
W li te ra tu rze po da wa ne są róż ne – dość roz -
bież ne – sza cun ki li czeb no ści wojsk pol skich
i krzy żac kich pod Grun wal dem. We dług
mia ro daj nych żró deł woj ska krzy żac kie li czy -
ły oko ło 38 tys. rycerzy, nato miast Po la cy
dys po no wa li ar mią li czą cą oko ło 43 tys. 

Bi twa trwa ła nie co po nad sześć go dzin
i za koń czy ła się zwy cię stwem wojsk pol sko-
li tew skich i po gro mem Krzy ża ków. Nie ste ty
nie zo sta ła wy ko rzy sta na dla cał ko wi te go
znisz cze nia Za ko nu. Pol skie zwy cię stwo
mia ło jed nak za sad ni czy wpływ na sto sun ki
po li tycz ne w ów czes nej Eu ro pie. Nie tyl ko
zła ma ło po tę gę Za ko nu, ale rów nież wy nio -
sło dy na stię ja giel loń ską do ran gi naj waż -
niej szych na kon ty nen cie. 

Zwy cię stwo Wła dy sła wa Ja gieł ły, od nie -
sio ne głów nie si łami pol ski mi, spo wo do wa -
ło nie o cze ki wa nie po waż ny kry zys w sto sun -
kach pol sko-li tew skich. Stro na li tew ska, oba -
wia jąc się na zbyt moc ne go wzro stu zna cze -
nia Pol ski w Unii, opóź ni ła po ścig za nie do -
bit ka mi wojsk krzy żac kich i w re zul ta cie nie
zdo by to osła bio ne go Mal bor ka. 

Sa ma bi twa nie wnio sła żad nych istot -
nych no wi nek tak tycz nych do ar se na łu środ -
ków wo jen nych sto so wa nych w owym cza -

bi twy pod Grun wal dem ob jął kil ka mie się -
cy przed swo ją tra gicz na śmier cią pre zy dent
Pol ski Lech Ka czyń ski wraz z pre zy den tem
Lit wy Da lią Gry ba u ska i te. Cen tral ne uro czy -
sto ści od bę dą się na po lach grun wal dzkich
14-18 lip ca br. i bę dą się skła da ły z dwóch
czę ści. W czę ści ofi cjal nej głos za bio rą m.in.
pre zy den ci Pol ski i Lit wy, w dru giej od bę -
dzie się in sce ni za cja bi twy, pod czas któ rej
po raz pier wszy zo sta nie od two rzo na ro la
Wiel kie go Księ cia Li tew skie go Wi tol da.

Uro czy sto ści zwią za ne z 600-le ciem bi twy
pod Grun wal dem, w któ rych wez mą udział
gło wy państw, od bę dą się 15 lip ca. In sce ni -
za cja bi twy zor ga ni zo wa na zo sta nie na Po -
lach Grun wal du dwa dni póź niej, 17 lip ca.

Pre zy dent Lech Ka czyń ski obej mu jąc pa -
tro nat nad uro czy sty mi ob cho da mi 600-le -
cia bi twy pod Grun wal dem po wie dział:
„My ślę, że rocz ni ca ta ma cha rak ter sym bo -
licz ny. To by ło coś, co dwa na ro dy osią gnę -
ły wspól nie, by set ki lat póź niej – choć by ły
jesz cze nie jed ne woj ny – mieć  spo kój”. Pre -
zy dent Lit wy dodała: „Pol ska i Lit wa mu szą
wspól nie wal czyć o in te re sy w Eu ro pie. Na -
sza hi sto ria po ka zu je, że dwa na ro dy mo gą
być ra zem, mo gą wal czyć ra zem”.�

sie (nie li cząc uży te go przez Po la ków w prze -
pra wie przez Wi słę mo stu po nto no we go). Po
bi twie na stą pił po wol ny upa dek zna cze nia za -
gra nicz nych wojsk za cięż nych. Rze czą bez pre -
ce den su był nato miast wspa nia ło myśl ny gest
kró la Wła dy sła wa Ja gieł ły, któ ry ka zał od na -
leźć zwło ki wiel kie go mi strza Ur li cha von Jun -
gin ge na oraz co waż niej szych bra ci zakonnych
i ode słać je z ho no ra mi do Mal bor ka.

Pol skie tro fea zdo by te pod czas bi twy pod
Grun wal dem to prze de wszyst kim 51 cho rąg -
wi krzy żac kich. Część z nich zo sta ła przy zna na
li tew skie mu księ ciu Wi tol do wi, te któ re tra fi -
ły do wa wel skiej ka te dry zo sta ły w 1797 r. wy -
wie zio ne przez Au stria ków do Wied nia i ślad
po nich za gi nął. W 1937 r. na pod sta wie opi -
sów Ja na Dłu go sza, za war tych w „Ban de ria
Pru te no rum”, cho rąg wie zo sta ły od no wio ne
i umiesz czo ne na Wa we lu. Pod czas oku pa cji
nie miec kiej hit le row cy wy wie źli je do zam ku
mal bor skie go. Ko lej nym tro fe um by ły dwa
słyn ne na gie mie cze, ofia ro wa ne Ja giel le
przez Krzy ża ków. Prze cho wy wa ne w wa wel -
skim skar bcu, póź niej tra fi ły do ko lek cji Iza be -
li Czar to ry skiej w Pu ła wach, w 1853 r. zo sta -
ły wy wie zio ne do Ro sji i ślad po nich za gi nął.

Pa tro nat nad ob cho da mi 600-nej rocz ni cy

600 rocznica bitwy  
pod Grunwaldem
Bi twa pod Grun wal dem to pod wzglę dem licz by uczest ni ków jed na z naj wię kszych w hi sto rii śred -
nio wiecz nej Eu ro py. Zo sta ła sto czo na 15 lip ca 1410 r., mię dzy Za ko nem Krzy żac kim, wspo ma ga nym
przez ry cer stwo za chod niej Eu ro py, pod do wódz twem wiel kie go mi strza Ur li cha von Jun gin ge na,
a po łą czo ny mi si ła mi pol ski mi, li tew sko-ru ski mi i smo leń ski mi oraz po sił ko wy mi od dzia ła mi cze -
ski mi, moł daw ski mi i ta tar ski mi, pod do wódz twem kró la Pol ski Wła dy sła wa II Ja gieł ły.
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Konstytucja 3 maja

Kon sty tu cja 3 ma ja uchwa lo na zo sta ła na
Sej mie Czte ro let nim przez stron nic two pa -
trio tycz ne ja ko re zul tat kom pro mi su ze
stron nic twem kró lew skim. By ła wy ni kiem
dą żeń do na pra wy sto sun ków we wnętrz -
nych w Rze czy pos po li tej po I roz bio rze. Kon -
sty tu cja wpro wa dzi ła po li tycz ne zrów na nie
miesz czan i szlach ty, sta wia ła chło pów pod
ochro ną pań stwa, za mie nia jąc pań szczyz nę
na czynsz. Zno si ła zgub ne li be rum ve to.
Wpro wa dzi ła trój po dział wła dzy: wła dzę
usta wo daw czą, któ rą miał spra wo wać dwu -
iz bo wy Sejm (wy bie ra ny na 2 let nią ka den -
cję, skła da ją cy się z 204 po słów i 24 ple ni -
po ten tów miast), co 25 lat mia no zwo ły wać
Sejm w ce lu po pra wy kon sty tu cji. 

Wła dze wy ko naw czą przy zna no kró lo wi
wraz z Ra dą tzw. Stra żą Praw, zło żo ną z pry -
ma sa i 5 mi ni strów (po li cji, pie czę ci, in te re -
sów za gra nicz nych, woj ny i skar bu, mia no -
wa nych przez kró la). Król był prze wod ni czą -
cym Stra ży, miał pra wo do no mi na cji bi sku -
pów, se na to rów, mi ni strów, urzęd ni ków ofi -
ce rów, w ra zie woj ny spra wo wał na czel ne
do wódz two nad woj skiem..

Znie sio no wol ną elek cję. Po śmier ci Sta -
ni sła wa Au gu sta tron miał być dzie dzicz ny,
tyl ko w ra zie wy mar cia ro dzi ny kró lew skiej
szlach ta mia ła wy bie rać no wą dy na stię. 

Kon sty tu cja za po wia da ła re or ga ni za cję
są dow nic twa, po przez stwo rze nie sta le

urzę du ją cych są dów ziem skich i miej skich
oraz spra wu ją ce go nad nim nad zo ru Try bu -
na łu Ko ron ne go i są du ase sor skie go.

Kon sty tu cja 3 ma ja mia ła wy przeć ist nie -
ją cą anar chię, na rzecz de mo kra tycz nej mo -
nar chii kon sty tu cyj nej. Zda niem dwóch jej
wspó ła u to rów – Igna ce go Po toc kie go i Hu -
go na Koł łą ta ja – by ła „osta t nią wo lą i te sta -
men tem gas ną cej Oj czyz ny”. 

Kon sty tu cja obo wią zy wa ła przez rok, za -
nim zo sta ła oba lo na przez ar mię ro syj ską
wraz z kon fe de ra cją tar go wic ką w wy ni ku
prze gra nej woj ny pol sko-ro syj skiej 1792 r.
Gru pa ma gna tów, któ ra od po cząt ku by ła
prze ciw na Kon sty tu cji, do któ rej na le że li
Szczęs ny Po toc ki i Ksa we ry Bra nic ki, po pro -
si ła ca ry cę Ka ta rzy nę o in ter wen cję i przy -
wró ce nie im przy wi le jów, któ re zo sta ły znie -
sio ne na mo cy Kon sty tu cji. Z jej wspar ciem
utwo rzy li kon fe de ra cję tar go wic ką i pro kla -
mo wa li od rzu ce nie Kon sty tu cji.

5 ma ja 1791 r. dzień 3 ma ja zo stał uzna ny
Świę tem Kon sty tu cji 3 Ma ja. Je go ob cho dy
by ły za ka za ne pod czas roz bio rów. Wzno wio -
no je go ob cho dze nie w II Rze czy pos po li tej
w 1919 r. Zde le ga li zo wa li je hit le row cy i so -
wie ci pod czas oku pa cji w cza sie II woj ny
świa to wej, a po an ty ko mu ni stycz nych de -
mon stra cjach w 1946 r. nie by ło ob cho dzo -
ne, za stą pio no je ob cho da mi Świę ta 1 Ma ja,
a w stycz niu 1951 r. zo sta ło ofi cjal nie zde le -
ga li zo wa ne. Do ro ku 1989, w tym dniu czę -
sto do cho dzi ło w Pol sce do pro te stów i de -
mon stra cji an ty rzą do wych i an ty ko mu ni -
stycz nych. Po zmia nie ustro ju, od 1990 r.
Świę to Kon sty tu cji 3 Ma ja na le ży do uro czy -
ście ob cho dzo nych pol skich świąt. W 2007
r. po raz pier wszy Świę to Kon sty tu cji 3 Ma -
ja ob cho dzo no na Lit wie.�

KZ

Kon sty tu cja 3 ma ja (wła ści wie Usta wa Rzą do wa z dnia 3 ma ja) uchwa lo na 3 ma ja 1791 r. to usta wa
re gu lu ją ca ustrój praw ny Rze czy pos po li tej Oboj ga Na ro dów. Po wszech nie przyj mu je się, że Kon sty -
tu cja 3 ma ja by ła pier wszą w Eu ro pie i dru gą na świe cie (po kon sty tu cji ame ry kań skiej z 1787 r.) no -
wo czes ną, spi sa ną kon sty tu cją.

Świątynia Opatrzności Bożej

By ło kil ka prób bu do wy Świą ty ni (pier wszy
ka mień wę giel ny wmu ro wa no 3 ma ja 1792
r. na te re nie dzi siej sze go Ogro du Bo ta nicz ne -
go, w okre sie mię dzy wo jen nym mia ła być
bu do wa na na Po lu Mo ko tow skim). Jed nak
do pie ro 23 paź dzier ni ka 1998 ro ku, gdy Sejm
RP wy ra ził uzna nie dla ini cja ty wy Pry ma sa
Jó ze fa Glem pa, roz po czę ło się jej pro jek to wa -
nie. Po pier wszym kon kur sie ar chi tek to nicz -
nym, któ ry wy grał Ma rek Bu dzyń ski, z nie -
wy jaś nio nych po wo dów z te go pro jek tu zre -
zy gno wa no. Ogło szo no dru gi kon kurs, w któ -
rym zwy cię żył zes pół Woj cie cha i Le cha
Szym bor skich, który jest re a li zo wa ny.

W 1999 ro ku pa pież Jan Pa weł II po świę -
cił ka mień wę giel ny pod bu do wę Świą ty ni.
Bu do wę roz po czę to w 2003 ro ku. W dol nym
koś cie le bu do wa nej świą ty ni po wsta ła kryp -
ta do po chów ku za słu żo nych Po la ków. Pier -
wszą oso bą w niej po cho wa ną zo stał ks. Jan

Twar dow ski. Znaj du je się w niej też do kład -
na re pli ka gro bu pa pie ża Ja na Pa wła II ja ko
grób sym bo licz ny.

Z po wo du bra ku środ ków fi nan so wych
bu do wa świą ty ni by ła wstrzy my wa na.
Ostro kry ty ko wa ne by ły pró by do fi nan so wa -
nia bu do wy świą ty ni z bu dże tu pań stwa, ja -
ko ła ma nia kon sty tu cyj nej świec ko ści pań -
stwa. Obec nie pra ce przy świą ty ni na bra ły
tem pa dzię ki po mo cy do ko ny wa nej przez
me tro po li tę war szaw skie go abp. Ka zi mie rza
Ny cza. Z je go ini cja ty wy ob cho dzo no 1 czer -
wca 2008 r. m.in.. Ogól no pol ski Dzień Dzięk -
czy nie nia ma ją cy na ce lu po ka za nie sen su
bu do wy koś cio ła i zbie ra nie pie nię dzy na je -
go bu do wę.  

Ak tu al nie w sta nie su ro wym jest już mu -
ze al na część Świą ty ni. Na da chu mu ze um
pla no wa ny jest prze szklo ny ta ras wi do ko -
wo-wy sta wien ni czy. 

Osta t nim ele men tem Świą ty ni Opatrz no -
ści Bo żej bę dzie ko pu ła. Pra ce przy ko pu le
roz po czę ły się wios ną 2009 r. Cał ko wi te
zam knię cie sta nu su ro we go świą ty ni za pla -
no wa no na rok 2011. Łącz nie z krzy żem bę -
dzie mia ła wy so kość 78 me trów.� Jap

U zbie gu uli cy Klim czo ka i przed łu że niu So -
bie skie go (przy szłej Alei Rze czy pos po li tej)
w Wi la no wie po wsta je Świą ty nia Opatrz -
no ści Bo żej. Idea bu do wy li czy po nad 200
lat. Po uchwa le niu Kon sty tu cji 3 Ma ja w
1791 r., Sejm Czte ro let ni pod jął uchwa łę o
wznie sie niu po nad-wy zna nio wej Świą ty ni
Opatrz no ści, ma ją cej łą czyć lu dzi wszyst -
kich sta nów. Miał to być wy raz dzięk czy -
nie nia „naj wyż sze mu lo sa mi na ro dów
rząd cy” za uchwa le nie Kon sty tu cji. 

