
Tym ra zem pre zen tu je my pra cę Stra ży Miej skiej. Rozmawiał red. Edward Kuczyński.

��

� Naczelnik Jerzy Andruchow � Z-ca naczelnika Tomasz Kowalski � Rejonowy Ryszard Melon
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prze strze ga nie kul tu ral ne go, zgod ne go z
pod sta wo wy mi ka no na mi ży cia spo łecz ne go
za cho wa nia, nie spo ży wa nie al ko ho lu w
miej scach za ka za nych.
Ja kie to miej sca?

– Opi nie są skraj ne. Na ich pod sta wie moż -
na by stwier dzić, że alkohol pić można za -
rów no ni gdzie jak i wszę dzie. Bar dziej pre cy -
zyj na jest usta wa, któ ra wy mie nia trzy miej -
sca gdzie nie wol no pić al ko ho lu. A mia no wi -
cie pla ce, uli ce, skle py. Na klat ce scho do wej
pić wol no. A na wet, je śli re gu la min do mo wy
te go za bra nia, to nie ma prze pi su san kcyj ne -
go. Ko lej ne spra wy to uży wa nie słów wul gar -
nych, pa le nie pod wia tą przy stan ko wą, nisz -
cze nie zie le ni, czy ny chu li gań skie, de wa sta -
cja mie nia pu blicz ne go i pry wat ne go, np. ry -
so wa nie sa mo cho dów, za kłó ca nie ci szy noc -
nej. Tych as pek tów jest bar dzo du żo. To jed -
na gru pa za gad nień. Dru ga jest zwią za na
z ru chem dro go wym. Do ty czy za rów no po ja -
zdów me cha nicz nych, ro we rzy stów, pie -
szych, czy np. jeź dźców na ko niach. Je śli cho -
dzi o ruch dro go wy głów nie pro wa dzi my
kon tro lę sta tycz ną, w prze ci wień stwie do Po -
li cji, któ ra pro wa dzi rów nież kon tro lę dy na -
micz ną, czy li ma pra wo za trzy my wać po ja -
zdy bę dą ce w ru chu. Nas głów nie in te re su ją
kwe stie par ko wa nia. Od ra zu tu wy jaś nię pe -
wien szcze gół. Dro ga po ża ro wa, nie jest
w świet le na dziś obo wią zu ją ce go pra wa san -
kcyj na. Nie moż na ko goś ści gać tyl ko dla te -
go, że par ku je na dro dze po ża ro wej. Dro ga
po ża ro wa sta je się san kcyj na do pie ro w mo -
men cie pro wa dze nia ak cji gaś ni czej, czy ra -
tow ni czej.Ko lej ne na sze za da nie to han del.
Ma my z nim na Osie dlu spo ro kło po tów.
Ma pan pew nie na my śli uli cę Wał brzy -
ską?

– Nie tyl ko. Na Ba cha też by ło wiel kie tar -

Me lon.
– Na czel nik opo wie dział tak wie le, że po -

zo sta je mi tyl ko uzu peł nić kil ka szcze gó łów.
Zaj mu ję się tym re jo nem mię dzy uli ca mi:
Ale ją Wi la now ską, Pu ław ską i Do li ną Słu że -
wiec ką, od 1996 ro ku…
Wie pan o tym re jo nie wszyst ko?

– Pra wie. To szmat cza su. Wszyst kie spra -
wy do ty czą ce osie dla są oma wia ne raz w
mie sią cu na spot ka niu, w któ rym udział bie -
rze Ko or dy na tor ds. Bez pie czeń stwa Spół -
dziel ni Słu żew nad Do lin ką Jan Swat, dziel ni -
co wi po li cji, pra cow nik Biu ra Bez pie czeń stwa
Urzę du i ja. Na tych spot ka niach po dej mu je -
my wszyst kie go rą ce te ma ty do ty czą ce prob -
le mów Osie dla. Prze de wszyst kim te naj bar -
dziej ak tu al ne, do ty czą ce za rów no po rząd ku
na Osie dlu i bez pie czeń stwa miesz kań ców,
jak i ca łej zło żo nej in fra struk tu ry, oświet le -
nia, po ru sza nia się, itp. Wnio ski prze ka zu je
się do Za rzą du Dróg Miej skich, do Urzę du
Dziel ni cy oraz na bie żą co uzu peł nia ne są
przez Spół dziel nię Miesz ka nio wą.
Co osta t nio by ło na Słu że wiu naj trud niej -
szym prob le mem?

- Nie pra wi dło we par ko wa nie na uli cach
Ba tu ty i Wał brzy skiej. Po ja zdy źle par ku ją ce
ogra ni cza ją wy jazd z uli cy Ba tu ty. W ubieg -
łym ro ku by ło kil ka stłu czek oraz po trą ce nie
oso by przy przej ściu dla pie szych w po bli żu
Cen trum Da mia na. Nie wspom nę już, że po -
ja zdy czę sto blo ku ją dro gi po ża ro we.
Pa nu je opi nia, że miesz kań cy czę sto bo ją
się zgła szać swo je ob ser wa cje, do ty czą ce
wy kro czeń na Osie dlu, że by „nie pod -
paść” chu li ga nom?

– Nie po trzeb nie po nie waż, co sta le pod -
kre ślam w roz mo wach z ludź mi, zgło sze nia
są ano ni mo we. Nikt się nie do wia du je, kto
zgło sił in ter wen cję. Sy gna ły moż na kie ro wać
do nas, moż na do dy żur ne go osie dla. Szyb -
kość i do kład ność są bar dzo wska za ne.�

go wi sko. Wy stę po wa ło nisz cze nie zie le ni,
śmie ce nie, zaj mo wa nie miejsc par kin go wych
miesz kań ców na ma ga zyn ki wa rzyw ne. Po -
przez dzia ła nia, któ rych apo ge um by ło w sierp -
niu, ale ta ak cja trwa do dzi siaj, oczy ści liś my
te uli ce.
Kil ka kwia cia rek zo sta ło.

– Ma ją poz wo le nie. I bar dzo do brze, ale tyl -
ko one. Usu nię cie te go han dlu wpły nę ło zna -
czą co na bez pie czeń stwo Słu że wa nad Do lin ką.
Nie ma bó jek, śmie ci, de wa sta cji zie le ni.
Spy tam jesz cze o in ter wen cje, któ re nie mo -
gą się od być, do pod ję cia któ rych straż nie
ma upraw nień, a tym bar dziej san kcji. War -
to to wy jaś nić, by uni k nąć nie po ro zu mień.
Na przy kład spra wa bez dom nych.

– Nie któ re zgło sze nia wy ni ka ją z nie wie dzy.
Np.- za bierz cie bez dom ne go! Bez dom ny jest
oby wa te lem. Ma pra wo prze by wać tam gdzie
wszy scy in ni. Je że li klat ka nie jest zam knię ta,
to on tam so bie miesz ka. Nie moż na, bez wi -
docz nych pod staw usu nąć bez dom ne go z bu -
dyn ku. Moż na go roz li czyć za po peł nio ne wy -
kro cze nie, np. za nie czysz cze nie klat ki scho do -
wej. Tyl ko, że ci lu dzie, z cze go ma ło kto zda je
so bie spra wę, nie bo ją się żad nych san kcji. Czę -
sto sły szy my: „No co, do wo du nie mam, zam -
kniesz mnie?! 
Wa sza oce na osie dla nad Do lin ką?