� Kon sty tu cja 3 ma ja by ła pier wa szą w Eu -
ro pie i dru gą na świe cie no wo czes ną, spi -
sa ną kon sty tu cją. Na zdję ciu Sta ni sław Au -
gust na frag men cie ob ra zu Ja na Ma tej ki

� Świą ty nia Opatrz no ści Bo żej w War sza -
wie – je den z bu dyn ków kom plek su Cen -
trum Opatrz no ści Bo żej
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Z a rząd i Ra da Nad zor cza Spół dziel ni „Słu -
żew nad Do lin ką” od da ją do Wa szych
rąk je de na sty nu mer Ma ga zy nu „Nad

Do lin ką”. Tra dy cyj nie prze ka zu je my w nim
naj waż niej sze in for ma cje do ty czą ce Spół dziel -
ni oraz za miesz cza my nie zbęd ne nu me ry te -
le fo nów władz i służb spół dziel czych, jak rów -
nież miej skich. 

Po nie waż w ma ju od bę dzie się Wal ne Ze -
bra nie Przed sta wi cie li oma wia my i pod su mo -
wu je my dzia łal ność Spół dziel ni w ro ku 2009
oraz i prze ka zu je my in for ma cje nie zbęd ne dla
pod ję cia przez ten or gan de cy zji i uchwał
w spra wach klu czo wych dla Spół dziel ni.
W for mie kse ro ko pii pre zen tu je my opi nię nie -
za leż ne go bieg łe go re wi den ta. 

Du żo miej sca zaj mu ją in we sty cje już za koń -
czo ne i te, któ re Spół dziel nia pla nu je. In we -
sty cje to bo wiem za da nia nie zwy kle istot ne

dla fun kcjo no wa nia Spół dziel ni. Omó wi liś my
tak że, jak zwy kle, dzia ła nia wszyst kich or ga -
nów Spół dziel ni. Zwłasz cza do ty czą ce dzia łal -
no ści eks plo a ta cyj nej, spo łecz no-kul tu ral nej
i spor to wej. 

Ob szer nie oma wia my spra wy do ty czą ce
bez pie czeń stwa w Osie dlu, któ re na dal sta no -
wi prio ry tet w na szych ini cja ty wach. Na
trzech stro nach pre zen tu je my spor tow ców
Osie dlo we go Klu bu Spor to we go „Słu żew”.

Swo i stym hi tem te go wy da nia jest roz mo -
wa z pier wszym pre ze sem Spół dziel ni „Słu -
żew nad Do lin ką” – Mi ro sła wem Kró lem, któ -
ry przy po mi na w ja kich oko licz no ściach po -
wsta wa ła Spół dziel nia. 

Nie co dzien nym do ku men tem, rzad ko spo -
ty ka nym w spół dziel czo ści miesz ka nio wej,
któ ry tym ra zem pre zen tu je my, jest tak że
szcze gó ło wy pro gram po pra wy sta nu tech -

nicz ne go za so bów miesz ka nio wych Spół dziel -
ni na la ta 2011-15. 

Za miesz cza my tak że roz li cze nie ze sprze da -
ży nie ru cho mo ści LAND przy ul. Wał brzy skiej,
w któ rym in for mu je my na co zo sta ły wy ko rzy -
sta ne środ ki fi nan so we uzy ska ne z tej trans -
ak cji. 

Na pier wszej stro nie Ma ga zy nu przy bli ża my
zwy cię ską bi twę pod Grun wal dem, któ rej 600-
ną rocz ni cę bę dzie my ob cho dzić w lip cu br.
Dru ga stro na Ma ga zy nu jest po świę co na Kon -
sty tu cji 3 Ma ja i Świą ty ni Opatrz no ści Bo żej, ja -
ko wy ra z dzięk czy nie nia za uchwa le nie tej zna -
czą cej, nie tyl ko w hi sto rii Pol ski, ale i świa ta
usta wy. Ży czy my przy jem nej lek tu ry.�

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.: (22) 543 92 00
fax: (22) 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. (22) 565 14 00

ul. Wiktorska 91a tel. (22) 849 47 06

ul. Wiśniowa 37 tel. (22) 848 69 71

Pogotowie Ratunkowe
ul. Puławska 120 
tel. 999 i 112; tel. (22) 844 04 46

Straż Pożarna
tel. 998 i 112
ul. Domaniewska 40a tel. (22) 843 70 38

ul. Obornicka 2 tel. (22) 596 71 40

Komisariat Policji
tel. 997 i 112 
ul. Malczewskiego 3/5/7 
tel. (22) 601 74 56

Całodobowa informacja 
Pogotowia Ratunkowego

tel. 9790

Straż Miejska
tel. 986

tel. (22) 852 16 00

Urząd Skarbowy
tel. (22) 848 61 51

Telefony

Sekretariat Rady Nadzorczej: 
tel. (22) 543 92 21 

Dział Czynszów: 
tel. (22) 543 92 24 

Dział Windykacji: 
tel. (22) 543 92 17 

Główna Księgowa: 
tel. (22) 543 92 12 

Dział Techniczny: 
tel. (22) 543 92 27 

Dział Inwestycji:
tel. (22) 543 92 09

Inspektor Nadzoru Budowlanego: 
tel. (22) 543 92 19 

Inspektor ds. sanitarnych: 
tel. (22) 543 92 11 

Kierownik Działu Technicznego: 
tel. (22) 543 92 25 

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

Kierownik Działu Czł.-Org.:
tel. (22) 543 92 06 

Dział Eksploatacji: 
tel. (22) 543 92 26 lub 23 

Kierownik Działu Eksploatacji:
tel. (22) 543 92 01 

Ochrona – monitoring:
tel. (22) 543 92 02 

Służewski Dom Kultury:
tel. (22) 843 91 01 

Punkt Konsultacyjny 
Policji i Straży Miejskiej, ul. Bacha 31

tel. (22) 8471325 
Konserwacja Osiedla: 
hydrauliczna (gaz, c.o., wod.-kan.): 

tel. (22) 847 17 71 
elektryczna i domofony: 

tel. (22) 853 77 69 
ogólnobudowlana: 

tel. (22) 847 18 41 
windy: tel. 0 800 566 300, (22) 843 88 88
oświetlenia ciągów pieszo-jezdnych:

tel. 0 601 314 043 
antena zbiorcza: 

tel. 0 500 167 403, (22) 543 92 26 
Dyżury po godzinach pracy i w dni wolne: 

hydrauliczne: 
tel. (22) 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 

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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1. Otwar cie Ze bra nia, stwier dze nie qu o rum oraz pra wo moc no ści
Ze bra nia.
2. Wy bór Pre zy dium Ze bra nia oraz Ko mi sji Wnio sko wej i Skru ta cyj nej.
3. Przy ję cie po rząd ku ob rad.
4. Przed sta wie nie spra wo zda nia Za rzą du z dzia łal no ści Spół dziel -
ni w 2009 r.
5. Przed sta wie nie spra wo zda nia fi nan so we go Spół dziel ni za 2009 r.
6. Przed sta wie nie spra wo zda nia Ra dy Nad zor czej z dzia łal no ści
w 2009 r.
7. Dys ku sja nad pkt. 4-6.
8. Pod ję cie Uchwał w spra wie:

a) za twier dze nia spra wo zda nia Za rzą du z dzia łal no ści Spół -
dziel ni w 2009 r.;
b) za twier dze nia spra wo zda nia fi nan so we go Spół dziel ni za
rok 2009;
c) za twier dze nie wy ni ku fi nan so we go Spół dziel ni;
d) roz pa trze nie spra wo zda nia Ra dy Nad zor czej z dzia łal no ści
w ro ku 2009;
e) udzie le nie ab so lu to rium człon kom Za rzą du Spół dziel ni za
rok 2009.

9. Roz pa trze nie „Pro gra mu po pra wy sta nu tech nicz ne go za so bów
miesz ka nio wych oraz określenie naj wyż szej su my zo bo wią zań ja -
ką spół dziel nia mo że za cią gnąć – pod ję cie uchwa ły.
10. Roz pa trze nie spra wy za mia ny części dzia łek o nr ew. 1/14 z ob -
rę bu 1-04-16 o pow. ok. 200 mkw i o nr ew. 18/3 z ob rę bu 1-04-15
o pow. ok. 150 mkw z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowa-
nia Noskowskiego, Nowoursynowska, Dominikańska, Wałbrzyska
(budowa ronda) – pod ję cie sto sow nych uchwał.
11. Roz pa trze nie kon cep cji in we sty cji przy al. KEN/So na ty i ul.
Mo zar ta – pod je cie sto sow nych uchwał.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali
w inwestycjach al. KEN/So na ty i ul. Mo zar ta.
13. Roz pa trze nie pro jek tu sta tu tu – pod ję cie uchwa ły.
14. Roz pa trze nie pro jek tu re gu la mi nu Wal ne go zgro ma dze nia
Spół dziel ni – pod ję cie uchwa ły.

15. Roz pa trze nie i przy ję cie zgło szo nych wnio sków.
16. Zam knię cie Ze bra nia. 

Ma te ria ły do po szcze gól nych pun któw po rząd ku ob rad są do wglą -
du w biu rze Spół dziel ni przy ul. Ba cha 31 (pok. Nr 12) i na stro nie in -
ter ne to wej www.smsnd.pl.W Ze bra niu mo gą uczest ni czyć przed sta -
wi cie le po szcze gól nych bu dyn ków oraz za pro sze ni go ście. Ze bra nie
Przed sta wi cie li po prze dzo ne zo sta nie Wspól ny mi Ze bra nia mi Grup
Człon kow skich, któ re od bę dą się w na stę pu ją cych ter mi nach:

1. Ze bra nie Gru py Człon kow skiej „Wschód” – 11 ma ja br. Gim na zjum
nr 11, ul. Pod bi pię ty 2, I ter min – godz. 1800, II ter min – godz. 1820.
2. Ze bra nie Gru py Człon kow skiej „Cen trum” – 12 ma ja br. w Szko -
le Pod sta wo wej nr 46 ul. Wał brzy ska 5, I ter min – godz. 1800, II ter -
min – godz. 1820.
3. Ze bra nie Gru py Człon kow skiej „Za chód”, 13 ma ja br. Gim na zjum
nr 11 ul. Pod bi pie ty 2, I ter min – godz. 1800, II ter min – godz. 1820.

Na Wspól nych Ze bra niach Gr.C. omó wio ne zo sta ną te ma ty bę dą ce
przed mio tem ob rad naj bliż sze go Ze bra nia Przed sta wi cie li.�

na 31.12.2009 r.  na 30.09.2009 r.   na 31.12.2008 r. 
Wskaźnik płynności finansowej I 

majątek obrotowy 52.877  =  6,65 11.085  =  1,54 26.122  =  2,77

zobowiązania krótkoterminowe 7.949 7.175 9.437 

Wskaźnik płynności finansowej II

majątek obrotowy – zapasy 14.938  =  1,88 11,085  =  1,54 26,122  =  2,77

zobowiązania krótkoterminowe 7.949 7.175 9.437

Wskaźnik płynności finansowej III

środki pieniężne 12.045  =  1,52 6.559  =  0,91 23.594  =  2,50

zobowiązania krótkoterminowe 7.949 7.175 9.437

Płynność finansowa Spółdzielni jest bardzo dobra. Zobowiązania regulowane są terminowo. Na dzień 31 grudnia 2009 r. Spółdzielnia wolne środ-
ki obrotowe w wysokości 11.789.001,81 zł umieściła na lokatach terminowych, a pozostałą kwotę z rachunku bieżącego na lokatach nocnych. 

Zebranie Przedstawicieli

Ocena zdolności płatniczej

Za rząd Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Słu żew nad Do lin ką”, dzia ła jąc na pod sta wie art.. 9 ust.2 Usta -
wy z dnia 14 czer wca 2007 r., O zmia nie usta wy o spół dziel niach miesz ka nio wych oraz o zmia nie nie -
któ rych in nych ustaw (Dz. U. Nr 125 poz. 873) oraz par.19 ust. 1 i par.20 ust. 1 Statutu Spółdzielni,
zwo łu je Ze bra nie Przed sta wi cie li. Od bę dzie się ono 22 ma ja 2010 r. (so bo ta), godz. 9.30 w Gim na -
zjum Nr 11 przy ul. Pod bi pię ty 2 w War sza wie, z na stę pu ją cym po rząd kiem ob rad:
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W miesiącu kwietniu 

pożegnaliśmy 

naszego wieloletniego działacza spółdzielczego 

dr. n. ekonomicznych

Henryka Szponara
byłego Wiceprzewodniczącego i Sekretarza RN

Człowieka bardzo zaangażowanego w sprawy Spółdzielni
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Dzia łal ność Spół dziel ni w ro ku 2009 za koń -
czy ła się bar dzo do bry mi wy ni ka mi fi nan -
so wo-gos po dar czy mi. Kon dy cja fi nan so wa
Spół dziel ni jest w bar dzo do brym sta nie, co
odzwier cie dla ją wszyst kie wskaź ni ki fi nan -
so we. Zysk netto z działalności gospodar-
czej i inwestycyjnej wyniósł 6.404.315,95 zł.

Spół dziel nia zre a li zo wa ła tak że wszyst kie za -
da nia gos po dar cze, w tym du ży za kres prac
re mon to wych o war to ści 15.180.226 zł., zre -
a li zo wa ny dzię ki uzy ska niu do dat ko wych
środ ków ze sprze da ży nie ru cho mo ści
„LAND”. Na stą pi ła znacz na po pra wa sta nu
tech nicz ne go bu dyn ków. Sta ło się to w wy -
ni ku re a li za cji du że go za kre su ro bót re mon -
to wych ele wa cji, wy mia ny dźwi gów oso bo -
wych, wy mia ny wo do mie rzy miesz ka nio -
wych, wy ko na niu wo do cią go wej in sta la cji
prze ciw po ża ro wej. Pod nio sła się tak że este -
ty ka bu dyn ków i oto cze nia oraz stan bez pie -
czeń stwa. W tym przy pad ku jest to za słu ga
roz sze rze nia mo ni to rin gu. 

Spół dziel nia pro wa dzi ła swą dzia łal ność -
szcze gól nie w za kre sie ewi den cji i roz li czeń
fi nan so wych na po szcze gól ne nie ru cho mo -
ści zgod nie ze zno we li zo wa ną od 31 lip ca
2007 ro ku Usta wą o spół dziel niach miesz ka -
nio wych. Rok 2009 był kon ty nu a cją in ten -
syw nych dzia łań w za kre sie prze kształ ceń
włas no ścio wych lo ka li miesz kal nych. Pro ces
prze kształ ceń prze bie gał w Spół dziel ni
spraw nie i w spo sób zor ga ni zo wa ny, co poz -
wo li ło zre a li zo wać bar dzo du żą licz bę zgło -
szo nych wnio sków. W ro ku 2009 Spół dziel -
nia kon ty nu o wa ła tak że dzia łal ność in we -
sty cyj ną. Re a li zo wa no i za koń czo no bu do wę
bu dyn ku przy ul. Pu ław skiej 255.