– Osie dle Słu żew nad Do lin ką – włą cza się
do roz mo wy zastępca na czel ni ka To masz Ko -
wal ski – to te ren bar dzo cie ka wy pod wie lo ma
wzglę da mi. Jest to osie dle, o któ rym się mó wi
w Pol sce. Sy stem mo ni to ro wa nia się spraw -
dził. Nie jest ta ki dro gi, a jest re we la cyj ny. To
wy wo ła ło ta ki efekt, że lu dzie za czę li się kon -
tro lo wać, bo „oko wiel kie go bra ta czu wa”. Jest
ga ze ta, są bo i ska. Lu dzie się utoż sa mia ją z osie -
dlem. Pod kre śla ją z du mą: Je stem miesz kań -
cem Słu że wa nad Do lin ką. 
Od daj my wgłos re wi ro we mu.Przy pom nij -
my, że jest nim star szy in spek tor Ry szard

��

Osiedle pod okiem kamer
Nad sta nem bez pie czeń stwa miesz kań ców Osie dla „Słu żew nad Do lin ką” przez 24 go dzi ny na do bę
czu wają ope ra tor mo ni to rin gu oraz 240 ka mer szyb ko o bro to wych za in sta lo wa nych na słu pach, ele -
wa cjach bu dyn ków, w holach i windach. 

Dzię ki ka me rom moż li wa jest sta ła kon tro -
la te re nu Osie dla – cią gów pie szo-jezd nych,
oko li cy szkół i przed szko li, pla ców za baw,
bo isk spor to wych, ulic wraz z oto cze niem
bu dyn ków. 

Mo ni to ring wi zyj ny speł nia fun kcję pro fi -
lak tycz no-kon trol ną, bo wiem wszyst kie miej -
sca in sta la cji ka mer po kry wa ją się z re jo na -
mi za gro żeń na te re nie Osie dla „Słu żew nad
Do lin ką”, wska za ny mi przez Po li cję i Straż
Miej ską.

Go dzi ny przy jęć w Pun kcie Kon sul ta cyj -
nym przy ul. Ba cha 31:

Ko or dy na tor ds. bez pie czeń stwa: 
czwar tek godz. 1700-1800

Po li cja: 
wto rek godz. 1700-1900

czwar tek godz. 1700-1900

Straż Miej ska: 
po nie dzia łek godz. 1200-1400

czwar tek godz. 1600-1800

(ul. Mo zar ta 2-10, ul. So na ty 2-6, 
ul. Ba cha 10-14)

tel.: (022) 603 14 89
tel.: 0 600 997 372

st. post. Pa weł Szmi giel 
(ul. Ba tu ty 1-9, ul. Wał brzy ska 11-23, 
ul. Ba cha 20-34, ul. Pu ław ska 255) 

tel.: (022) 603 14 89 
tel.: 0 600 997 922

Straż Miej ska
Kie row nik Re wi ru Stra ży Miej skiej: 
Ry szard Me lon 

tel.: 986 
tel.: (022) 852 16 00 
fax. (022) 647 37 03

Te le fo ny: 
Punkt Kon sul ta cyj ny Po li cji 
i Stra ży Miej skiej: 

tel.: (022) 847 13 25

Kie row nik Re wi ru Po li cji serż. Be a ta Kon de ja: 
tel.: (022) 603 19 26 
fax. (022) 603 18 53
tel.: 0 600 997 361 

Dziel ni co wi bu dyn ków: 
post. Łu kasz Fur mań ski 
(Łu ko wa 1-9, 2-4, Wał brzy ska 16-48)

tel.: (022) 603 12 70 
tel.: 0 600 997 379

st. post. Ja ro sław Sten cel 
(ul. Ba cha 7, ul. El sne ra 9, 32, 
ul. No skow skie go 2-20)

tel.: (022) 603 19 89 
tel.: 0 600 997 365

st. sierż. Adam Noj szew ski 
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ul. No skow skie go 2
W lip cu 2005 r. Spół dziel nia od da ła, ja ko
pier wszą in we sty cję, do użyt ko wa nia bu dy -
nek miesz kal ny przy ul. No skow skie go 2, któ -
re go bu do wę roz po czę to w IV kwar ta le 2003
r. W bu dyn ku znajduje się 58 lo ka li miesz kal -
nych oraz je den lo kal użyt ko wy, a tak że pod -
ziem ny ga raż na 58 miejsc po sto jo wych. 

Bu do wa fi nan so wa na by ła wy łącz nie ze
środ ków in we sto rów – Człon ków Spół dziel -
ni, któ rzy pod pi sa li umo wy o bu do wę lo ka -
li miesz kal nych i wpła ci li peł ny wkład bu do -

we, jak też do bra ko mu ni ka cja z mia stem (Me -
tro Słu żew). Bli skość cen trów han dlo wych ta -
kich jak: Land czy Ga le ria Mo ko tów speł nia wa -
run ki wiel kie go mia sta. Bu dy nek ogro dzo ny.
Mo ni to rin g wi zyj ny. In we sty cja ukoń czo na z
pra wo moc nym poz wo le niem na użyt ko wa nie.

ul. Pu ław ska 255A
W dru gim bu dyn ku, który trak to wa ny jest
ja ko kolejna in we sty cja Spół dziel ni, zbu do -
wa no 17 lo ka li miesz kal nych. Planowane
zakończenie budowy  31 stycznia 2010 r.�

wla ny od po wia da ją cy kosz tom bu do wy. 
In we sty cję roz li czo no we wrześ niu 2005 r.

ul. Pu ław ska 255
Przy ul. Pu ław skiej zre a li zo wa ne zo sta ły dwie in -
we sty cje Spół dziel ni. W pier wszym bu dyn ku,
po wsta ło 128 miesz kań, 3 lo ka le użyt ko we i 152
miej sca po sto jo we w ga ra żu pod ziem nym.

Ka me ral ny cha rak ter te go bu dyn ku pod kre śla
spo koj ne i ma low ni cze po ło że nie nie o po dal
zielonych terenów Po to ku Słu że wiec kie go. Głów -
ne atu ty lo ka li za cji to te re ny re kre a cyj no-spor to -

Żad na zu ży ta ba te ria nie po win na tra fić
do ko sza na śmie ci! Wszy scy po no si my
cząst kę od po wie dzial no ści za wła ści we
po stę po wa nie z ba te ria mi po wy ko rzy sta -
niu za war tej w nich ener gii, dla te go pa -
mię taj my że na le ży je wy rzu cać za wsze do
spe cjal nych po jem ni ków. 

Po jem ni ki na zu ży te ba te rie do stęp ne są w
bu dyn ku biu ra Spół dziel ni przy ul. Ba cha 31,
bu dyn ku wo dy oli go ceń skiej przy ul. Ba tu ty

oraz w skle pach osie dlo wych. Wię cej in for -
ma cji oraz in ter ne to wa ma pa pun któw zbiór -
ki ba te rii na www.re ba.pl 

Re ba Or ga ni za cja Od zy sku S.A. 
ul. Ku bic kie go 19 lok. 16 02-954 War sza wa 
In fo li nia: 0 801 363 373�

Inwestycje zakończone

Zużyte baterie i akumulatory
przenośne to odpady niebezpieczne!

Do kom pe ten cji Dzia łu In we sty cji na le ży przy go to wy wa nie do ku -
men ta cji nie zbęd nej do re a li za cji no wych in we sty cji oraz nad zór in -
we stor ski nad pra wi dło wo ścią ich re a li za cji. Po nad to ko or dy nu je
pro wa dzo ne ro bo ty, a tak że jest kon sul tan tem w za kre sie zmian lo -
ka tor skich.

Telefon: 0-22 543 92 09  502 533 299 
email: inwestycje@smsnd.pl

Kie row ni k Dzia łu in we sty cji:
Ko or dy na tor In spek to rów Nad zo ru 
In we stor skie go mgr inż. Raj mund Ter lec ki

Dział Inwestycji
Spółdzielni
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Rok 2010 w Służewskim Domu Kultury

Atrakcji nie zabraknie

No wy rok to m. in. pre sti żo wy III Mię dzy na -
ro do wy Kon kurs Pia ni stycz ny dla Dzie ci i Mło -
dzie ży im. Be li Bar to ka. Do kon kur su zgło si -
ła się uzdol nio na mu zycz nie mło dzież z ca łe -
go świa ta. Nie spo dzian kę przy go to wu ją tak -
że mło dzi tan ce rze. Ar ty stycz ny zes pół „Ga -
wę da” pra cu je nad no wym re per tu a rem i
mu si ca lem „Pla ne ta tań czą cych dziew cząt”.
To pa sjo nu ją ca hi sto ria przy gód kos micz ne -
go re por te ra. Z ko lei zes pół ta necz ny „Afe ra”
przy go to wu je mu si cal o Or fe u szu i Eu ry dy ce,
au tor ską, bar wną wer sję zna ne go mi tu.

Kon ty nu o wa ny bę dzie pro jekt „Po ezja nad
Do lin ką”. Fun kcjo nu je tu otwar ta dla wszyst -
kich stro na in ter ne to wa. Raz w mie sią cu w
klu bie Wet li na w „Lan dzie” od by wa ją się tur -
nie je jed ne go wier sza „Wier sze na stół!”. Im -
pre za już na sta łe wpi sa ła się w pej zaż Osie -
dla, tym bar dziej, że pod czas kon kur sów nie
tyl ko każ dy mo że po dzie lić się swo ją twór czo -
ścią, ale też wy grać na gro dy pie nięż ne. 

Wios na upły nie pod zna kiem bar wne go
pik ni ku ro dzin ne go „Ma jów ka we wsi Słu -
żew” oraz „Pa ra dy Or łów” – czy li pod su mo -
wa nia cy klicz nych spot kań, któ re ma ją za poz -
nać dzie ci i mło dzież z tra dy cją Go dła Pol ski.
Świę to wpi sze się w ob cho dy Dni Słu że wa.

Oczy wi ście, w 2010 r. nie za brak nie im -
prez, któ re już na sta łe za go ści ły na Słu że wie
– m. in., ogól no pol skie go fe sti wa lu am bit nej

pio sen ki „Poe tyc ka Do li na”, czy mię dzy na ro do -
we go pro jek tu „La to z Cho pi nem” w ra mach
Ro ku Cho pi now skie go. 

W SDK dzia ła ją tak że 24 pra cow nie z ofer tą
skie ro wa ną za rów no do dzie ci i mło dzie ży, jak
i do do ro słych. To za ję cia poz wa la ją ce re a li zo -
wać i roz wi jać róż ne pa sje – pla stycz ne, fo to -
gra ficz ne, ta necz ne, wo kal ne, li te rac kie czy ak -
tor skie. No wo ścią w tym se zo nie jest Ogród

Sztuk Róż nych. Od stycz nia moż na się tu na -
u czyć piec i zdo bić pier ni ki, fil co wać kwia ty z
bar wnych we łen, wy ko ny wać „pra wie an -
tycz ne” szka tuł ki, ozdob ne ta le rze, czy ro bić
wy ci nan ki ło wic kie, wy ko rzy stu jąc je po tem
do bi żu te rii lub kar tek oko licz no ścio wych. 

Szcze gó ło we in for ma cje o wszyst kich pra -
cow niach, war szta tach i im pre zach moż na
zna leźć na stro nie: www.sdk.waw.pl�

Dzieje się 
w SDK
Ka ba re to we hi ty
By wa ły mo men ty, że na nie wiel kiej sa li Słu -
żew skie go Do mu Kul tu ry bra ko wa ło miejsc,
a pu blicz ność ob le ga ła ok na bu dyn ku, aby
móc uczest ni czyć w kon cer tach pro wa dzo -
nych przez sa ty ry ka Mar ka Ma jew skie go.
Ma jew ski za pra szał do SDK swo ich przy ja ciół
ar ty stów. Dzię ki te mu słu że wia cy mie li oka -
zję obej rzeć m.in. le gen dę pol skie go ka ba re -
tu Ja na Pie trza ka, ba wić się przy pio sen kach
i ske czach ka ba re tu OT TO, śmiać się z Krzysz -
to fem Daukszewiczem, Boh da nem Łazuką
czy Ma ria nem Opanią (na zdję ciu z Mar -
kiem Majewskim). Na osta t nim w tym ro ku
li sto pa do wym spot ka niu obec ny był Ma rek
Szu raw ski, naj bar dziej zna ny pol ski szan ty -
men, któ ry na chwi lę za mie nił słu żew ską pu -
blicz ność w praw dzi we wil ki mor skie. 

Ka ba re to wa sce na Ma jew skie go do cze ka -
ła się sta łych by wal ców, któ rzy nie opu ści li
ani jed ne go spot ka nia. I choć ten se zon do -
biegł koń ca, jest szan sa, że ka ba re ty wró cą
nad Do lin kę wios ną przy szłe go ro ku. 

Bo ga ta ofer ta dla szkół
SDK or ga ni zu je sze reg za jęć dla szkol nych
grup zor ga ni zo wa nych. To m. in. nie zwy kłe

lek cje w ga le rii SDK, pod czas któ rych dzie ci mo -
gą spot kać się z ar ty sta mi, czy lek cje eko lo gicz -
no-pla stycz ne, na któ rych po zna ją słu żew ską
przy ro dę, by po tem prze nieść swo je ob ser wa -
cje na kar tkę pa pie ru. W ofer cie są też za ję cia
z ko mu ni ka cji mię dzy kul tu ro wej, po łą czo ne
z wy cie czka mi do miejsc zwią za nych z kul tu ro -
wy mi i re li gij ny mi spo łecz no ścia mi War sza wy.
SDK pro po nu je też spot ka nia po świę co ne tra -
dy cjom „ro ku pol skie go” – a więc to pie niu Ma -
rzan ny czy ro bie niu pi sa nek. Zor ga ni zo wa ne
gru py mo gą wy brać się na wę drów kę po Słu -
że wie i po znać ta jem ni ce tego miej sca. 

Dużym za in te re so wa niem dzie ci cie szy się
Ma ła Aka de mia Mu zy ki. To cykl kon cer tów
dla naj młod szych, pod czas któ rych spo ty ka -
ją się w z wy bit ny mi mu zy ka mi oraz po zna -
ją no we in stru men ty i ga tun ki mu zycz ne. 