Pod su mo wu jąc dzia łal ność sta tu to wą
Spół dziel ni w ro ku 2009 na le ży stwier dzić,
iż by ła ona pro wa dzo na we wła ści wy spo -
sób, przy uwzględ nie niu ra chun ku eko no -
micz ne go. �

Dobra
kondycja
finansowa

FO
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� Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
przy ul. Sonaty 6D.
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Na dzień 31 grud nia 2009 r. w za so bach
Spół dziel ni by ło 5.361 lo ka li miesz kal -
nych, 5.437 człon ków, w tym 2 oso by
praw ne. W 2009 r. Za rząd przy jął w po -
czet Człon ków 154 oso by, zaś 151 zo sta -
ło skre ślo nych z re je stru. Po nad to Ra da
pod ję ła 12 uchwał do ty czą cych przy wró -
ce nia praw człon kow skich oso bom, w
sto sun ku do któ rych usta ły prze słan ki
uza sad nia ją ce wy kre śle nie lub wy klu -
cze nie. Naj czę ściej do ty czy ło to spła ty
za dłu że nia z ty tu łu użyt ko wa nia lo ka li.

W 2009 r. Spół dziel nia prze pro wa dzi ła dwa
prze tar gi na usta no wie nie pra wa od ręb nej
włas no ści do lo ka li miesz kal nych, wol nych
w sen sie praw nym. Spół dziel nia po sia da 
6 pra wo moc nych wy ro ków eks mi syj nych.
Wy ro ki te nie zo sta ły do tych czas wy ko na -
ne, gdyż Urząd m.st. War sza wy nie za pew -
nił lo ka li so cjal nych. Spół dziel nia ocze ku je
na te lo ka le już od po nad 2 lat.

W 2009 r. Spół dziel nia, w spo sób in ten -
syw ny, kon ty nu o wa ła pro ces prze kształ -
ceń włas no ścio wych, zgod nie z usta wą o
spół dziel niach miesz ka nio wych. W 2009 r.
pod pi sa no 518 ak tów no ta rial nych w for -
mie umów prze nie sie nia włas no ści lo ka li
na rzecz upraw nio nych osób. Do dnia 31
mar ca 2010 r. ogó łem pod pi sa no 2021 ak -
tów, w tym 618 dla miesz kań lo ka tor skich
oraz 10 dla miejsc ga ra żo wych.�

Sprawy
Członkowsko-
-Lokalowe

Rondo przy 
ul. Dominikańskiej
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W kwiet niu br. po wstał 23 stro ni co wy do ku ment o na zwie jak w ty -
tu le. Przed sta wia my w nim miesz kań com Spół dziel ni moż li wo ści
dal szej kon ty nu a cji prac mo der ni za cy no-re mon to wych, któ re trze -
ba wy ko nać, aby nam wszyst kim le piej się miesz ka ło. Za war te
w pro gra mie pro po zy cje są kon ty nu a cją opra co wa ne go w 2005 r.
„Pro gra mu po pra wy sta nu tech nicz ne go za so bów miesz ka nio wych
na la ta 2006 -2008”.

Pre zen tu je my roz wią za nia, któ re po re a li za cji przy nio są dal sze efek ty
w po sta ci po pra wy sta nu tech nicz ne go bu dyn ków i ich este ty ki, a tak -
że poz wo lą na ujed no li ce nie stan dar du tech nicz ne go bu dyn ków.
Opra co wa nie do ty czy 41 bu dyn ków miesz kal nych, prze ka za nych do
użyt ko wa nia w okre sie 1974 – 1979. Ana li za fi nan so wa do ty czą ca prze -
wi dy wa nych kosz tów ro bót re mon to wych do ty czy:
� ro bót ele wa cyj nych (do cie pla nie ścian ze wnętrz nych bu dyn ków,

re mont bal ko nów),
� re mon tów kla tek scho do wych, ko ry ta rzy, ho li i su te ren,
� ro bót zwią za nych z po pra wie niem sta nu ochro ny prze ciw po ża -

ro wej bu dyn ków wy so kich (za koń cze nie pro gra mu zwią za ne go z wy -
po sa że niem bu dyn ków wy so kich w wo do cią go wą in sta la cję prze ciw -
po ża ro wą, wy mia na ist nie ją cych drzwi we wnętrz nych na po zio mie
su te re ny na drzwi o od po wied niej od por no ści ognio wej,
� wy mia ny in sta la cji cen tral ne go ogrze wa nia,
� wy mia ny in sta la cji elek trycz nej (we wnętrz ne li nie za si la ją ce,

głów ne tab li ce roz dziel cze).

Okres re a li za cji pla no wa nych za dań, gdy by je wy ko nać wy łącz nie z od -
pi sów od lo ka li miesz kal nych przy ak tu al nie obo wią zu ją cych staw kach
wy niósł by oko ło 17,3 lat. To sta now czo za dłu go, jak na ocze ki wa nia
miesz kań ców. Dla te go zo sta nie znacz nie przy spie szo ny dzię ki te mu,
że w cza sie je go re a li za cji Spół dziel nia prze wi du je uzy ska nie do dat ko -
wych środ ków fi nan so wych z ty tu łu pro wa dzo nych in we sty cji na te -
re nie Osie dla.
Oto naj waż niej sze za mie rze nia: in we sty cje na ul. Pu ław skiej 255
i 255A przy nio są do chód rzędu 9.500.000 zł przed opo dat ko wa niem,

któ ry bę dzie prze zna czo ny częściowo na bu do wą par kin gu wie lo po -
zio mo we go a w części na remont budynków. In we sty cja przy ul. El -
sne ra 9 wg. za ło żo nych cen sprze da ży lo ka li przed opo dat ko wa niem
mo że przy nieść pra wie 15 mln zł do cho du. Z tej kwo ty pla nu je się prze -
zna czyć 11 mln zł na fun dusz re mon to wy. Przy chód pla no wa ny jest
na rok 2013. 
In we sty cja przy Al. KEN/So na ty, któ rej pla no wa ne roz po czę cie jest
prze wi dy wa ne na II po ło wę 2011 r. po win na przy nieść do chód ze
sprze da ży lo ka li miesz kal nych i użyt ko wych oko ło 35.400.000 zł. Pro -
gram zo stał spo rzą dzo ny przy uwzględ nie niu obo wią zu ją cych ure gu -
lo wań praw nych na dzień je go opra co wa nia.
Plan re a li za cji za dań re mon to wych na la ta 2011-15 za kła da wpły wy:
� od lo ka li miesz kal nych i użyt ko wych w wy so ko ści ok. 21 mln zł,
� od pis z in we sty cji – 27,8 mln zł,
� kre dyt ban ko wy – 7 mln zł.
Wy dat ki bi lan su ją się z wpły wa mi. Pro gram jest bar dzo szcze gó ło wy,
bo wiem za da nia roz pla no wa no na po szcze gól ne bu dyn ki.

Szczegóły na www.smsnd.pl/aktualnosci.html

Program poprawy stanu technicznego zasobów
mieszkaniowych SM „Służew nad Dolinką” 

na lata 2011-15

Sza now ni Miesz kań cy! Za rząd SM „Słu żew nad Do lin ką” przed sta -
wia roz li cze nie środ ków fi nan so wych, ja kie uzy ska liś my ze sprze -
da ży nie ru cho mo ści „LAND” przy uli cy Wał brzy skiej, oraz ze sta wie -
nie kosz tów naj waż niej szych ro bót, wy ko na nych w la tach 2007- 09.

1. War tość sprze da ży LAND-u brut to:   104.310.000,00 zł

2. Za pła co ny po da tek VAT(22%):  18.810.000,00 zł

3. Za pła co ny pod. do chod. od sprze da ży nie ru cho mo ści:           
16.245.000,00 zł

4. Ra zem war tość sprze da ży net to: 71.873.141.98 zł

Ze sta wie nie kosz tów naj waż niej szych ro bót w okre sie 2007-09

1. Roboty ogólnobudowlane (remonty elewacji, balkonów, klatek,
korytarzy, holi, i inne) : 45.154,422 zł

2. Ro bo ty in sta la cyj ne – in sta la cje sa ni tar ne (polimeryzacji insta-
lacji gazowej, instalacja przeciwpożarowa, wymiana wodomierzy,
instalacji centralnego ogrzewania, i inne): 13.630,552 zł

3. Ro bo ty in sta la cyj ne – in sta la cje elek trycz ne: 1.543,127 zł

4. Win dy oso bo we – wy mia na i re mon ty: 13.294,083 zł

5. In ne w tym m.in. dofinansowanie wymiany okien, wykonanie
boiska sportowego, monitoring osiedla, spłata kredytu na re mon -
ty ter mo mo der ni za cyj ne za cią gnię te go w 2003 r.: 14.709,331 zł 

6. Ra zem kosz ty 88.331.535 zł

W/W roboty zostały zrealizowane z następujących wpływów:

1. Środki finansowe ze sprzedaży nieruchomości „Land”: 
71.873.141,98

2. Odpis od lokali mieszkalnych na fundusz remontowy: 
7.193.751,00

3. Odpis od lokali użytkowych: 2.658.862,00
4. Środki finansowe uzyskane z innej działalności gospodarczej

prowadzonej przez Spółdzielnię 6.605.780,02

Razem wpływy: 88.331.535,00

Jak wy ni ka z ze sta wie nia tyl ko nie co po nad 8 proc. kosz tów (7.193.751
zł.) zo sta ło po kry te z wpłat miesz kań ców na fun dusz re mon to wy, po -
zo sta ła war tość wy ko na nych ro bót zo sta ła po kry ta ze środ ków fi nan -
so wych po cho dzą cych ze sprze da ży nie ru cho mo ści LAND i z pro wa -
dzo nej dzia łal no ści gos po dar czej Spół dziel ni. Szcze gó ło we ze sta wie -
nie wy ko na nia ro bót w po szcze gól nych bu dyn kach znaj dzie cie Pań -
stwo na stro nie in ter ne to wej Spół dziel ni www.smsnd.pl lub w biu -
rze Spół dziel ni.�

Rozliczenie ze sprzedaży LAND-u

� „Służewianka” przedszkole przy ul. Sonaty 6A
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1. Ze bra nie Przed sta wi cie li
W ro ku 2009 od by ło się jed no Ze bra nie Przed -
sta wi cie li w dniu 17 czer wca. Wzię ło w nim
udział 75 Przed sta wi cie li. Ze bra nie roz pa trzy -
ło i za twier dzi ło spra wo zda nia Za rzą du i Ra -
dy Nad zor czej z dzia łal no ści Spół dziel ni za rok
2008, spra wo zda nie fi nan so we (bi lans) Spół -
dziel ni za rok 2008, a tak że udzie li ło ab so lu to -
rium człon kom Za rzą du za rok 2008.

W trak cie Ze bra nia Przed sta wi cie li do ko na -
no wy bo ru nowych człon ków Ra dy Nad zor -
czej. Ze bra nie roz pa trzy ło tak że od wo ła nia
Człon ków Spół dziel ni oraz uchwały Ra dy Nad -
zor czej do ty czą ce wy klu cze nia ze Spół dziel ni.

2. Ze bra nia Grup Człon kow skich
Przed spra wo zdaw czym Ze bra niem Przed sta -
wi cie li Za rząd Spół dziel ni zwo łał na stę pu ją -
ce Ze bra nia Grup Człon kow skich:
� Ze bra nie Grup Człon kow skich w 42 bu -
dyn kach miesz kal nych ce lem wy bra nia
Przed sta wi cie li na Ze bra nie Przed sta wi cie -
li i człon ków Ko mi te tów Do mo wych.
� Wspól ne Ze bra nie Grup Człon kow skich
„Wschód” – zwo ła ne na dzień 3 czer wca
2009 r., udział wzię ło 96 człon ków Spół -
dziel ni;
� Wspól ne Ze bra nie Grup Człon kow skich
„Cen trum” – zwo ła ne na dzień 4 czer wca
2009 r., udział wzię ło 36 człon ków Spół -
dziel ni;
� Wspól ne Ze bra nie Grup Człon kow skich
„Za chód” – zwo ła ne na dzień 8 czer wca
2009 r., udział wzię ło 105 człon ków Spół -
dziel ni;

Pod czas wspól nych Ze brań Grup Człon kow -
skich oma wia ne by ły spra wy bę dą ce przed -
mio tem ob rad Ze bra nia Przed sta wi cie li
w dniu 17 czer wca 2009.

3. Ra da Nad zor cza
Ra da Nad zor cza zo sta ła wy bra na na Ze -
bra niu Przed sta wi cie li w dniu 17 czer wca
2009 r. Dzia łal no ści Ra dy Nad zor czej
przedstawiamy poniżej.

4. Za rząd Spół dziel ni
Za rząd Spół dziel ni pra co wał w 2009 ro ku
w na stę pu ją cym skła dzie:

� Pre zes Za rzą du – mgr Sta ni sław Ba ra -
now ski;
� Z-ca Pre ze sa – inż. Grze gorz Ja ku biec.

Za rząd od był 17 pro to ko ło wa nych po sie dzeń,
na któ rych pod jął łącz nie 20 Uchwał. Do ty czy -
ły one na stę pu ją cych spraw:

� Spraw człon kow skich (przy ję cia w po -
czet człon ków, skre śle nia);
� Spraw tech nicz no-re mon to wych i prze -
tar go wych;
� Spraw fi nan so wo-księ go wych;
� Spraw or ga ni za cyj nych.

Dzia łal ność Za rzą du Spół dziel ni w 2009 ro ku
kon cen tro wa ła się na:
�Re a li za cji uchwa ły Ze bra nia Przed sta wi -
cie li w spra wie za gos po da ro wa nia środ -
ków ze sprze da ży nieruchomości (prze zna -
cze nie 9.622.000 zł na za si le nie fun du szu
re mon to we go, aby re a li zo wać sze ro ki za -
kres ro bót re mon to wych);
� Do sto so wa niu dzia łal no ści Spół dziel ni
do wy mo gów zno we li zo wa nej Usta wy
o spół dziel niach miesz ka nio wych,
�Re a li za cji Usta wy w za kre sie usta na wia -
nia pra wa od ręb nej włas no ści lo ka li;
�Kon ty nu a cji roz sze rzo ne go za kre su prac

re mon to wych (m.in. Mon taż wo do mie rzy
elek tro nicz nych od czy ty wa nych dro gą ra -
dio wą, ocie ple nie ścian ze wnętrz nych,
mo der ni za cja i wy mia na in sta la cji cen tral -
ne go ogrze wa nia, wy ko na nie wo do cią go -
wej in sta la cji prze ciw po ża ro wej, re mont
kla tek scho do wych i ko ry ta rzy, mo der ni -
za cja dróg i cią gów pie szo-jezd nych, za -
koń cze nie re a li za cji pro gra mu zwią za ne -
go z wy mia ną dźwi gów);
� Utrzy ma niu dzia łal no ści in we sty cyj nej
Spół dziel ni, za koń cze nie I eta pu i kon ty -
nu a cja II eta pu bu do wy bu dyn ku przy ul.
Pu ław ska 255A oraz roz po czę cie prac przy -
go to wu ją cych bu do wę wie lo po zio mo we -
go ga ra żu przy ul. No skow skie go, bu dyn -
ku miesz kal ne go przy ul. El sne ra 9;
� Utrzy ma niu rów no wa gi fi nan so wej
i zdol no ści płat ni czej Spół dziel ni;
� Spraw nej re a li za cji za ło żeń i pro ce dur
wy ni ka ją cych z sy ste mu za rzą dza nia ja ko -
ścią ISO 9000: 2000;
� Roz wi ja nie i roz sze rza nie dzia łal no ści
kul tu ral no-spor to wej na te re nie Osie dla
wspól nie ze Słu żew skim Do mem Kul tu ry
i Sto wa rzy sze niem Miesz kań ców Słu że wa. 