No wo ścią bę dzie Ga le ria „Ma lar stwo pol -
skie i pol skobrz mią ce” czy li cykl lek cji skła da -
ją cych się na kom pen dium wie dzy o pod sta -
wach ma lar stwa. Oprócz te go w ra mach Fe -
sti wa lu Twór czo ści Ar ty stycz nej Dzie ci i Mło -
dzie ży Mo ko to wa SDK ogła sza kon kursy: ga -
ze tek szkol nych i wo kal ny. Za pi sy na za ję cia:
se kre ta riat SDK, przy ul. Ba cha 15.

Rok 2010 bę dzie w Słu żew skim Do mu Kul tu ry wy jąt ko wy nie tyl ko dla te go, że wresz cie ru szy bu do wa
no wej sie dzi by na szej pla ców ki. Mi mo za mie sza nia zwią za ne go z re a li za cją tej in we sty cji SDK nie za -
mie rza ob ni żać swo ich lo tów i przy go to wał nie ba nal ną ofer tę, w któ rej każ dy znaj dzie coś dla sie bie.
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No wa sie dzi ba w 2012
Wiej ska cha ta w no wo czes nym sty lu – w
ta kiej od sło nie SDK po wi ta miesz kań ców
w 2012 r. w swo jej no wej sie dzi bie. Pra ce
ru szą wios ną 2010 r. Pro sto ta i eko lo gia to
głów ne ce chy ar chi tek to nicz ne pro jek tu.
Dom bę dzie ru sty kal nym sie dli skiem (jak
z daw nej wsi Słu żew), wzbo ga co nym o no -
wo czes ność – wiel kie taf le szkła czy ba te rie
sło necz ne. Słu że wia cy znaj dą tu sa lę wi do -
wi sko wą, ga le rię pla stycz ną, sa lę ta necz -
ną, sa lo nik lek tu ro wy i pra cow nie mul ti -
me dial ne. Pla nu je się, że – jak daw niej
– bę dzie my się in te gro wać na im pre zach
ple ne ro wych (w ma łym am fi te a trze).

A ko zy? Bę dą! Bę dą też za ję cia edu ka cyj -
ne w gos po dar stwie zwie rzę cym i w roz -
leg łym ogro dzie wa rzyw nym. Dzie ci przy -
cią gnie no wy, atrak cyj ny plac za baw.

Dziel ni ca Mo ko tów wy da ła już poz wo le -
nie na bu do wę. „Wbi cia ło pa ty” ocze kuj -
my za tem na wios nę 2010 r. Bę dzie to uko -
ro no wa nie wie lu lat za bie gów i sta rań
miesz kań ców, rad nych i śro do wisk twór -
czych, zwłasz cza zrze szo nych w Ko mi te cie
na rzecz Bu do wy SDK – z Ma rią Szre der
i Re mi giu szem Gro dec kim, oraz Sto wa -
rzy sze niu Miesz kań ców Słu że wa z Bo gda -
nem Tro pa czyń skim. Bu do wa nie spo wo -
du je przer wy w dzia łal no ści SDK.

– Na wszyst ko jest spo sób – mó wi dyr.
Ewa Wil lmann – Już te raz dzię ki uprzej -
mo ści pre ze sa CH „Land” Mar ka Czaj kow -
skie go spo ro za jęć pro wa dzi my w Cen -
trum. Rów nież El żbie ta Ba zyl, dy rek tor
Gim na zjum nr 11, udo stęp nia nam sa lę
gim na stycz ną na „bar dziej akro ba tycz ne”
for my ak tyw no ści.�
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SDK za trosz czył się o naj słab szych – zwie rzę ta w Schro ni sku
w Ko ra bie wi cach. Pra cow ni cy SDK za wie źli tam kar mę, koł dry, po -
dusz ki oraz ciep łe ple dy.Da ry by ły zbie ra ne pod czas paź dzier ni ko -
wej im pre zy Ve ge Do li na. Po tem rów nież moż na by ło je przy no sić
do SDK. „Bar dzo wszyst kim dzię ku je my, ale to wciąż kro pla w mo -
rzu po trzeb – mó wi Nel Ja ku bow ska, ko or dy na tor ka ak cji. Schro ni -
sko moż na na dal wspie rać, choć by po przez wir tu al ną adop cję za
po śred nic twem stro ny www.daj mu dom.pl�

Po moc dla naj słab szych

SDK za pra sza wszyst kich za in te re so wa -
nych do swo jej Ga le rii przy Ko zach. Od 10
grud nia br. do koń ca stycz nia 2010 w Ga le rii
przy Ko zach oglą dać bę dzie moż na efek ty IX
Słu żew skie go Ple ne ru Ma lar skie go. Trzy dzie -
ścio ro war szaw skich ar ty stów przed sta wia
peł ne słoń ca pra ce w środ ku zi my (róż ne
tech ni ki, for ma ty, sty li sty ka).�

Galeria przy Kozach
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W naj bliż szym cza sie roz pocz nie pra cę
fun da cja „War to Wie dzieć”, zaj mu ją ca się
wspie ra niem po mo cy psy cho lo gicz no-pe -
da go gicz nej.

Fun da cja, któ rej za ło ży ciel ką jest El żbie ta
Bazyl, Dy rek tor Gim na zjum nr 11 przy ul.
Pod bi pię ty 2, ma dzia łać na te re nie osie dla
Słu żew nad Do lin ką, i skie ro wa na jest prze -
de wszyst kim do oko licz nych miesz kań ców.
Ce lem jej po wsta nia jest upo wszech nia nie
wie dzy o po mo cy psy cho lo gicz nej oraz pe -
da go gicz nej, oraz wspie ra nie (tak że fi nan -
so we) osób po szu ku ją cych kon sul ta cji i po -
mo cy w tym za kre sie. Człon ko wie fun da cji
chcą też uświa da miać, ja kie za gro że nia dla
mło dych lu dzi mo że po wo do wać współ czes -
na cy wi li za cja.

El żbie ta Ba zyl, fun da tor ka, oma wia jąc
dzia ła nia or ga ni za cji, mó wi prze de wszyst -
kim o po mo cy dla dzie ci i mło dzie ży z prob -
le ma mi w na u ce, przy sto so wa niu się do rze -
czy wi sto ści szkol nej czy kon tak cie z ró wieś ni -
ka mi. Za zna cza jed nak, że „War to Wie dzieć”
ma zaj mo wać się tak że sze ro ko po ję tym roz -
wo jem oso bi stym – wspie ra niem osób szcze -
gól nie uzdol nio nych, wy rów ny wa niem szans
edu ka cyj nych mło dzie ży, pro pa go wa niem
idei wo lon ta ria tu, zdro we go try bu ży cia oraz

– do ce lo wo środ ki ma ją być po zy ski wa ne
m.in. z fun du szy uni j nych. Mi le wi dzia ne jest
jed nak wspar cie fi nan so we w po sta ci da ro -
wizn i zbió rek pu blicz nych.

Wię cej in for ma cji, w tym stro na in ter ne -
to wa, na któ rej bę dzie po da ny sta tut oraz in -
ne uży tecz ne in for ma cje na te mat fun da cji
„War to wie dzieć” bę dzie moż na zna leźć
w na stęp nym biu le ty nie.�

za gad nień zwią za nych z ochro ną zdro wia i śro -
do wi ska na tu ral ne go. 

– Wi dzę ogrom ną po trze bę wspie ra nia mło -
dych lu dzi oraz ich ro dzi ców w zma ga niach
z co dzien ny mi problemami – mó wi El żbie ta Ba -
zyl – Pra cu je z mło dzie żą od wie lu lat, i wi dzę,
że roz wój spo łe czeń stwa po wo du je wie le no -
wych dla nas cho rób i za bu rzeń cy wi li za cyj -
nych, z któ ry mi cięż ko po ra dzić so bie w po je -
dyn kę. Choć ro dzi ce czę sto po szu ku ją po mo cy,
jest ona ogra ni czo na, naj czę ściej z przy czyn fi -
nan so wych. 

Fun da cja ma prze de wszyst kim wspie rać
miesz kań ców na sze go osie dla, ro dzi ców i ucz-
niów któ rym to wspar cie bę dzie po trzeb ne –
choć nie za mie rza my za my kać się przed in ny -
mi”. Twór cy fun da cji za kła da ją tak że po moc
oso bom cho rym i nie peł no spraw nym w po zy -
ski wa niu fun du szy na kosz tow ne za bie gi dia -
gno stycz ne czy re ha bi li ta cję, pro wa dze nie szko -
leń i war szta tów i udzie la niem po mo cy sty pen -
dial nej dla szcze gól nie zdol nych uczniów. „Prze -
de wszyst kim jed nak” – do da je za ło ży ciel ka
– „war to wie dzieć co sta no wi prob lem, i war to
wie dzieć gdzie szu kać pomocy.

Fun da cja „War to wie dzieć” bę dzie dzia ła ła
przy uli cy Pu ław skiej, tuż obok te re nów osie -
dla. Za ło ży cie le fun da cji ser decz nie za pra sza ją
do współ pra cy i wspar cia ce lów sta tu to wych

O tym Warto Wiedzieć

Hip-Hop Akademia 
ma dwa lata 

– Tak na praw dę za czę ło się w 2000 ro ku, kie -
dy sie dzie liś my z Łu ka szem Wiel go na huś -
taw ce i wy my śli liś my, że za ło ży my zes pół ta -
necz ny. Tak po wstał So nic Dan ce – opo wia da
Jan Wła doń, in struk tor i tan cerz. Dwa la ta
te mu gru pa „So nic Dan ce”, wspól nie z wy -
twór nią „Wiel kie Joł”, stwo rzy li Hip-Hop Aka -
de mię. Jak mó wią twór cy przed sięw zię cia
– to nie ty po wa „szko ła” kul tu ry Hip-Hop. Bez
lek cji, spraw dzia nów, ocen. To na tu ral ny luz
i peł na spon ta nicz ność. 

Pod czas uro dzi no we go wie czo ru po kaz
swo ich umie jęt no ści da ły tan cer ki z So nic -

Dan ce. Nie za bra kło zdmuch nię cia świe czki na
tor cie i po dzię ko wań dla wszyst kich, któ rzy
przez te la ta wspo ma ga li Hip-Hop Aka de mię.
Wśród wy róż nio nych zna laz ły się m. in. dy rek -
tor ka Słu żew skie go Do mu Kul tu ry Ewa Wil -
lmann, oraz ma ma Ja na Wła do nia – Ja go da
Wła doń.

Naj bliż sze pla ny Hip-Hop Aka de mii to sta -
cjo nar ne war szta ty ta necz ne, pro wa dzo ne
przez in struk to rów Gru py Ta necz nej So nic -
Dan ce oraz in nych za pro szo nych go ści. Wię -
cej na te mat ini cja ty wy moż na prze czy tać na
stro nie in ter ne to wej: www.hip ho pa ka de -
mia.com�

Hip-Hop Aka de mia, dzia ła ją ca
przy Słu żew skim Do mu Kul tu -
ry, ob cho dzi ła swo je dru gie
uro dzi ny. W sa li ta necz nej Cen -
trum Han dlo we go „Land” spo-
t ka li się mło dzi lu dzie zwią za ni
z tą for ma cją. Uro dzi ny to oka -
zja do wspom nień. Go ście im -
pre zy mo gli obej rzeć kil ka fil -
mów, któ re przy pom nia ły hi -
sto rię przed sięw zię cia. 
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Ma ga zyn „Nad Do lin ką” re da gu je zes pół re dak cyj ny Pa no ra my Po łud nia. Re dak tor Na czel ny – Ja nusz Po łeć. Se kre tarz Re dak cji – An drzej Bi liń ski, Dział kul tu ral ny – Ed ward Ku czyń ski. Cyf ro we
przy go to wa nie do dru ku: stu dio włas ne. Druk: OD DI. Adres Re dak cji – ul. Cza pli 19 a, 02-781 War sza wa, tel/fax.: 643 93 68, 0-606 394 800, e-ma il: re dak cja@pa no ra ma po lud nia.pl
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In for ma cje do ty czą ce wy mia ny okien w
lo ka lach miesz kal nych:

� Przed wy mia ną okien na le ży zło żyć po da -
nie do Za rzą du Spół dziel ni o wy ra że nie
zgo dy na wy mia nę okien. 

� Po otrzy ma niu warunków ze Spół dziel ni,
czło nek Spół dziel ni do ko nu je wy mia ny
okien we włas nym za kre sie i mo że ubie gać
się o czę ścio wy zwrot kosz tów raz na 20 lat

�W przy pad ku zmia ny po dzia łu okien, ko -

Do wnio sku na le ży do łą czyć:
� kse ro ko pię fak tu ry, 
� kse ro ko pię gwa ran cji na ok na na okres

mi ni mum 5 lat, 
�atest (apro ba tę tech nicz ną) wy ro bu do -

pusz cza ją cą do sto so wa nia w bu dow nic twie,
po świad cze nie gos po da rza do mu o wy wie -
zie niu zde mon to wa nych sta rych okien.

Wy so kość zwro tu kosz tów nie za le ży od
po nie sio nych kosz tów i ty pu sto lar ki (pla stik
czy drew no) ale od ilo ści i wy mia rów wy mie -
nio nych okien. Okres wy cze ki wa nia na
zwrot uza leż nio ny jest od przy dzie le nia na
ten cel fun du szy w pla nie rze czo wo-fi nan so -
wym na da ny rok.�

niecz ne jest wy stą pie nie do Spół dziel ni o
zgo dę na ta ką zmia nę i wy stą pie nie ze zgo -
dą Spół dziel ni do Wydziału Ar chi tek tu ry
i Budownictwa dla Dziel ni cy Mo ko tów, War -
sza wa ul. Ra ko wiec ka 25/27.

�W wy mie nia nych ok nach na le ży za sto so wać
oku cia, poz wa la ją ce na roz her me ty zo wa nie
ok na po przez szcze li nę wen ty la cyj ną.

� Po wy mia nie moż na zło żyć wnio sek o od -
biór tech nicz ny i czę ścio wy zwrot kosz tów
sto lar ki okien nej na obo wią zu ją cym dru ku 

Wymiana okien w Spóldzielni

Z inicjatywy SM „Służew nad Dolinką”

Spotkanie z Januszem Piechocińskim
Na proś bę Za rzą du SM „Słu żew
nad Do lin ką” w re dak cji „Pa no -
ra my Po łud nia” od by ło się spot -
ka nie z po słem Ja nu szem Pie -
cho ciń skim, wi ce prze wod ni czą -
cym Ko mi sji In fra struk tu ry. 