4. Ko mi te ty Do mo we
Za rząd utrzy my wał ro bo czą współ pra cę z po -
szcze gól ny mi Ko mi te ta mi Do mo wy mi, za się -
ga jąc ich opi nii w spra wach do ty czą cych bu -
dyn ku oraz naj bliż sze go oto cze nia. 

W mia rę po sia da nych środ ków fi nan so -
wych, Za rząd Spół dziel ni re a li zo wał wnio ski
i po stu la ty zgła sza ne przez po szcze gól ne Ko -
mi te ty Do mo we. Człon ko wie Ko mi te tów Do -
mo wych by li każ do ra zo wo za pra sza ni na od -
bio ry tech nicz ne ro bót wy ko ny wa nych w po -
szcze gól nych bu dyn kach.�

Działalność organów
spółdzielni

Ra da Nad zor cza, któ ra dzia ła ła do dnia 17
czer wca 2009 ro ku (ko niec ka den cji) zo sta -
ła wy bra na przez Ze bra nie Przed sta wi cie li
w dniu 5 stycz nia 2006 ro ku. W związ ku
z upły wem jej ka den cji Ze bra nie Przed sta -
wi cie li w dniu 17 czer wca 2009 r. wy bra ło
no wych człon ków Ra dy Nad zor czej na trzy -
let nią ka den cję. Spra wo zda nie RN za rok
2009 obej mu je więc dwie czę ści dzia łań RN.

Ustę pu ją ca Ra da Nad zor cza dzia ła ła w skła -
dzie: Krzysz tof So zań ski – prze wod ni czą cy,
An drzej Mi cha łow ski – wi ce prze wod ni czą -
cy, Hen ryk Szpo nar – se kre tarz i człon ko wie:
Wie sła wa Ar ci szew ska, Ed mund Gło wac ki,
Ali cja He rold, Ma ria Jo lan ta Ka sprzyk, El -

żbie ta Leś niew ska, Je rzy Mu chow ski, Jan
Pię ta, Wło dzi mierz San dec ki, Piotr Sta siak,
Jan Ste fan Uszyń ski, Syl we ster Mie czy sław
Za roń, Iza be la Zie miń ska-Ma ry no wicz.

Skład no wej Ra dy Nad zor czej jest na stę -
pu ją cy: Grze gorz Je mie li ta – prze wod ni czą -
cy, Urszu la Ajersz – wi ce prze wod ni czą ca,
Iza be la Zie miń ska-Ma ry no wicz – se kre tarz
i 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 Mi rec ki, 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. 

Spra wo zda nie li czy 15 stron i dwie stro ny
za łącz ni ków. Na naj bliż szym Ze bra niu Przed -

sta wi cie li przyj mo wa ne bę dzie spra wo zda nie
ca ło ścio we za 2009 r. Tym ra zem będzie zawie-
rała też naj waż niej sze in for ma cje do ty czą ce
dzia łań obec nej Ra dy Nad zor czej. W okre sie
od 17 czer wca ub.r. po dzień dzi siej szy Ra da
zaj mo wa ła się na stę pu ją cy mi spra wa mi:
� w ra mach Ra dy fun kcjo nu ją 3 Ko mi sje
prob le mo we – Ko mi sja Fi nan so wo-Re wi -
zyj na, któ rą kie ru je Zbi gniew Ko tu la, Ko -
mi sja Tech nicz no-Gos po dar cza z prze wod -
ni czą cym An drze jem Wil to sem i Ko mi sja
Człon kow sko-Sa mo rzą do wa z prze wod ni -
czą cą Te re są Dą brow ską.

�Wpro wa dzo no zmia ny w „Re gu la mi nie
roz li cza nia kosz tów i przy cho dów gos po -

Działalność 
Rady Nadzorczej 
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dar ki za so bem miesz ka nio wym oraz za sad
usta la nia op łat za użyt ko wa nie lo ka li”
w czę ści do ty czą cej zmian za sad roz li cza -
nia kosz tów wy wo zu nie czy sto ści.

� Pod ję to dwie uchwa ły w spra wie zmia -
ny mie sięcz nych sta wek op łat za użyt ko -
wa nie lo ka li miesz kal nych i użyt ko wych. 

� Usta lo no Re gu la min i roz strzy gnię to
kon kurs „Na naj pięk niej ukwie co ny bal -
kon i naj ład niej za gos po da ro wa ne oto cze -
nie bu dyn ków SM „Słu żew nad Do lin ką”.

� Po d ję to Uchwa ły o wy kre śle niu z re je -
stru człon ków Spół dziel ni osób, któ re zby -
ły włas no ścio we pra wo do lo ka li i nie wy -
po wie dzia ły człon ko stwa w Spół dziel ni.

� W ra mach kon tro li i nad zo ru nad dzia -
łal no ścią fi nan so wą Spół dziel ni roz pa try -
wa no kwar tal ne spra wo zda nia Za rzą du
z wy ko na nia pla nu fi nan so wo-gos po dar -
cze go, wraz ze sto sow ny mi wnio ska mi,
zo bo wią zu jąc Za rząd do ich re a li za cji.

� Wy bra no ofer tę w spra wie prze pro wa -
dze nia czę ścio wej lu stra cji in we sty cyj nej
i wy zna czo no swo ich człon ków do współ -
pra cy z lu stra to rem.

� Pod ję to Uchwa łę w spra wie za ło żeń or -
ga ni za cyj no-fi nan so wych, za sad ewi den -
cjo no wa nia i roz li cza nia kosz tów bu do wy
oraz za sad wno sze nia i roz li cza nia za li czek
wno szo nych przez na byw ców lo ka li na po -
czet kup na lo ka li w za da niu in we sty cyj -
nym przy ul. El sne ra 9.

� Roz pa try wa no kwar tal ne pre mie dla
człon ków Za rzą du Spół dziel ni.

� Za poz na no się z in for ma cja mi do ty czą -
cy mi sta nu bez pie czeń stwa Osie dla.

� Za poz na no się z in for ma cja mi Za rzą du
w spra wie dróg we wnętrz nych Osie dla.

� Po dej mo wa no Uchwa ły w spra wie wy -
kre śle nia z re je stru człon ków Spół dziel ni.

�Za twier dza no za ło że nia do pla nu fi nan so -
wo-gos po dar cze go Spół dziel ni na rok 2010.

� Roz pa try wa no ofer ty wy bo ru bieg łe go
re wi den ta do zba da nia spra wo zda nia fi -
nan so we go Spół dziel ni za rok 2009.

� Za twier dza no plan fi nan so wo-gos po -
dar czy Spół dziel ni na rok 2010. Do cho dy
na rok 2010 za pla no wa no w wy so ko -

ści: 18.569.890 zł, zaś kosz ty na kwo tę:
20.230.812 zł.

� Na każ dym po sie dze niu Ra dy Nad zor -
czej w II po ło wie 2009 r. w spra wach bie -
żą cych oma wia ne by ły mię dzy in ny mi pis -
ma i wnio ski człon ków Spół dziel ni kie ro -
wa ne do RN. 

Człon ko wie Ra dy Nad zor czej, de cy du jąc się
na pra cę w niej zło ży li oświad cze nia, że nie
pro wa dzą dzia łal no ści kon ku ren cyj nej wo bec
Spół dziel ni i nie za le ga ją w op ła tach czyn szo -
wych. Po sie dze nia Ra dy są pro to ko ło wa ne
i po prze dza ne po sie dze nia mi Ko mi sji Sta łych.
Człon ko wie RN po przed niej ka den cji by li obec -
ni na wszyst kich 6-ciu po sie dze niach Rady
w pier wszej po ło wie 2009 r. i – co war to moc -
no pod kre ślić – nie stwier dzo no żad nej nie o -
bec no ści nie u spra wie dli wio nej, przy za led wie
3-ch nie o bec no ściach uspra wie dli wio nych, co
świad czy o bar dzo po wa ż nym trak to wa niu
swo ich obo wiąz ków wo bec Spół dziel ni. Po -
dob ną su mien no ścią wy ka za li się ak tu al ni
człon ko wie RN – od czas 7-miu po sie dzeń RN,
od no to wa no 5 nie o bec no ści uspra wie dli wio -
nych i ani jed nej nie u spra wie dli wio nej.

Spra wo zda nie pod pi sa li: Iza be la Zie miń -
ska-Ma ry no wicz – se kre tarz i Grze gorz Je mie -
li ta – prze wod ni czą cy Ra dy Nad zor czej.�

Dzia ła jąc zgod nie z Uchwa ła mi Ze bra nia
Przed sta wi cie li i Ra dy Nad zor czej – Za rząd
Spół dziel ni kon ty nu o wał w 2009 r. re a li za -
cję in we sty cji przy ul. Pu ław skiej 255
i 255A, a tak że kon ty nu o wał dzia ła nia przy -
go to waw cze do ko lej nych in we sty cji.

Przy ul. Pu ław skiej 255 po wsta ły 2 bu dyn ki:
1. Na dział ce o nr. ewid. Nr 1/4 – bu dy nek

miesz kal ny li czą cy 128 lo ka li miesz kal -
nych i 3 lo ka le użyt ko we oraz dwie kon dy -
gna cje pod ziem ne z miej sca mi po sto jo wy -
mi. Re a li za cja ro bót bu do wla nych zo sta ła

ukoń czo na. Od bio ry zo sta ły prze pro wa -
dzo ne i dnia 13 sierp nia 2009 uzy ska no
de cy zję o użyt ko wa niu, któ ra sta ła się
osta teczną 1 wrześ nia 2009 ro ku.

2. Na dział ce o nr. ewid. 17 – bu dy nek miesz -
kal ny li czą cy 17 lo ka li miesz kal nych i 1 lo -
kal użyt ko wy oraz 1 kon dy gna cja pod ziem -
na z miej sca mi po sto jo wy mi. Bu dy nek od -
da no do użyt ko wa nia w kwiet niu br.
Na dzień 31 grud nia 2009 r. zo sta ło pod -

pi sa nych łacz nie 139 umów na lo ka le miesz -
kal ne oraz 3 umo wy na lo ka le użyt ko we.
Wy ma ga ne środ ki re gu lo wa ne były ter mi no -

wo i na ko niec ro ku wy no si ły 74.805.541,
62 zł. In we sty cje re a li zo wa ne są pra wi dło -
wo, nie wy stę pu ją żad ne za gro że nia, za rów -
no fi nan so we, jak i tech nicz ne.

Na ko niec kwiet nia br. po zo stał do sprze da -
ży je den lo kal miesz kal ny. Je den użytkowy o
pow. 180 m2 bę dzie wy naj mo wa ny dla po -
trzeb Słu żew skie go Do mu Kul tu ry na czas bu -
do wy no wej sie dzi by SDK przy ul. Ba cha 15. 

Po za tym pro wa dzo no dzia ła nia ma ją ce
na ce lu uzy ska nie poz wo le nia na bu do wę
ga ra żu przy ul. No skow skie go i bu dyn ku wie -
lo ro dzin ne go przy ul. El sne ra.�

Działalność 
inwestycyjna
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� Nowo oddana inwestycja Spółdzielni przy ul. Puławskiej 255
� Złoty Orzeł Mazowieckiego Biznesu 
– jedna z nagród Spółdzielni
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1. Spra wy eks plo a ta cyj ne
Te ren za rzą dza ny przez Spół dziel nię wg sta -
nu na 31 grud nia 2009 r. wy no sił 423.173 m2

z pra wem użyt ko wa nia wie czy ste go oraz te -
ren 739 m2 z pra wem włas no ści.

W ro ku 2009 w eks plo a ta cji za so bów Spół -
dziel ni znaj do wa ły się 42 bu dyn ki miesz kal ne
oraz 3 pa wi lo ny wol no sto ją ce. Po wierz chnia
eks plo a to wa nych za so bów za rzą dza nych
przez Spół dziel nię wy no si ła 292.241,21 m2

po wierz chni użyt ko wej, w tym:
� Bu dyn ki miesz kal ne 286.168,91 m2 

w tym: 
Po wierz chnia lo ka li sta no wią cych 
włas ność Spół dziel ni 186.440,00 m2

Po wierz chnia lo ka li sta no wią cych 
od ręb ną włas ność 99.728,91 m2

� Pa wi lo ny han dlo we 3.434,67 m2

ul. Ba tu ty 5 867,00 m2

ul. El sne ra 9 1.285,47 m2

ul. Wał brzy ska 21 1.282,20 m2

Biu ro Spół dziel ni (ul. Ba cha 31) 696,08 m2

� Lo ka le użyt ko we w bu dyn kach 
miesz kal nych 1.941,55 m2

Spół dziel nia wy dzier ża wia rów nież:
� po wierz chnie 9 hy dro for ni, na któ rych wy -

ko na ne są nad bu do wy;
� te ren pod ma łe pa wi lo ny han dlo we-kio -

ski: spo żyw cze, owo co wo-wa rzyw ne itp..
� te ren pod re sta u ra cję Mc Do nald’s u zbie -

gu ul. Pu ław skiej i Wał brzy skiej;
� te re ny i ścia ny bu dyn ków pod  tab li ce re -

kla mo we;
� na te re nie osie dla fun kcjo nu je 13 zor ga ni -

zo wa nych par kin gów (12 spo łecz nie strze -
żo nych i 1 ko mer cyj ny).

Wszyst kie bu dyn ki oraz te re ny by ły sprzą ta -
ne przez gos po da rzy i sprzą ta czy za trud nia -
nych na eta tach oraz przej ścio wo na okres
prób ny na umo wy zle ce nia, w tych przy pad -
kach gdzie wy stę po wa ły va ca ty gos po da rzy.

W ro ku 2009 w ra mach re a li za cji pro gra mu
„Bez piecz ny Słu żew” pro wa dzo ne by ły na -
stę pu ją ce dzia ła nia:
�W sie dzi bie Spół dziel ni dzia ła te le fon „Dy -

żur ne go Osie dla” (tel. 22-543-92-02) czyn -
ny ca ło do bo wo, któ ry przyj mu je zgło sze -
nia w spra wach za gro żeń bez pie czeń stwa;

� Kon ty nu o wa na jest współ pra ca z De le ga -
tu rą Biu ra Bez pie czeń stwa i Za rzą dza nia
Kry zy so we go Urzę du m. st. War sza wy
Dziel ni cy Mo ko tów;

� Za koń czo no bu do wę sy ste mu mo ni to rin -
gu wind w bu dyn kach Spół dziel ni. Łącz nie
za in sta lo wa no 106 ka mer – wy so kiej roz -
dziel czo ści z moż li wo ścią od twa rza nia za -
re je stro wa ne go ob ra zu przez okres ok.. 3
ty god ni.

� Kon ty nu o wa no spot ka nia z Ko mi te ta mi
Do mo wy mi z udzia łem Po li cji i Stra ży

Miej skiej w Pun kcie Kon sul ta cyj nym przy
ul. Ba tu ty 7D, a po je go prze nie sie niu
w bu dyn ku Ba cha 31.