W spot ka niu uczest ni czy li: pre zes Sta ni sław
Ba ra now ski, wi ce pre zes Grze gorz Ja ku biec
i re dak tor Ja nusz Po łeć. Te ma tem spot ka nia
był ak tu al ny stan dzia łań Sej mu w spra wach
ko lej nej no we li za cji usta wy sej mo wej, zwią -
za nej z wy ro ka mi Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. 

Klu by po sel skie, tak że Kra jo wa Ra da Spół -
dziel cza, jak rów nież i sa mi spół dziel cy,
chcie li by przy wró cić w spół dziel niach Zgro -
ma dze nia Przed sta wi cie li Człon ków. Zgod -
nie z obo wią zu ją cy mi obec nie prze pi sa mi
spół dziel cy nie mo gą bo wiem wy bie rać
swo ich de le ga tów, a wszyst kie de cy zje ma -
ją po dej mo wać wszy scy spół dziel cy na Wal -
nych Zgro ma dze niach. W wię kszych spół -
dziel niach ma ją być one dzie lo ne na czę ści.
Usta wo daw com cho dzi ło o wzmoc nie nie
po zy cji Człon ków, lecz efekt te go po sta no -
wie nia oka zał się od wrot ny. Szan se na to,
by szcze gól nie du że spół dziel nie miesz ka nio -

współ pra cy ze Spół dziel nią Miesz ka nio wą
„Słu żew nad Do lin ką”. Obie cał tak że wy sy -
łać do Spół dziel ni za pro sze nia na sej mo we
ob ra dy Ko mi sji In fra struk tu ry, za wsze wów -
czas, gdy oma wia ne bę dą te ma ty do ty czą ce
spół dziel ni miesz ka nio wych.�

we mog ły fun kcjo no wać w oparciu o Ze bra nia
Przed sta wi cie li i Gru py Człon kow skie są, ale
usta wa mu si być zno we li zo wa na. Miej my na -
dzie ję, że usta wo daw cy zro zu mie ją swój błąd.

Spot ka nie by ło bar dzo sym pa tycz ne. Po seł
Ja nusz Pie cho ciń ski zo bo wią zał się do sta łej
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� Od lewej: Stanisław Baranowski, Janusz Piechociński, Grzegorz Jakubiec 

Wa cław Oszal, nasz są siad, miesz ka niec
Osie dla nad Do lin ką, w sierp niu br. ukoń -
czył 86 lat. Tym bar dziej więc mu si im po -
no wać fakt, iż cie szy się za słu żo ną opi nią
oso by, któ ra ca ły swój wol ny czas po świę -
ca tro sce o dom, w któ rym za miesz ku je,
a zwłasz cza je go oto cze nie. 

Od po nad 20 lat jest człon kiem Ko mi te tu
Do mo we go w bu dyn ku przy uli cy Wał brzy -
skiej 15. Je go to za słu ga, że ogró dek, któ ry
ota cza dom, jest dla wszyst kich miesz kań -
ców po wo dem do du my i sa tys fak cji. W tym
ogród ku pie li, sa dzi kwia ty i krze wy, pod le -
wa i trosz czy się sta le o je go wy gląd. Wi dać
z do brym skut kiem, bo w licz nych kon kur -
sach ogró dek zdo by wa na gro dy.

Uro dził się w 1923 r. w po wiecie gar wo -
lińskim. W 1944 r. wstą pił do Woj ska Pol skie -
go. Po trzy mie sięcz nym prze szko le niu wy sła -

wa ne. Z oka zji Świąt i No we go Ro ku ży czę
więc kie row nic twu i spół dziel czym dzia ła -
czom zdro wia i po myśl no ści – mówi.

Pre ze si Spół dziel ni, o Wa cła wie Osza lu
mó wią tak: Pan Wa cław to czło wiek, któ ry
mo że być przy kła dem dla wie lu znacz nie
młod szych. Trze ba go po dzi wiać za ener gię
i po świę ce nie. Ta ki spo łecz ny ak ty wi sta w
wie ku 86 lat to na praw dę ewe ne ment.�

no go na front. Brał udział w wal kach nad
Ny są Łu życ ką, w Łu ży cach i Bu dzi szy nie. Po
woj nie peł nił służ bę na gra ni cy mię dzy Słu bi -
ca mi, a Ko strzy niem. Za koń czył służ bę
w 1947 r. w stop niu sier żan ta. Pod po rucz ni -
ka i po rucz ni ka do stał już w cza sach no wej
de mo kra cji. W ko lek cji odzna czeń, któ re
otrzy mał, jest m.in. or der Vir tu ti Mi li ta ri,
me da le za udział w wal kach nad Od rą i Ny są.

Od po nad 30 lat miesz ka na Słu że wiu. Jest
zda nia, że le piej nie mógł tra fić, bo Osie dle
jest nie tyl ko pięk ne, ale dzię ki za bie gom
władz Spół dziel ni sta ło się też bez piecz ne. 

– Za tę tro skę i dba łość o stan tech nicz ny
na szych za so bów miesz ka nio wych Za rzą do -
wi i Ra dzie Nad zor czej Spół dziel ni na le żą się
du że sło wa uzna nia. Dzię ki nim miesz ka my
ład nie i wszyst ko fun kcjo nu je wzo ro wo. Ho -
le wy ło żo ne są pięk ny mi płyt ka mi. Są też  no -
wo czes ne win dy. Ca łe Osie dle jest mo ni to ro -

Nasz sąsiad Wacław Oszal

FO
T.

 A
PP



Nad Dolink¹ 22

Op ty miz mem na pa wa to, że star si pił ka rze
spon ta nicz nie włą cza li się w pro ces szko le -
nia naj młod szych, oka zu jąc im za in te re so wa -
nie i opie kę. Wszyst kie po zo sta łe, star sze zes -
po ły pił kar skie OKS Słu żew (I, II, III i IV dru ży -
na), za pra wio ne już w zma ga niach na sta dio -
nach i w tur nie jach ha lo wych wal czy ły, na
ogół z po wo dze niem, w roz gryw kach li go -
wych i to wa rzy skich. Efek tem tych wy stę pów
by ło spo ro suk ce sów, w tym zdo by cie sze ściu

pu cha rów i kil ku dy plo mów za za ję cie czo ło -
wych miejsc.

W okre sie wa ka cyj nym bo i ska pił kar skie i
siat kar skie klu bo we go sta dio nu OKS Słu żew
„Are na” wy ko rzy sty wa liś my na spot ka nia to -
wa rzy skie, spar rin go we i tur nie je, w ra mach
zor ga ni zo wa nej włas nym sum ptem ak cji „La -
to w mie ście”. By ły to im pre zy prze zna czo ne
dla dzie ci i mło dzie ży na sze go Osie dla.

Osta t nie mie sią ce obec ne go ro ku bę dą tak -

że bar dzo pra co wi te dla wszyst kich za wod -
ni ków i za wod ni czek OKS „Słu żew”. Otrzy -
ma liś my bo wiem wie le za pro szeń do
uczest nic twa w roz ma i tych tur nie jach ha -
lo wych, or ga ni zo wa nych przez sto łecz ne
klu by i or ga ni za cje spor to we oraz użyt ku
pu blicz ne go. Am bi cją za wod ni ków OKS
Słu żew jest, by w nie dłu gim cza sie ko lek -
cja na szych klu bo wych pu cha rów osią gnę -
ła okrąg łą licz bę 60-ciu!�

Mło de siat kar ki OKS „Słu żew”: Ka ro li na Grze lak, Pa u li na Grze lak, Ola Ja ku -
biec, Na tal ka Te le chow ska, Emil ka Cie cier ska, We ro ni ka Šolia nin za ję ły I miej -
sce. Ser decz nie gra tu lu je my.

Op ty miz mem na pa wa też to, że star si pił ka rze spon ta nicz nie włą cza li się w pro -
ces szko le nia naj młod szych, oka zu jąc im za in te re so wa nie i opie kę. Wszyst kie po -
zo sta łe, star sze zes po ły pił kar skie OKS Słu żew (I, II, III i IV dru ży na), za pra wio ne
już w zma ga niach na sta dio nach i w tur nie jach ha lo wych wal czy ły, na ogół z po -
wo dze niem, w roz gryw kach li go wych i to wa rzy skich. Efek tem tych wy stę pów by -
ły liczne suk ce sy sportowe, w tym zdo by cie sze ściu pu cha rów i dy plo mów za za -
ję cie czo ło wych miejsc.

W okre sie wa ka cyj nym bo i ska pił kar skie i siat kar skie klu bo we go sta dio nu OKS
Słu żew „Are na” wy ko rzy sty wa liś my na spot ka nia to wa rzy skie, spar rin go we i tur -
nie je, w ra mach zor ga ni zo wa nej włas nym sum ptem ak cji „La to w mie ście”.By ły
to im pre zy prze zna czo ne dla dzie ci i mło dzie ży na sze go Osie dla.

Osta t nie mie sią ce obec ne go ro ku bę dą tak że bar dzo pra co wi te dla wszyst kich
za wod ni ków i za wod ni czek OKS „Słu żew”. Otrzy ma liś my wie le za pro szeń do
uczest nic twa w roz ma i tych tur nie jach ha lo wych, or ga ni zo wa nych przez sto łecz -
ne klu by i or ga ni za cje spor to we oraz użyt ku pu blicz ne go. Am bi cją za wod ni ków
OKS Słu żew jest, by w nie dłu gim cza sie ko lek cja na szych klu bo wych pu cha rów
osią gnę ła okrąg łą licz bę 60-ciu!�

Pracowity sezon OKS Służew
Se zon wio sen no-let ni bie żą ce go ro ku był dla spor tow ców OKS Słu żew wy jąt ko wo bo ga ty w wy da -
rze nia i bar dzo pra co wi ty. Je śli cho dzi o pił ka rzy był to okres for mo wa nia pią tej, naj młod szej dru -
ży ny klu bo wej (za wod ni cy rocz ni ka 2001 i młod si).

Sukces młodych siatkarek 
W sa li spor to wej Szko ły Pod sta wo wej nr. 46, przy ul. Wał brzy skiej od był się 23. li sto pa da br. to -
wa rzy ski tur niej pił ki siat ko wej dziew cząt o Pu char Słu że wa. Na star cie sta nę ły czte ry dru ży ny z
miej sco wych szkół osie dlo wych. Obok zes po łu OKS „Słu żew” jesz cze trzy, o ory gi nal nych, po my -
sło wych na zwach: „Pu my”, „Chic ken Dra gon” i „Ucie ka ją ce Kur cza ki”.
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� Piłkarze OKS Służew (żółte koszulki) podczas rozgrywek o Puchar Burmistrza Mokotowa

� Pre zes klu bu OKS „Słu żew” Wie sław Zie liń ski 
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Na le żał on do dzie dzic twa na ro do we go i eu -
ro pej skie go zes po łów pa ła co wo-ogro do -
wych: wi la now skie go (świad czą ce go o po -
tę dze pań stwa pol skie go za Ja na So bie skie -
go), nato liń skie go i ursy now skie go. Sto łecz -
ni ar che o lo dzy odkryli na tym ob sza rze kil -
ka na ście war to ścio wych sta no wisk ba daw -
czych (a na te re nie ca łej dziel ni cy wi la now -
skiej po nad 50). Zna le zi ska ar che o lo gicz ne
do ku men tu ją ist nie nie tu taj osad nic twa od
me zo li tu, po przez kul tu ry neo lityczne oraz
epo kę brą zu i że la za (m.in.dy mar ki). 

U zbie gu uli c Klim cza ka i Kró lo wej Ma ry -
sień ki-bis zi den ty fi ko wa no sta no wi ska zwią -
za ne z kul tu ra mi wczes ne go brą zu, aż po
wczes ne śred nio wie cze. Po zo sta ły z te go
okre su liczne znaleziska – frag men ty na czyń
gli nia nych, gru dy że la za, licz ne pa le ni ska,
ja my, za sy pa na stud nia („Biu le tyn Wi la -
now ski” 15/2006). 

Na pod skar piu, wśród drzew nych sa mo -
sie jek, wy ro sły oka zy brzo zy czar nej, uni -
kalne na tym te re nie war te trosk li wej ochro -
ny. Do nie daw na ist nia ły tu tak że sie dli ska
mo ty la mo drasz ka te ke ju sa. By to wa ły rów -
nież dość licz ne oka zy flo ry i fa u ny.

Pod sta wą te go eko sy ste mu, nie zbęd ne -
go dla ca łej roz ra sta ją cej się War sza wy, jest
Po tok Słu żew ski. Nie ste ty ten je dy ny już na
ob sza rze le wo brzeż nej War sza wy względ nie
na tu ral ny ciek wod ny, jest bez względ nie
nisz czo ny przez in we sto rów wraz z ca łą kon -
fi gu ra cją atrak cyj ne go tu ry stycz nie nad brze -
ża. Od wod nie nie te re nu i me lio ra cja Po to -
ku spo wo du ją znisz cze nie roz leg łe go eko sy -
ste mu. 

Po la Wilanowskie, ze wzglę du na wy mie -
nio ne tu wa lo ry, po win ny stać się przed mio -
tem szcze gól nej tro ski ochron nej i eko roz -
wo jo wej. To obo wią zek któ ry spo czy wa na
bar kach sa mo rzą du sto łecz ne go i dziel ni co -

win no się ota czać szcze gól ną tro ską. Czas
więc naj wyż szy, aby po czy nić sta ra nia o ura -
to wa nie dla przy szłych po ko leń te go co jesz -
cze do ura to wa nia na Po lach Wi la now skich
i w ich oto cze niu zo sta ło. 

Czy moż na jed nak li czyć na to, że znaj dą
się sa mo rzą dow cy for ma tu Ste fa na Sta rzyń -
skie go, nie za stą pio ne go pre zy den ta z lat
1934-39, któ ry dbał o to, by War sza wa by ła
mia stem zie le ni, peł nym par ków i te re nów
re kre a cyj nych. Pó ki co ma my bo wiem do
czy nie nia z za chłan nymi grupami na ci sku,
mającymi za nic wa lo ry kul tu ro we i przy rod -
ni cze, sko rymi do bo ga ce nia się kosz tem
nad rzęd nych war to ści pu blicz nych.�

opracował 
dr Sta ni sław Abram czyk

we go, obo wią zek, nie ste ty nie po dej mo wa ny.
A prze cież ten te ren – co pod no szo no wie lo -
krot nie na ła mach pu bli ka to rów – to miej sce,
na któ rym moż na by urzą dzić pięk ny park pu -
blicz ny, na przy kład pod na zwą np. Park nad
Po to kiem, któ ry był by atrak cją nie tyl ko dziel -
ni cy, ale ca łe go mia sta. 