W ce lu po pra wy este ty ki i utrzy ma nia oto -
cze nia bu dyn ków w na le ży tym sta nie tech -
nicz nym w 2009 ro ku wy ko na no:
�Na pra wę na wierz chni as fal to wych cią gów

pie szo-jezd nych i chod ni ków oraz ulic na
te re nie Osie dla;

�Na bie żą co wy ko ny wa no re no wa cje traw -
ni ków oraz cię cia pie lę gna cyj ne drzew;

�Usu nię to uschnię te i uszko dzo ne drze wa
w oto cze niu bu dyn ków, wy ko na no no we
na sa dze nia drzew, krze wów ozdob nych
i ży wop ło to wych;

�W okre sie wio sen no-let nim wy ko ny wa no
ko sze nia traw ni ków i cię cia pie lę gna cyj ne
ży wop ło tów; 

�Od no wio no ozna ko wa nie po zio me cią gów
pie szo-jezd nych i dróg we wnętrz nych na
te re nie ca łe go osie dla;

� Kon ty nu o wa no wy mia nę sta rych ła wek
par ko wych, któ re za stą pio no este tycz ny -
mi, bar dziej wy trzy ma ły mi, od por ny mi na
de wa sta cję;

� Za ku pio no i za in sta lo wa no 62 sztu ki ko szy
na psie od cho dy;

�W oko li cach bu dyn ku Ba cha 26/Pu ław ska
255 wy ko na no no we na sa dze nia drzew
i krze wów ozdob nych o łącz nej po wierz -
chni 160 m2. 

2.Kosz ty i do cho dy eks plo a ta cji za so bów
miesz ka nio wych
W 2009 r. Spół dziel nia po nio sła kosz ty eks -
plo a ta cji za so bów miesz ka nio wych z wy łą -
cze niem kosz tów zu ży cia wo dy i od pro wa -
dza nia ście ków, ener gii elek trycz nej i ga zu
oraz do staw ener gii ciepl nej, w wy so ko ści
ogó łem – 26.389.752 zł, tj. 100,1 proc. za ło -
żo ne go pla nu.

Do cho dy wy nio sły ogó łem – 18.812.757 zł
tj. 100,2 proc. pla nu. 

Uwzględ nio na zo sta ła nad wyż ka do cho dów
z lat ubieg łych w wy so ko ści 11.752.563 zł.

Na koniec 2009 roku wynik finansowy na
kosztach eksploatacji wynosił + 3.670.301 zł

W 2009 ro ku wpro wa dzo no nie zbęd ne zmia -
ny sta wek op łat miesz kań ców utrzy mu jąc
za sa dę nie pod wyż sza nia op łat za leż nych od
Spół dziel ni, a je dy nie w wy ni ku szcze gó ło -
wej ana li zy pla no wa nych kosz tów, do ko na -
no nie zbęd nych re gu la cji po mię dzy po szcze -
gól ny mi staw ka mi op łat.
W 2009 ro ku użyt kow ni cy lo ka li miesz kal -
nych fi nan so wa li kosz ty zwią za ne z utrzy ma -

niem nie ru cho mo ści staw ka „eks plo a ta cja”
w wy so ko ści 1,70 zł/m2, nato miast fak tycz -
nie po nie sio ne kosz ty eks plo a ta cyj ne zwią -
za ne z utrzy ma niem nie ru cho mo ści w 2009
ro ku ukształ to wa ły staw kę na po zio mie
1.95 zł/m2.

W 2009 ro ku wpły wy na fun dusz re mon -
to wy zo sta ły za si lo ne od pi sem na fun dusz
re mon to wy od lo ka li użyt ko wych i dzier żaw -
ców w wy so ko ści 290.471 zł., od pis od lo ka -
li miesz kal nych po zo stał na do tych cza so -
wym po zio mie 0,53 zł/m2. Na le ży pod kre -
ślić, że w 2009 ro ku do ko na no do dat ko we -
go od pi su w wy so ko ści 9.622.000 zł. z ty tu -
łu sprze da ży nie ru cho mo ści „Land”.

3. Gos po dar ka środ ka mi fun du szu re mon -
to we go
Stan fun du szu na dzień 1 stycz nia 2009 r.: 

3.066.427 zł
Wpły wy na fun dusz re mon to wy w 2009 ro -
ku (100,1 proc. pla nu) wy nio sły ogó łem: 

12.329.151zł
Wy dat ki z fun du szu re mon to we go w 2009 r.
wy nio sły ogó łem: 15.086.163 zł.
Stan fun du szu re mon to we go na dzień 31
grud nia 2009 r. wy niósł: 309.415 zł.

Wykonano m.in.: 
Re mon ty głów ne:
� re mon ty ele wa cji – ocie ple nie ścian ze -

wnętrz nych: 213.357 zł
�wy mia na wo do mie rzy miesz ka nio wych: 

2.569.432 zł
�wy mia na in sta la cji cen tral ne go ogrze wa -

nia: 742.804 zł
�wy ko na nie wo do cią go wej in sta la cji prze -

ciw po ża ro wej w 11 bu dyn kach: 
1.993.857 zł

Re mon ty dźwi gów:
� wy ko na nie 1.824.735 zł
� kom plek so wa wy mia na i mo der ni za cja 

13 dźwigów,
� ro bo ty bie żą ce, na pra wy, re mon ty na ka -
za ne przez UDT.

Re mon ty po zo sta łe bie żą ce, drob ne i awa -
ryj ne:
� re mon ty po kryć da cho wych,
� re mon ty kla tek scho do wych i ko ry ta rzy

w bu dyn kach,
� re mon ty hal li i su te ren w bu dyn kach,
� re mon ty bal ko nów,
�wy ko na nie al ta nek śmiet ni ko wych i re -

mont miejsc zsy po wych,
� re fun da cja wy mia ny sto lar ki okien nej

w lo ka lach,
� re mon ty i prze bu do wy lo ka li włas nych

Spół dziel ni,
� re mon to we ro bo ty dro go we,
� ro bo ty ogól no bu do wla ne w bu dyn kach

wy kra cza ją ce po za za kres umo wy na kon -
ser wa cje i re mon ty bie żą ce,

� ro bo ty elek trycz ne zwią za ne z re mon tem
bu dyn ków we wnątrz,

� re mon ty ka na li za cji sa ni tar nej,
� re mon ty nie prze wi dzia ne i awa ryj ne.

Działalność eksploatacyjna
i remontowa



Nad Dolink¹ 11

4. Za dłu że nia z ty tu łu op łat eks plo a ta cyj -
nych.
Za dłu że nia od lo ka li miesz kal nych bie żą ce,
za są dzo ne i spor ne na dzień 31 grud nia
2009r. Za dłu że nia te uleg ły zwię ksze niu o
112.533 zł w po rów na ni z 31 grud nia 2008 r.
Na ten  zwię kszo ny wzrost mia ło wpływ za księ -
go wa ne roz li cze nie za IV kwar tał kosz tów zu -
ży cia ciep łej i zim nej wo dy w kwo cie 441.230
zł z ter mi nem za pła ty do 28 lu te go 2010 ro ku. 

Wskaź nik za dłu żeń ogó łem (w sto sun ku
do na leż nych do cho dów rocz nych) na dzień
31 grud nia 2009 r. wy niósł 5.9% i uległ nie -

znacz ne mu zwię ksze niu w po rów na niu do
wskaź ni ka na dzień 31 grud nia 2008 r. Wy -
no szą ce go 5,8%.

W ro ku 2009 Za rząd Spół dziel ni do człon -
ków za le ga ją cych z op ła ta mi po wy żej dwóch
mie się cy, wy sy łał wez wa nia do ure gu lo wa -
nia za dłu żeń wraz z usta wo wy mi od set ka mi
z ter mi nem płat no ści 7 dni od otrzy ma ne go
wez wa nia. Każ de wez wa nie za wie ra ło ostrze -
że nie, że je że li za leg łość nie zo sta nie ure gu -
lo wa na w wy zna czo nym ter mi nie, spra wa
zo sta nie skie ro wa na na dro gę po stę po wa nia
są do we go bez po now ne go wez wa nia. Sto so -

wa no rów nież in ne for my eg zek wo wa nia za -
dłu żeń. Wy sła no 2.902 mo ni ty.

Za dłu że nia od lo ka li użyt ko wych. Ogó łem
wskaź nik za dłu żeń wy no sił na ko niec 2009 r.
– 133.375 zł, co sta no wi ło 7,4%. Uleg ły one
zmniej sze niu w sto sun ku do ro ku 2008 o
10.480 zł.

Mi mo ist nie ją cych za dłu żeń z ty tu łu op łat
eks plo a ta cyj nych płyn ność fi nan so wa Spół -
dziel ni jest do bra i nie ma za gro że nia dla ter -
mi no we go re gu lo wa nia zo bo wią zań Spół -
dziel ni wo bec swo ich kon tra hen tów.�

Na dzia łal ność spo łecz no-kul tu ral ną w 2009
ro ku Spół dziel nia po nio sła kosz ty w wy so -
ko ści 236.302 zł. Fi nan so wa nie dzia łal no ści
od by wa ło się na pod sta wie uchwa lo ne go
przez Ra dę Nad zor czą pla nu na rok 2009.

Kosz ty po nie sio no na:
� dzia łal ność Klu bu Se nio ra „Słu że wiak”.
� dzia łal ność Osie dlo we go Klu bu Spor to we -

go „Słu żew nad Do lin ką”,
� do fi nan so wa nie dzia łal no ści „Sto wa rzy -

sze nia Miesz kań ców Słu że wa”. 
� do fi nan so wa nie przez Spół dziel nię dzie ci

szkol nych oraz przed szkol nych,
� in ne wy dat ki.

Dzia łal ność adre so wa na do Se nio rów miesz -
ka ją cych na te re nie Osie dla Słu żew nad Do -
lin ką pro wa dzo na by ła i jest w Klu bie Se nio -
ra przy ul. El sne ra 32. Od po nie dział ku do
czwar tku w Klu bie od by wa ją się za ję cia
z gim na sty ki re ha bi li ta cyj nej. W czwar tki
wie czor ki ta necz ne, a w ich w ra mach: Dni
Bab ci i Dziad ka, Tłu sty Czwar tek, Dzień Se -
nio ra, An drzej ki, Po wi ta nie wa ka cji. Klub or -
ga ni zu je tak że: Spot ka nia Wi gi lij ne oraz
Wiel ka noc ne. W każ dy wto rek w godz. 15.00
– 17.00 peł nio ny jest dy żur człon ków Za rzą -
du Związ ku Eme ry tów i Ren ci stów ko ła nr 14.

Oprócz sta łych za jęć w Klu bie od by wa ją
się spot ka nia zwią za ne z dzia łal no ścią Spół -
dziel ni: bie gi im. B. Ma li now skie go i ze bra -
nia Grup Człon kow skich ze wschod niej czę -
ści Osie dla, a tak że róż ne go ro dza ju pre zen -
ta cje i pre lek cje.

Dzia łal ność Klu bu jest oce nia na bar dzo
po zy tyw nie przez Se nio rów, na co ma wpływ
uroz ma i co ny pro gram pro wa dzo nych za jęć,
a tak że cie ka wa aran ża cja po miesz czeń.

Spół dziel nia ak tyw nie wspie ra dzia łal ność
spor to wo-re kre a cyj ną, któ ra jest re a li zo wa -
na w ra mach Osie dlo we go Klu bu Spor to we -
go OKS „Słu żew”.

Klub jest czę ścią skła do wą Sto wa rzy sze nia
Miesz kań ców Słu że wa. Te re nem dzia ła nia
Klu bu jest Osie dle „Słu żew nad Do lin ką”. Ce -
lem dzia ła nia Klu bu jest za pew nie nie dzie -
ciom, mło dzie ży i do ro słym miesz kań com
Osie dla zor ga ni zo wa ne go i ak tyw ne go spę -
dza nia cza su wol ne go oraz za po bie ga nie pa -
to lo giom spo łecz nym.
Dzia ła ją zor ga ni zo wa ne pod opie ką tre ne -
rów i in struk to rów na stę pu ją ce dru ży ny:
� dru ży na pił ki noż nej – se nio rzy,
� dru ży na pił ki noż nej – ju nio rzy,
� dru ży na pił ki noż nej – mło dzi cy,
�dru ży na pił ki noż nej – tram pka rze (rocz ni -
ki 2000, 1999, 1998),

� dru ży na pił ki noż nej – dziew czę ta,
� dru ży na pił ki siat ko wej – dziew czę ta.
Za wod ni cy zgru po wa ni w dru ży nach OKS
„Słu żew” od by wa ją re gu lar nie tre nin gi.
W ro ku 2009 od by wa ły się one na te re nie
Szko ły Pod sta wo wej nr 46 i no we go bo i ska
przy ul. No skow skie go oraz na te re nie m.st.
War sza wy, a tak że po za jej gra ni ca mi.

Dru ży ny OKS uczest ni czy ły w wie lu im pre -
zach. Mię dzy in ny mi: w Tur nie ju Pił kar skim
„Pro  Słu żew”, Mo ko tow skim Tur nie ju Pił kar -
skim, Roz in nym Tur nie ju Siat ków ki Pla żo wej,
Tur nie ju o Pu char Mo ko to wa, Tur nie ju „Spor -
to we Po że gna nie La ta”, Ha lo wym Tur nie ju
Pił ki Noż nej Dy rek to ra DO SIR, w me czach
w Li dze Ha lo wej – Li go wiec Kla sa Biz nes „Zi -
ma 2009”, Tur nie ju Pił ki Noż nej TPD Wo la,
me cze „Wieś Cup” w Za le siu Gór nym, o pu -
char Aka de mii Ob ro ny Na ro do wej w Rem ber -
to wie, w tur nie jach „Wios na Cup” i „Gra my
o Zło tą Pił kę”, na „Dzień Dziec ka”, „Że gnaj La -
to – Wi taj Szko ło”, „Pu char Je sie ni” i w I Ursy -
now skim Pu cha rze Or li ka. Nie ja ko uko ro no -
wa niem był udział dru ży ny OKS „Słu żew”
w tur nie ju „Trommel Indoor Soccer Cup”
w Ho lan dii i za ję te w nim III miej sce.

Pu cha rów, dy plo mów na gród za wod ni cy
OKS „Słu żew” zdo by li wie le i ma ją się czym
po chwa lić.�

Działalność 
społeczno-kulturalna

� Niepozorny barak tętni kulturalnym życiem � Koncepcja nowej siedziby SDK
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Nasze przyszłe inwestycje

Ul. Mo zar ta 
KON CEP CJA IN WE STY CYJ NA: 
Bu do wa zes po łu bu dyn ków – miesz kal ne go,
z fun kcją usłu go wą na par te rze, miesz ka nia -
mi po wy żej par te ru oraz trze ma po zio ma mi
ga ra ży pod ziem nych – biu ro we go z trze ma
po zio ma mi ga ra ży pod ziem nych oraz – ga -
ra żu wie lo po zio mo we go o trzech kon dy gna -
cjach pod ziem nych i sze ściu na dziem nych.
Bu do wa bę dzie re a li zo wa na na dział ce nr
ew. 14 w ob rę bie 1-04-15, o pow. 7653 m2,
ure gu lo wa nej w KW nr WA2M/00463847/3
po ło żo nej przy ul. Mo zar ta w War sza wie w
miejscu istniejącego parkingu naziemnego.

Pro jekt prze wi du je wy ko na nie w bu dyn -
ku łącz nie ok. 135 miesz kań i 859 miejsc po -
sto jo wych w ga ra żach pod ziem nych na
trzech po zio mach pod ziem nych i sze ściu na -
dziem nych. Ko mu ni ka cję pio no wą w zes po -
le bu dyn ków za pew nia ją pio ny ko mu ni ka -
cyj ne z win da mi oso bo wy mi i klat ka mi
scho do wy mi. Ilość wind w klat kach scho do -
wych uwzględ nia ilość miesz kań, po wierz -
chnię biur i ilość miejsc po sto jo wych.

Bu dyn ki bę dą mia ły wy so kość od V do XI
kon dy gna cji:
� Bu dy nek miesz kal ny VII — XI kon dy -

gna cji
� Bu dy nek biu ro wy – V kon dy gna cji
�Ga raż wie lo po zio mo wy – VI kon dy gna cji

1. In we sty cja w czę ści miesz ka nio wej re -
a li zo wa na bę dzie na za sa dach ryn ko -
wych.
2. Spół dziel nia wy bu du je zes pół bu dyn -
ków; miesz kal ny, z fun kcją usłu go wą na
par te rze, miesz ka nia mi po wyż szej par te -
ru oraz trze ma po zio ma mi ga ra ży pod -
ziem nych, biu ro wy z trze ma po zio ma mi
ga ra ży pod ziem nych oraz ga raż wie lo po -
zio mo wy o trzech kon dy gna cjach pod -
ziem nych i sze ściu na dziem nych (opi sa -
nych w pkt. I ni niej szej kon cep cji in we -
sty cyj nej), na nie ru cho mo ści Spół dziel ni,
bę dą cej w jej użyt ko wa niu wie czy stym,
ozna czo nej ja ko dz. ew. nr 14 w ob rę bie
1-04-15 o pow. 7653 m2 ,ure gu lo wa nej w
KW Nr WA2M/00463847/3 po ło żo nej w
War sza wie przy ul. Mo zar ta.
3. Spół dziel nia po ce nach ryn ko wych sprze -
da na byw com wy o dręb nio ne lo ka le wraz z
udzia łem we wspó łu żyt ko wa niu wie czy -
stym dział ki, na któ rej usy tu o wa ny bę dzie
bu dy nek, wraz z ta kim sa mym udzia łem
we współ włas no ści czę ści wspól nej bu dyn -
ku, słu żą cych ogó ło wi miesz kań ców.
4. Na byw cy lo ka li bę dą mo gli ku pić miej -
sce ga ra żo we w wie lo sta no wi sko wym ga -
ra żu (ja ko udział we współ włas no ści ga -
ra żu wie lo sta no wi sko we go bądź ja ko
udział we współ włas no ści nie ru cho mo ści
wspól nej).

PARAMETRY INWESTYCJI: 
� powierzchnia użytkowa mieszkań (pum)

7.500 m2

� powierzchnia użytkowa usług na parterze
w budynku mieszkalnym (alternatywa
dla umiejscowienia przychodni zdrowia)

970 m2

� powierzchnia biur (siedziba administracji
Spółdzielni z salą administracyjną) 

1340 m2

�miejsca postojowe w garażu podziem-
nym i naziemnym 859 mp

W tym: 
� dla nowej zabudowy mieszkaniowej,

usługowej i biurowej 170 mp
� dla istniejących budynków 689 mp

PLA NO WA NY TER MIN ROZ PO CZĘ CIA 
IN WE STY CJI: 
Trzeci mie siąc po uzy ska niu poz wo le nia na bu -
do wę.
� I etap – ga raż wie lo po zio mo wy - czas re -

a li za cji ok. 14 mie się cy
� II etap – bu dy nek miesz kal ny i biu ro wy -

czas re a li za cji ok. 26 mie się cy

PLA NO WA NY TER MIN RE A LI ZA CJI 
CA ŁO ŚCI IN WE STY CJI:
Ok. 40 mie się cy od da ty wpro wa dze nia wy ko -
naw cy na plac bu do wy.
ZA SA DY FI NAN SO WA NIA: 

Za rząd Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Słu żew nad Do lin ką”, pla nu je, oprócz rozpoczętej bu do wy przy
ul. El sne ra 9 ko lej ne in we sty cje. Ich re a li za cja za le ży oczy wi ście od ak cep ta cji Ze bra nia Przed sta -
wi cie li.

Inwstycja  Mozarta
widok od strony budynku Mozarta 2
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5. Miej sca ga ra żo we w ga ra żu wie lo po -
zio mo wym na dziem nym, i w czę ści ga ra -
żu pod ziem ne go prze zna czo ne dla człon -
ków Spół dziel ni za miesz ka łych w bu dyn -
kach są sied nich bę dą wy naj mo wa ne po
kosz tach eks plo a ta cji i amor ty za cji lub
sprze da wa ne po kosz tach bu do wy.
6. Umo wy sprze da ży wy o dręb nio nych lo -
ka li i miejsc ga ra żo wych za wie ra ne bę dą
z na byw ca mi na za sa dach okre ślo nych w
Ko dek sie Cy wil nym oraz Usta wie o włas -
no ści lo ka li.
7. Ce na sprze da ży wy o dręb nio nych lo ka -
li okre ślo na zo sta nie przez Spół dziel nię
we dług ce ny ryn ko wej lo ka li obo wią zu ją -
cej w War sza wie – Dziel ni cy Mo ko tów, na
da tę roz po czę cia in we sty cji lub da tę
sprze da ży po szcze gól nych lo ka li i miejsc
po sto jo wych, z uwzględ nie niem sto sow -
ne go zy sku na rzecz Spół dziel ni z za strze -
że niem pkt. 5.
8. Ce na sprze da ży wy o dręb nio nych lo ka -
li uwzględ niać bę dzie ce nę udzia łu we
wspó łu żyt ko wa niu wie czy stym dział ki,
na któ rej usy tu o wa ny bę dzie bu dy nek, z
uwzględ nie niem sto sow ne go zy sku na
rzecz Spół dziel ni.

Al. KEN/So na ty
KON CEP CJA IN WE STY CYJ NA: 
Bu do wa bu dyn ku wie lo ro dzin ne go z czę ścią
han dlo wo-usłu go wą, ga ra żem pod ziem nym,
in fra struk tu rą we wnętrz ną i ze wnętrz ną oraz
za gos po da ro wa niem te re nu na dział ce nr ew.
24/2 w ob rę bie 1-04-15, o pow. 6485 m2, ure -
gu lo wa nej w KW nr WA2M/00463850/7 po -
ło żo nej przy Al. KEN /So na ty w War sza wie.
Czę ścio wo dział ki nr ew. 24/10, 19/7 w ob rę -

1. In we sty cja re a li zo wa na bę dzie na za sa -
dach ryn ko wych.
2. Spół dziel nia wy bu du je bu dy nek wie lo -
ro dzin ny z czę ścią han dlo wo-usłu go wa i
ga ra żem pod ziem nym.
3. Spół dziel nia po ce nach ryn ko wych sprze -
da na byw com wy o dręb nio ne lo ka le wraz z
udzia łem we wspó łu żyt ko wa niu wie czy -
stym dział ki, na któ rej usy tu o wa ny bę dzie
bu dy nek, wraz z ta kim sa mym udzia łem
we współ włas no ści czę ści wspól nej bu dyn -
ku, słu żą cych ogó ło wi miesz kań ców.
4. Na byw cy lo ka li bę dą mo gli ku pić miej -
sce ga ra żo we w wie lo sta no wi sko wym ga -
ra żu (ja ko udział we współ włas no ści ga -
ra żu wie lo sta no wi sko we go bądź ja ko
udział we współ włas no ści nie ru cho mo ści
wspól nej).
5. Umo wy sprze da ży wy o dręb nio nych lo -
ka li i miejsc ga ra żo wych za wie ra ne bę dą
z na byw ca mi na za sa dach okre ślo nych w
Ko dek sie Cy wil nym oraz Usta wie o włas -
no ści lo ka li.
6. Ce na sprze da ży wy o dręb nio nych lo ka -
li okre ślo na zo sta nie przez Spół dziel nię
we dług ce ny ryn ko wej lo ka li obo wią zu ją -
cej w War sza wie - Dziel ni cy Mo ko tów, na
da tę roz po czę cia in we sty cji lub da tę
sprze da ży po szcze gól nych lo ka li i miejsc
po sto jo wych, z uwzględ nie niem sto sow -
ne go zy sku na rzecz Spół dziel ni.
7. Ce na sprze da ży wy o dręb nio nych lo ka -
li uwzględ niać bę dzie ce nę udzia łu we
wspó łu żyt ko wa niu wie czy stym dział ki,
na któ rej usy tu o wa ny bę dzie bu dy nek, z
uwzględ nie niem sto sow ne go zy sku na
rzecz Spół dziel ni.
8. Wy bór wy ko naw ców za da nia in we sty -
cyj ne go (pro jek tan ta i wy ko naw ców) na -
stą pi w try bie kon kur su ofert.�

bie 1-04-15 bę dą wy ko rzy sta ne do zbu do wa nia
in fra struk tu ry ze wnętrz nej.

ZA KRES RZE CZO WY IN WE STY CJI: 
Pro jekt prze wi du je bu do wę bu dyn ku miesz -
kal ne go, z fun kcja mi usłu go wy mi na par te -
rze, miesz ka nia mi po wyż szej par te ru oraz
dwo ma po zio ma mi ga ra ży pod ziem nych. Ob -
słu ga ko mu ni ka cyj na in we sty cji od uli cy Ko -
mi sji Edu ka cji Na ro do wej.

W bu dyn ku, któ ry bę dzie miał wy so kość od
VIII do XI kon dy gna cji znaj dzie się łącz nie ok.
215 miesz kań i 235 miejsc po sto jo wych w ga -
ra żach pod ziem nych na dwu po zio mach oraz
19 miejsc po sto jo wych w po zio mie te re nu.
Łącz nie prze wi dzia no 254 miej sca po sto jo we.

Ko mu ni ka cję pio no wą w bu dyn ku za pew ni 6
pio nów ko mu ni ka cyj nych z win da mi oso bo wy -
mi i klat ka mi scho do wy mi. Ilość wind w klat -
kach scho do wych uwzględ nia ilość miesz kań.

PARAMETRY INWESTYCJI: 
Powierzchnia użytkowa mieszkań (pum)

13.000m2

Powierzchnia użytkowa usług na parterze
1700m2

w tym na potrzeby przychodni zdrowia 
900 m2

PLA NO WA NY TER MIN ROZ PO CZĘ CIA 
IN WE STY CJI:
Trzeci mie siąc po uzy ska niu poz wo le nia na bu -
do wę.

PLA NO WA NY TER MIN RE A LI ZA CJI 
IN WE STY CJI:
Ok. 26 mie się cy od da ty wpro wa dze nia wy ko -
naw cy na plac bu do wy.

ZA SA DY FI NAN SO WA NIA:

Inwstycja  KEN/SONATY
widok od strony Al. KEN i 

”
LAND-u”

Szacowany zysk z inwestycji KEN/Sonaty wyniesie ok. 35 mln zł
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SM „Służew nad Dolinką” – tak się zaczęło

Więc jak to się zaczęło?

Ja kie by ły po cząt ki i co pa na skło ni ło do
roz sta nia z Mo ko to wem?

– 18 lat to niewiele, ale dla Służewia to już
kawał czasu, a zmiany jakie się w tym czasie
dokonały są ogromne. Dziś to przepiękne,
nadal wyglądające nowocześnie Osiedle, ze
stacją metra w swoim centrum i obiektem
handlowym Land. Pamiętam Służew jeszcze z
moich czasów dziecięcych. Wówczas ulica
Wałbrzyska miała nawierzchnię z czarnego
leszu, a jedyną utwardzoną w tym rejonie
ulicą była Dominikańska, pokryta „kocimi
łbami”. Tuż przy Potoku Służewskim znajdo-
wał się niewielki sklepik spożywczy, w piętro-
wym budynku z czerwonej cegły. Jak się szło
do kościoła św. Katarzyny na religię, to tam
często, jako dzieci, kupowaliśmy w tym skle-
piku oranżadę.

Pamiętam też jak powstawały domy obec-
nej Spółdzielni, bo chodziłem często ul.
Wałbrzyską do Puławskiej do tramwaju i mia-
łem okazję obserwować jak je budowano. W
1984 r. moi rodzice kupili tam mieszkanie. Rok
po nich poszedłem w ich ślady i również ja
kupiłem dla siebie mieszkanie w Spółdziel-ni
(zakup w dużej mierze sponsorowany).

Moje pierwsze doświadczenia nie były jed-
nak obiecujące. Okazało się bowiem, że sąsie-
dzi na górze nie dorośli jeszcze do tego, by
mieszkać w stolicy, mimo że byli lekarzami.
Mniejsza już o to, że chodzili po mieszkaniu w
drewniakach, stukając niemiłosiernie, to
wszystkie śmieci, mimo że mieli zsyp w budyn-
ku, wyrzucali po prostu przez okno. Czasami
spadały one na mój balkon. Na szczęście jakoś
ten problem lokatorski udało mi się rozwiązać,
po interwencji w spółdzielni.
A potem przyszły zmiany 1989 roku?

– Zaangażowany byłem po stronie prze-
mian „Solidarnościowych“. Oczekiwałem, że
te zmiany przełożą się również na moje
zamieszkiwanie w Spółdzielni, ale niestety
spotkał mnie zawód. Rozmowa z panem pre-
zesem SM „Mokotów” na jednym z zebrań

mieszkańców, bo były to wówczas zasoby tej
Spółdzielni, była kolejnym rozczarowaniem.
Nie byłem odosobniony więc wkrótce powsta-
ła grupa inicjatywna, która postanowiła, że
problemami, które nas nurtowały, zajmiemy
się sami. Włądze Spółdzielni nadziei nie roko-
wały. Ta nasza grupa działała energicznie –
spotykaliśmy się, dyskutowaliśmy i w efekcie
stworzyliśmy Forum Komitetów Domowych,
którego zostałem przewodniczącym.
I zaczęliście działać?

– Zaapelowaliśmy do mieszkańców o więk-
szą aktywność. My zaś na tyle byliśmy aktyw-
ni, że z naszymi propozycjami zapoznaliśmy
wszystkich mieszkańców wrzucając im do
skrzynek informacje-odezwę o naszych pomy-
słach. Wystartowaliśmy z nośnymi hasłami:
Pilnuj - nie przegap! Weź sprawy w swoje
ręce! Jeśli chcesz mieszkać w godziwych
warunkach, płacić tylko za faktycznie otrzy-
mywane świadczenia, jeśli chcesz współdecy-
dować w swoim Osiedlu - przyłącz się do

Kto lepiej może znać odpowiedź na to pytanie jak nie Mirosław Król – w rejestrze sądowym figuru-
jący jako pierwszy prezes SM „Służew nad Dolinką”, która w dużej mierze dzięki jego osobistej inic-
jatywie wyodrębniła się w 1992 roku ze Spółdzielni Mokotów. Pan Mirosław nie mieszka wprawdzie
na Służewiu już od 1998 roku, bo losy zawiodły go na Mysiadło ale, co podkreśla, sentyment
pozostał. Tym większy, że jak twierdzi Spółdzielnia kwitnie, w czym jego zdaniem głowna zasługa jej
obecnych władz. Rozmawia z Nim red. Janusz Połeć.