Tym cza sem urzę dy od po wie dzial ne za za -
gos po da ro wa nie War sza wy – za miast za trosz -
czyć się o zrów no wa żo ny roz wój mia sta, przy -
czy ni ły się do znisz cze nia przy rod ni czych i kul -
tu ro wych wa lo rów Pól Wi la now skich, do pusz -
cza jąc do wy prze da ży i za bu do wy wiel ko ku ba -
tu ro wej te go te re nu. Zwy cię ży ła, wspar ta
igno ran cją, nie po ha mo wa na za chłan ność in -
we sty cyj na. A prze cież war to ści kul tu ro we
i przy rod ni cze, ja kie po sia da ją te te re ny, po -

Nie wszy scy miesz kań cy Osie dla Słu żew nad Do lin ką wie dzą, że w swo im naj bliż szym oto cze niu ma -
ją bez cen ny po mnik przy ro dy. Są nim, a przy naj mniej być po win ny, Po la Wi la now skie nad Po to kiem
Słu żew skim. Le żą one mię dzy Al. Wi la now ską, Skar pą Ursy now ską i La sem Nato liń skim. Cha rak te -
ry zo wa ły się do nie daw na cen ny mi wa lo ra mi przy rod ni czy mi i kul tu ro wy mi. By ły nie gdyś te re nem
ło wów kró lew skich i ma gnac kich, a po tem, aż do osta t nich lat, żyz nym are a łem rol no-łą ko wym. 

Bezcenne pomniki przyrody

Nad Potokiem Służewskim

„Jesz cze się ta ki nie uro dził, któ ry by
wszyst kim do go dził”, moż na to stwier dzić
po li ście do „Ga ze ty Sto łecz nej” z 27 paź -
dzier ni ka br., na pi sa nym przez miesz kań -
ca Spół dziel ni „Słu żew nad Do lin ką” pod
ty tu łem „Sta lo we ru ma ki ga lo pu ją nad
Do lin ką”.

Au tor li stu wy szy dza za ku pio ne przez Za rząd
Spół dziel ni cią gni ki, któ re sprzę żo ne z me -
cha nicz ny mi ko siar ka mi słu żą do pie lę gna -
cji osiedlowej zie le ni, ko sze nia traw i zwo -
że nia ze schłych li ści. 

Miesz ka niec Spół dziel ni na rze ka, że: Trak -
to ry ga lo pu ją od godz. 8-ej ra no do po po -

Od Re dak cji: Nie da się pro szę Pa na ko sić
tra wy bez ha ła su, ta ka jest bo wiem w dzi -
siej szych cza sach tech ni ka ko sze nia. Za soc -
re a liz mu, o któ rym Pan wspo mi na w swo -
im li ście, nie uży wa no trak to rów do ko sze -
nia tra wy w mia stach, słu ży ły do te go ko sy.
Dzi siaj tra wę ko si się przy po mo cy spa li no -
wych lub elek trycz nych ko sia rek. To znacz -
nie szyb ciej, ta niej i sku tecz niej niż ko są, czy
sier pem. To praw da, że te ko siar ki ha ła su -
ją, ale tyl ko wcześ nie ra no i po po łud niu,
a więc nie wte dy, gdy lu dzie od po czy wa ją
po pra cy, ani w cza sie noc nej ci szy. W mie -
ście ha łas jest nie ste ty wsze cho bec ny i to
nie tyl ko za spra wą trak to rów…�

łud nia po roz leg łych traw ni kach, dziar sko
prze ska ku ją po mię dzy drze wa mi i nie mi ło sier -
nie hałasują”. 

Swój list au tor za czy na od słów pio sen ki
z wczes ne go PRL-u: Hej wy ru ma ki sta lo we,
Trak to ry zdo bę dą wios nę. Dziew czy na na trak -
to rze sie je i orze. To tyl ko pa rę – pi sze da lej
au tor li stu – uryw ków z po ema tów pro pa gan -
do wych z cza sów soc re a liz mu – sprzed 60 lat.
Trak to ry by ły wte dy do bre na wszyst ko.

Naj bar dziej do kucz li wy – zda niem au to ra li -
stu – jest od głos jak by wy cia sy re ny, na zmia -
nę słab ną cy i na si la ją cy się, któ ry star szym
miesz kań com przy po mi na brzmie nie sy ren
alar mo wych w cza sie woj ny. 

Jeszcze się taki nie urodził...
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� Miasto wreszcie zajęło się regulacją Potoku Służewskiego, by nie dopuścić do ponownych
zalań okolicznych domów
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Nowa inwestycja

Nad malowniczą Doliną 

Atrak cyj nie usy tu o wa na in we sty cja za pew -
ni wy jąt ko wy kom fort za miesz ki wa nia, w
nie spo ty ka nej jak do tąd, na wa run ki war -
szaw skie prze strze ni, ide al nej dla wy po -
czyn ku, spa ce rów i re kre a cji.

Nie wąt pli wym atu tem in we sty cji jest
bar dzo do bra ko mu ni ka cja miej ska: sta cja
me tra „Służew”, li nie tram wa jo we i au to -
bu so we, a tak że bo ga ta in fra struk tu ra tech -
nicz na i spo łecz na, któ ra mie ści się w ob rę -
bie pięk nie po ło żo ne go osie dla „Słu żew
nad Do lin ką”.

Bu dy nek wy ko na ny zo sta nie – jak wszyst -
kie do tych czas – w wy so kim stan dar dzie.
Za pla no wa na zo sta ła tak że cie ka wa „ma ła
ar chi tek tu ra”. Mo ni to ring wi zyj ny z re je stra -
cją ob ra zu obej mie wnę trze i oto cze nie bu -
dyn ku oraz win dy. No wą in we sty cję Spół -
dziel ni, bę dzie cha rak te ry zo wa ła ele gan cka
for ma i dba łość o de ta le ar chi tek to nicz ne,
a tak że sta ran ność wy ko na nia i wy koń cze -
nia. Ko lo ry sty ka ele wa cji bu dyn ku zo sta nie
wy ko na na w ciep łej, kre mo wej to na cji. Na
wy so ko ści I kon dy gna cji ele wa cja zo sta nie
wy koń czo na na tu ral nym ka mie niem. 

Bu dy nek bę dzie miał wy so kość od VII do
XI kon dy gna cji na dziem nych, w któ rym po -
wsta nie 113 miesz kań; w tym 69 miesz kań
dwu po ko jo wych oraz 44 miesz ka nia trzy po -
ko jo we, każ de co naj mniej z 1 bal ko nem.
Miesz ka nia na par te rze bę dą po sia da ły zej -
ścia na we wnętrz ne pa tio do stęp ne tyl ko
dla miesz kań ców bu dyn ku. Pla no wa ne od -
da nie in we sty cji do użyt ko wa nia – I połowa
2012 r.�

Ul. Jó ze fa El sne ra 9 to już czwar -
ta z no wych in we sty cji Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej „Słu żew
nad Do lin ką”, któ ra po wsta nie
na war szaw skim Mo ko to wie.
Dom po ło żo ny bę dzie nad ma -
low ni czą Do li ną Słu żew ską, z
wi do kiem na oczka wod ne i po -
tok, w są siedz twie te re nów re -
kre a cyj nych.
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