� Mirosław Król
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naszego ruchu! W marcu 1990 roku byliśmy
już wystarczająco dobrze przygotowani do
mających odbyć się nowych wyborów pod-
czas Zebrania Przedstawicieli.
I stało się?

– Tak. Apel nie pozostał bez echa – 100 pro-
cent naszych przedstawicieli przeszło w wybo-
rach. 
Jaki był Wasz główny cel?

– Wydzielenie się w samodzielną spółdziel-
nię. Chcieliśmy mieć autonomię. Kładliśmy
nacisk na delegatów, by postarali się wejść w
struktury Rady Nadzorczej, aby później mogli
dopilnować realizacji tego naszego celu.
Można to było zrobić zmieniając zarząd.
Udało nam się . Poprzez konkurs prezesem
wybrano pana Henryka Hebdę, który wspie-
rał podziały spółdzielni. Do dzisiaj zajmuje to
stanowisko w S.M.”Mokotów” i chciałbym
mu z tego miejsca jeszcze raz podziękować za
jego pracę na rzecz wydzielenia się osiedli w
imieniu naszej spółdzielni i wielu innych,
które też skorzystały z sytuacji i się w tym cza-
sie wydzieliły.
I wydzieliliście się?

– Zajęło to nam około 2 lat, ale dopięliśmy
swego i wydzieliliśmy się z SM „Mokotów”,
tworząc nową Spółdzielnię Mieszkaniową
„Służew nad Dolinką”. Rejestracja nastąpiła
w 1992 roku. Chcę tu przypomnieć, że bardzo
istotną osobą, takim dobrym duchem ruchu
Forum Komitetów Domowych i całego przed-
sięwzięcia wydzielenia się osiedla, okazała się
być mieszkanka części zachodniej osiedla
pani Ewa Jaruzelska. Nie miała łatwo, głów-
nie ze względu na nazwisko, które większości
się źle kojarzyło, ale przekonała do siebie
wszystkich. Była bowiem niesamowicie zaan-
gażowana, nie żałowała czasu i wysiłków,
aby postawić na swoim, dopingowała
innych, mobilizowała. Dodam, że nic wspól-
nego z generałem nie miała.  
Zarejestrowanym pierwszym prezesem
Spółdzielni „Służew nad Dolinką” został
jednak pan?

– Mam satysfakcję, że jako główny inicja-
tor wydzielenia, zostałem pierwszym preze-
sem. Bardzo szybko jednak po tej rejestracji
dokonaliśmy zmiany we władzach Spółdzielni
- ja zostałem przewodniczącym Rady
Nadzorczej.  Powołaliśmy Zarząd z prezesem
Lucjanem Godlewskim. 
Proszę wymienić nazwiska osób, które
dobrze się zasłużyły dla tych przemian?

– Jak już wspomniałem przede wszystkim
Ewa Jaruzelska, a oprócz niej Henryk
Bogdański, Elżbieta Kiljanowicz-Guk, Barbara
Nerlo-Włoszczowska, Wiesław Polewski,
Wiesław Staniszewski, Jarosław Walicki,
Czesław Kotlarski, Ewa Sawicka, Małgorzata
Zajączkowska, Janusz Kępka, pani Wiesława
Arciszewska, pan Andrzej Nowacki i wielu
wielu innych.
Ale w nowej Polsce, po demokratycznych
przemianach, początkowo nie wszystko
tak dobrze się układało…

– To prawda. Odrzuceni przez nowy system
dawni jego beneficjanci dość szybko się zor-
ganizowali wykorzystując „grubą kreskę”.
Wzajemnie się popierając zaczęli zajmować
różne ważne funkcje świetnie wykorzystując
zasady demokracji – czyli że decyduje więk-
szość. Sprzyjała temu niska frekwencja miesz-
kańcówn na zebranmiach spółdzielczych.
Między innymi dlatego start nie był łatwy. To
były „pionierskie” czasy, czasem też troche z
westernu. Zebrania Rady Nadzorczej i
Delegatów trwały często do 2-giej a nawet 3-
ciej w nocy, z częstotliwościa 1-2 spotkania w

towarem drogim, coraz droższym. Może
powiem nieskromnie, ale w znacznej mierze
dzięki mojej inicjatywie i korzystnemu zbie-
gowi okoliczności udało się uporządkować
całość ksiąg wieczystych dla nowej spółdziel-
ni jak i zagospodarować najbardziej repre-
zentacyjny narożnik naszego osiedla - róg
Wałbrzyskiej i Puławskiej. Stały tu kiedzyś
obskurne budy bazarowe, nieogrodzone, słu-
żące „po godzinach” za bezpłatną toaletę.
Jeden wielki bałagan i smród uryny. Ten naro-
żnik był nasza wizytówką, a wyglądał tra-
gicznie. Wówczas rozpocząłem pracę w
Mc’Donaldzie i byłem tam odpowiedzialnym
za inwestycje. Namówiłem dyrektora
Mc’Donalda – Tima Fentona, do utworzenia
na tym właśnie terenie do dzisiaj funkcjonu-
jącej restauracji. Dla Spółdzielni teren został
w ten sposób uporządkowany i powstał stały,
wysoki przychód z wydzierżawionego terenu.
Udało mi się także przekonać władze
Mc’Donalda, że warunkiem tej transakcji ma
być uporządkowanie przez tą firmę praw wła-
snościowych całej Spółdzielni. To był bardzo
poważny koszt. Udało się. Dodam, że po prze-

tygodniu. Ale miałem wówczas 30 lat i dużo
więcej sił niż dzisiaj. Do tego oczywiście jeszcze
pracowałem jako inżynier projektant, na pełen
etat.

Najważniejsze, że swój cel osiągnąłem i sami
zaczęliśmy – jako mieszkańcy Dolinki, decydo-
wać o swoim losie. Udało nam się stworzyć
dobre struktury organizacyjne. Po trzech latach
powołaliśmy w konkursie kolejny Zarząd, tym
razem na czele z prezesem Stanisławem
Baranowskim. Jak widać i ten wybór był bardzo
trafny.
W nowej demokracji zaistniały jednak
całkiem nowe problemy dla spółdzielców. 

– Tak, bo spółdzielczość to nie tylko rządze-
nie się na własnym podwórku, ale także spra-
wy prawno-własnościowe i finansowe. To były
nasze słabe strony, ale tu też mieliśmy dobre
wyczucie i troche szczęścia.  A problemów nie
brakowało. Problemem stała się własność
gruntów. Tereny na których stało nasze osiedle
w większości nie miało założonych ksiąg wie-
czystych, a te które były miałe wiele wad praw-
nych. I to w SM : „Służew nad Dolinką” udało
nam się skutecznie rozwiązać. W PRL-u nikt do
własności gruntów nie przywiązywał wagi, a
tymczasem teraz ziemia stała się towarem i to ��
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ciwnej stronie skrzyżowania Wałbrzysta-
Puławska bałagan, związany z bazarem jest
do dziś i władze Mokotowa nie potrafią sobie
z tym dać rady. Ale to już nie problem
Spółdzielni.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad
Dolinką” może więc dziś prowadzić
inwestycje mieszkaniowe jako właściciel
gruntów, co dla zarządów wielu innych
stołecznych Spółdzielni jest marzeniem
trudnym do realizacji…

– To Pan powiedział, ale zgadzam się.
Podkreślę, że nasze działania w sprawie uzy-
skania autonomii nigdy przez nikogo nie były
kwestionowane więc cel był możliwy do osi-
ągnięcia. I to jest nasza zasługa. Wprawdzie
w trakcie tworzenia nowego, popełnialiśmy
błędy, np. w decyzjach osobowych, ale ani na
moment nie straciliśmy z pola widzenia
zasadniczej sprawy. Dodam, że dosyć spraw-
nie rozwiązywaliśmy także w Spółdzielni pro-
blemy ekonomiczne. 
Wówczas powstała inwestycja w postaci
„LAND-u”?

– Tak, to była jedna z pierwszych inicjatym
inwestycyjnych nowego Zarządu Spółdzielni,
z Prezesem Baranowskim. Umowa ze spółką
„Land” miała swoją historię, łacznie z bójka-
mi pomiedzy mieszkańcami korzystającymi z
naziemnych parkingów tam zlokalizowanych
a pracownikami dzierżawcy chcącymi rozpo-
cząć inwestycję. Mogę jako zdecydowany
pozytyw uznać decyzję obecnego Zarządu
Spółdzielni co do sprzedaży LAND-u. Teren z

Dzięki nim Spółdzielnia się „odmładza”,
ponieważ z reguły ci ludzie, którzy przycho-
dzą zamieszkiwać w nowych zasobach miesz-
kaniowych są dobrze wykształceni, młodzi,
często maja już swoje małe dzieci. Osiedle
tętni życiem! Jest szansa, że nasze osiedle nie
stanie się wielkim „domem starców”.
Niestety czas płynie nieubłaganie i część z
tych osób które tworzyły naszą Spółdzielnię
już zmarła, wielu jest w podeszłym wieku. Ja
też już mam prawie 50 lat ….

I jeszcze kilka nazwisk osób, które bardzo
wsparły proces tworzenia i organizowania
naszej Spółdzielni (pamikęć już nie jest taka
sprawna…). Wśród ludzi wspaniałych i zaan-
gażowanych z tamtych  czasów chciałbym
jeszcze wymienić Andrzeja Bogusławskiego -
to on wpadł na pomysł z tymi kozami w
Służewskim Domu Kultury przy ul. Bacha 15,
Tadeusza Fijewskiego, Henryka Potrze-bow-
skiego, Eugeniusza Kijewskiego, Genowefę
Sławińską, Barbarę Wietlicką, Eugeniusza
Zdanowicza, Pana Stanisława Paczkowskiego
(fanatyk sportu i młodzieży), Marka Krze-
szowskiego, Jadwigę Górniewicz, Wiesława
Lewandowskiego, Aleksandra Mileckiego,
Mariana Benedykcińskiego, Arkadiusza Ma-
ruszewskiego, Edmunda Głowackiego, Pana
Wirowskiego . Może uda się Panu dotrzeć do
kogoś z tej listy i posłuchać jego wspomnień
tych czasów - z lat 1989-1995 i dalszych.
Dziękując za rozmowę wyrażam nadzieje,
że jeszcze będziemy mieli okazję poroz-
mawiać przy następnym Magazynie nad
Dolinką.

– Nie widzę przeszkód.�
Rozmawiał Janusz Połeć

prawami do zabudowy został sprzedany w okre-
sie maksymalnej koniunktury za ok. 100 mln
złotych i te pieniądze zostały uruchomione dla
spółdzielców na remonty i modernizację zaso-
bów. Prace te są bardzo zauważalne i dobrze
oceniane przez mieszkańców. Znam to z wła-
snych obserwacji. Znowu posiadam mieszkanie
w zasobach Spółdzielni, dziedzicząc je po moich
zmarłych rodzicach.
Czy to oznacza, że pana pozytywna ocena
rozciąga się na także na wszystkie pozostałe
poczynania tego Zarządu?

– Nie działam w strukturach Spółdzielni i jest
mi to trudno w ten sposób ująć.  Niewątpliwie
jestem pełen uznania dla obecnych władz
Spółdzielni. Wysoko cenię zarówno prezesa
Stanisława Baranowskiego, jak również wice-
prezesa Grzegorza Jakubca, który do tej funkcji
przeszedł długą drogę awansu spółdzielczego i
dzięki temu doskonale się sprawdza (pamiętam
go jeszcze jako młodego pracownika działu
technicznego rezydującego w budynku tech-
nicznym przy cmentarzu – teraz jest tam wybu-
dowany blok mieszkalny). Swoją obszerną
ocenę w tej sprawie zawarłem w liście do pre-
zesa Baranowskiego. (Ten list zamieszczamy
obok.). Na najwyższym, nie tylko w Warszawie,
poziomie funkcjonuje to wszystko, co zrobiono
na Osiedlu, aby zapewnić mieszkańcom bez-
pieczeństwo (kamery). Trafione są także inwe-
stycje SM „Służew nad Dolinką”, które oprócz
korzyści ekonomicznych, są dobrymi rozwiąza-
niami estetycnymi i wprowadzają niejako
„nową krew” spółdzielczą. Myślę, że ci inży-
nierowie, prawnicy, ekonomiści zamieszkujący
nowe inwestycje z czasem zaczna się aktywizo-
wać i wspierać fachowo działanie Spółdzielni.

��

Uwa ga na cią ga cze!
Za rząd Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Słu żew
nad Do lin ką” ostrze ga, że na Osie dlu gra su -
ją oszu ści, któ rzy po wo łu jąc się na zgo dę
władz Spół dziel ni pró bu ją na cią gnąć miesz -
kań ców na roz ma i te spo so by. Naj czę ściej
zbie ra ją pie nią dze na cho re dzie ci, in nym ra -
zem ofe ru ją swo je usłu gi na pra ce re mon to -
wo-mon ta żo we (m.in. mon taż drzwi), bądź
pró bu ją sprze dać roz ma i te ak ce so ria wy po -
sa że nia miesz ka nia (m.in. czuj ni ki ga zu, któ -
re po noć re a gu ją tak że na sze reg in nych sub -
stan cji za pa cho wych). We wszyst kich tych
przy pad kach żą da ją za li czki.

In for mu je my więc, że Za rząd nie udzie lił
ni ko mu zgo dy na sprze daż cze go kol wiek w
bu dyn kach ad mi ni stro wa nych przez Spół -
dziel nię, ani też na wy ko ny wa nie ja kich kol -
wiek prac re mon to wych. Na zle ce nie Spół -
dziel ni od by wa ją się je dy nie kon tro le i prze -
glą dy wszel kich in sta la cji – ga zo wych i wo -
do cią go wych, o czym od po wied nio wcześ -
niej in for mu je my miesz kań ców ko mu ni -
ka tem za miesz cza nym przy wej ściu do bu -
dyn ku.

Bądź my mą drzy 
przed szko dą
Osta t nio w bu dyn ku przy ul. Mo zar ta mia ła
miej sce awa ria sie ci wo do cią go wej. W wy -
ni ku tej awa rii zo sta ły za la ne dwie win dy.
Jed ną z nich uda ło się uru cho mić bez wię -

kszych kosz tów. Nato miast dru ga wy ma ga
wy mia ny ele men tów elek tro nicz nych, któ -
rych koszt wy no si oko ło 7000 zł.

Wi nę za tę awa rię po no si wła ści ciel lo ka -
lu, któ ry nie daw no go ku pił i prze pro wa dzał
w nim re mont. Lo kal nie ste ty nie był ubez -
pie czo ny i je go wła ści ciel bę dzie mu siał te -
raz po nieść kosz ty awa rii z włas nej kie sze ni.

In for mu je my o tym miesz kań ców, bo -
wiem je steś my zda nia, że ta ka przy kra przy -
go da mo że spot kać każ de go, a ubez pie cze -
nie miesz ka nia tak nie wie le kosz tu je. Za chę -
ca my więc wszyst kich, aby ubez pie cza li swo -
je lo ka le. „Bądź my mą drzy przed szko dą”, bo
po szko dzie nie ste ty jest już za póź no...

Zbiór ka zu ży tych ba te rii 
i aku mu la to rów
Za rząd S.M. „Słu żew nad Do lin ką” po sta no -
wił iż z dniem 10 grud nia 2009 ro ku roz po -
czę to na te re nie Osie dla se lek tyw ną zbiór kę
zu ży tych ba te rii i aku mu la to rów. 

De cy zja wy ni ka z głów nie z tro ski o śro do -
wi sko, bo wiem w zu ży tych ba te riach i aku -
mu la to rach znaj du ją się me ta le cięż kie, jak
m.in. ołów, rtęć i kadm, któ re są dla oto cze -
nia szcze gól nie nie bez piecz ne. Po jem ni ki
prze zna czo ne do zbiór ki znaj du ją się w na -
stę pu ją cych miej scach:

1. Bu dy nek biu ra Spół dziel ni ul. Ba cha 31,
2. Bu dy nek uję cia wo dy oli go ceń skiej ul.

Ba tu ty,
3. Pa wi lon han dlo wy MAR CPOL ul. Ba tu -

ty 5,
4. Sklep ogól nos po żyw czy w bu dyn ku

przy ul. No skow skie go 2.

W skrócie
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Dnia 15 maja br. w godz. 900-1300 Dyrekcja,
nauczyciele oraz uczniowie 11 Gimnazjum przy
ul. Podbipięty 2, jak co roku mają zaszczyt zapro-
sić na Dzień Otwarty, którego centralnym punk-
tem programu będzie uroczyste odsłonięcie
tablicy „Szkoły: partnerzy przyszłości”.

Projekt w Polsce koordynowany jest przez Ambasadę
Niemiec w Warszawie, Goethe-Institut oraz ZfA - nie-
miecki Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą.

Głównym założeniem projektu „Szkoły: partnerzy
przyszłości” jest wzbudzenie dwustronnego zainte-
resowania kulturą, językiem oraz ożywienie part-
nerskich stosunków między szkołami w Polsce i
Niemczech. Uczestnictwo w programie gwarantuje
liczne możliwości rozwoju młodych ludzi zarówno
pod względem dydaktycznym - (poprzez dostęp do
systemu oświaty, kursy podnoszące kwalifikacje,
egzaminy językowe), jak i kulturowym – (m.in.
międzynarodowe war-sztaty teatralne, muzyczne,
wspólne redagowanie międzynarodowej gazetki
uczniowskiej on-line, dostęp do strony internetowej
PASCH itp.). Wszystkie szkoły partnerskie prócz
wsparcia merytorycznego mogą liczyć na pomoc
materialną w postaci środków na wyposażenie klas,
pomocy naukowych czy podręczników.

Na gości, którzy odwiedzą naszą szkolę 15 maja
czeka wiele atrakcji m.in.: występy artystyczne
przygotowane przez uczniów, pokazy doświadczeń
fizyczno-chemicznych, rozgrywki i zabawy sporto-
we. Ponadto będzie można wziąć udział w loterii
fantowej, obejrzeć galerię zdjęć oraz prac plastycz-
nych. Uroczystość z pewnością umilą aromatyczne
i słodkie specjały, do nabycia w kawiarence na tere-
nie szkoły. Nie zabraknie bufetu, w którym będzie
można skosztować przepysznych dań na gorąco.

Gwarantujemy niezapomniane wrażenia i mile
spędzony czas.�

Lustracja działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” w
okresie od 1.01.2008 roku do  31.12.2008 roku.

� statut i inne uregulowania wewnętrzne,

� dokumentacja z działalności organów samorządowych,

� dokumenty członkowskie,

� dokumentacja przygotowania i realizacji inwestycji,

� ewidencja finansowo- księgowa,

� pozostała dokumentacja związana merytorycznie z zakresem badań,

� wizja lokalna zadań inwestycyjnych objętych badaniem lustracyjnym.

Ustalenia lustracji zostały zawarte w protokole lustracji, który łącznie z niniejszym listem
polustracyjnym stanowi integralną całość. Protokół lustracji został podpisany bez zastrze-
żeń przez Zarząd Spółdzielni.

W ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej w badanym okresie Spółdzielnia pro-
wadziła realizację budynków wielorodzinnych o 128 i 17 mieszkaniach, zlokalizowanych
w Warszawie przy ul. Puławskiej/Bacha 255 i 255A oraz prowadziła wstępne prace przy-
gotowawcze do realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych - budynki wielorodzinne z pod-
ziemnymi garażami, budynek biurowo-usługowy, budynki garażowe.

Działalność Spółdzielni dotycząca etapu przygotowania tych inwestycji i ich realizacji
były przedmiotem badań lustracyjnych prowadzonych przez Związek w 2008 roku, które
nie wykazały nieprawidłowości w sposobie prowadzania przez Spółdzielnię procesu inwe-
stycyjnego.

Nie stwierdzono także nieprawidłowości w realizacji przez Spółdzielnię tych inwestycji
w aktualnie badanym okresie.

Z ustaleń lustracji wynika, iż prowadzona przez Spółdzielnię działalność inwestycyjna
jest zgodna z kierunkowymi uchwałami Zebrań Przedstawicieli Członków oraz planami
inwestycyjnymi będącymi składnikiem rocznych planów gospodarczo-finansowych,
uchwalanych przez Radę Nadzorczą.

Na tle ustaleń zawartych w protokole lustracji oraz oceny niniejszego listu polustracyj-
nego stwierdzić należy, iż działalność inwestycyjna Spółdzielni w okresie objętym lustra-
cją prowadzona była prawidłowo i Związek nie formułuje wniosków i zaleceń do przed-
stawienia przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Członków.�

Pod rygorem natychmiastowej wykonalności

Al. KEN będzie
przedłużona

Jak czytamy w oficjalnym dokumencie Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy decyzja doty-
czy budowy Alei Komisji Edukacji Narodowej
na odcinku: od ul. Wałbrzyskiej do granicy
Dzielnicy Ursynów, z układem dwujezdnio-
wym, po 2 pasy ruchu, obustronnych chodni-
ków, ścieżki rowerowej (wschodnia strona
ulicy); łącznika ulicy Batuty i Sonaty o długo-
ści ok. 77 m, budowę oświetlenia ulic, chod-
ników, ścieżek rowerowych, zatok przystan-
kowych, odwodnienia ulicy, przebudowie koli-
dujących sieci i innych robót przewidzianych

w załączonej do wniosku dokumentacji pro-
jektowej.

W związku z realizacją tej inwestycji
Zarząd SM „Służew nad Dolinką” zwrócił się
do Zarządu Dzielnicy Mokotów z uprzejmą
prośbą o podjęcie stosownych działań orga-
nizacyjnych w celu przygotowania warunków
do zrealizowania w jednym terminie projek-
towanej inwestycji budowy Al. Komisji
Edukacji Narodowej II i III etapu, albo odda-
nie do użytku w pierwszej kolejności odcinka
ulicy III etapu”. Pismo to, podpisane przez

prezesów Spółdzielni Stanisława Baranow-
skiego i Grzegorza Jakubca to nic innego jak
próba skłonienia wykonawcy do stworzenia
mieszkańcom Osiedla Służew warunków do
płynnego ruchu kołowego poprzez zapew-
nienie odpowiedniej przepustowości na
wewnętrznych drogach osiedlowych. 

Pozytywne rozpatrzenie tej prośby leży
jednak w gestii prezydenta miasta. Na razie
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz- 
-Waltz nie podjęla jeszcze decyzji w tej spra-
wie.�

Wszystkich mieszkańców naszego Osiedla, zainteresowanych sfinalizowaniem inwestycji drogowej
związanej z planowanym od dawna przedłużeniem Al. KEN informujemy, że jest już pilna decyzja w
tej sprawie! Prezydent Miasta St. Warszawy, Hanna Gronkiewicz Waltz zleciła burmistrzowi Dzielnicy
Mokotów realizację tej inwestycji drogowej w trybie natychmiastowej wykonalności. 

DZIEŃ OTWARTY W II GIMNAZJUM 
IM. I. J. PADEREWSKIEGO 
W WARSZAWIE
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Wy ni ki tej kom plek so wej, sta ran nie prze my -
śla nej ak cji nie po zo sta wia ją naj mniej szych
wąt pli wo ści – był to „strzał w dzie siąt kę”.
Osie dle, któ re przed oś miu la ty by ło jed nym
z naj mniej bez piecz nych w War sza wie wy raź -
nie zmie ni ło się na ko rzyść, sta jąc się dla
służb bez pie czeń stwa i gos po da rzy in nych
osie dli wzo rem war tym na śla do wa nia i to
nie tyl ko w sto li cy.

21 kwiet nia br. 2010 od by ło się spot ka nie
zes po łu re a li zu ją ce go pro gram „Bez piecz ny
Słu żew” z udzia łem tych przed sta wi cie li Po -
li cji, Stra ży Miej skiej i De le ga tu ry BBiZK (Biu -
ra Bez pie czeń stwa i Za rzą dza nia Kry zy so we -
go Urzę du m.st. War sza wy), któ rzy re a li zu ją
za kro jo ny na sze ro ką ska lę pro gram „Bez -
piecz ne Osie dla”. Do ko na no ogól nej oce ny
sta nu bez pie czeń stwa na Słu że wiu i przy ję to
kie run ki dzia ła nia na okres wio sen no-let ni.

Uczest ni cy spot ka nia zgod nie stwier dzi li,
że stan bez pie czeń stwa na Osie dlu Słu żew
uległ dal szej po pra wie. Przy czy nił się do te -
go zna czą co spraw nie dzia ła ją cy mo ni to ring,
któ ry obej mu je swo im za się giem co raz wię -
ksze ob sza ry Osie dla. Pod kre ślo no, że jest to
tak że za słu ga wię kszej ak tyw no ści służb bez -
pie czeń stwa, w tym Po li cji i Stra ży Miej skiej.
Te służ by sta ły się na Osie dlu bar dziej wi -
docz ne, co do dat ko wo znie chę ca prze stęp -
ców, któ rzy i tak wy raź nie spu ści li z to nu,
ma jąc świa do mość, że ich wy czy ny mo gą zo -
stać za re je stro wa ne przez za pis mo ni to rin gu
i szyb ko wy ko rzy sta ne ja ko do wód rze czo wy
wej ścia w kon flikt z pra wem.

Spot ka nie mia ło na ce lu nie tyl ko oce nę
sta nu spraw w za kre sie bez pie czeń stwa, ale
prze de wszyst kim usta le nie dal sze go pro gra -
mu dzia łań na naj bliż szy, wio sen no-let ni
okres. Jak się oka za ło opi nie by ły zgod ne –
do tych cza so we me to dy w peł ni zda ją eg za -
min, wy ma ga ją więc tyl ko dal sze go udo sko -
na la nia. Zwłasz cza mo ni to ring, któ ry oka zał
się być w wal ce z prze stęp ca mi i chu li ga na mi
naj moc niej szym atu tem. Zgod nie stwier dzo -
no, że nie za leż nie od suk ce syw nie wpro wa -
dza nych sta łych udo sko na leń tech nicz nych,
lep sze go prze szko le nia wy ma ga ją ope ra to rzy
mo ni to rin gu, któ rym sta wia co raz wię ksze
wy ma ga nia. Od ich spraw no ści dzia ła nia za -
le ży bo wiem, w de cy du ją cej mie rze, ja kość
za re je stro wa nych zda rzeń oraz szyb kość prze -
ka za nia zdo by te go ma te ria łu do służb bez -
pie czeń stwa. Ope ra tor mu si być nie tyl ko
uważ nym i czuj nym ob ser wa to rem za re je -
stro wa nych przez ka me ry wi zyj ne wy kro -
czeń. Je go przy dat ność bę dzie tym wię ksza
im szyb ciej i pre cy zyj niej prze ka że zdo by te in -
for ma cje we dług usta lo nych pro ce dur, oraz
im szyb ciej uda mu się uru cho mić nie zbęd ne
w da nym przy pad ku środ ki dzia ła nia.

Pod kre ślo no tak że, że nie za leż nie od po -
czy nań służb bez pie czeń stwa ko niecz na jest
co raz lep sza współ pra ca z miesz kań ca mi

Za rząd SM „Słu żew nad Do lin ką” i Ra da Nad zor cza już 9-ty rok kon ty nu u ją dłu go fa lo wą ak cję „Bez -
piecz ny Słu żew”, pod ję tą je sie nią 2002 ro ku. Bez pie czeń stwo miesz kań ców Osie dla sta no wi na dal
prio ry tet na li ście pod ję tych przez Spół dziel nię dzia łań, a wy ty czo ny pro gram jest z ro ku na rok do -
sko na lo ny. Co raz sku tecz niej dzia ła tak że za ło żo ny przez Spół dziel nię no wo czes ny mo ni to ring, któ -
ry nie tyl ko stał się wni kli wym ob ser wa to rem i re je stra to rem wy da rzeń na Osie dlu, ale co raz sku -
tecz niej od stra sza prze stęp ców.

Coraz bezpieczniej

� Młodzież „urzęduje” na klatkach schodowych po północy

� Próby zaklejenia kamery monitoringu

� Niszczenie własności spółdzielni...
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Osie dla. Co do te go opi nia za rów no przed sta -
wi cie li Po li cji i Stra ży Miej skiej jak i spół dziel -
nia nych służb bez pie czeń stwa by ła zgod na:
bez ak tyw ne go udzia łu miesz kań ców wal kę
z prze stęp czo ścią na Osie dlu wy grać bę dzie
trud no. Od miesz kań ców nikt nie wy ma ga,
by dub lo wa li dzia ła nia służb po rząd ko wych.
Cho dzi tyl ko o to, by nie przy glą da li się bier -
nie wy czy nom prze stęp ców i chu li ga nów,
lecz na tych miast za wia da mia li o prze stęp -
stwie Po li cję, lub Straż Miej ską, względ nie
dy żur ne go Osie dla. 

Jak już in for mo wa liś my Za rząd Spół dziel ni
wy sto so wał w tej spra wie apel do miesz kań -
ców z proś bą o po moc i ak tyw ność. Apel nie
po zo stał bez echa. Miesz kań cy co raz śmie lej
zwra ca ją się do służb bez pie czeń stwa na
Osie dlu. Wie lu wy zby ło się już na szczę ście
obaw o to, że ry zy ku ją od we tem ze stro ny
spraw ców. Są to bo wiem oba wy o ty le po -
zba wio ne pod staw, że służ by po rząd ko we na
osie dlu kon sek wen tnie prze strze ga ją za sa dy,
iż zgło sze nie jest ano ni mo we.

Ko rzy sta jąc więc z oka zji tra dy cyj nie, jak w
każ dym z po przed nich ma ga zy nów, przy po -
mi na my nu me ry te le fo nów, na któ re trze ba
szyb ko zgło sić in for ma cje o prze stęp stwie.

PO LI CJA 997 
KO MÓR KO WY NU MER ALAR MO WY 112 
STRAŻ MIEJ SKA 986 
DY ŻUR NY OSIE DLA 22 543-92-02
Wy star czy do ko nać zgło sze nia. Im szyb ciej

to zro bi my, tym sku tecz niej sza bę dzie in ter -
wen cja służb po rząd ko wych!

Ty le o waż nym spot ka niu, któ re poz wo li ło
wy mie nić po glą dy i – co waż niej sze – usta lić
dal szy pro gram dzia ła nia na rzecz bez pie -
czeń stwa. Po ra po in for mo wać Czy tel ni ków
Ma ga zy nu o tym, czy mo gą już czuć się cał -
ko wi cie bez piecz nie i o tym co w tej trud nej
spra wie, w okre sie mi nio nej zi my, zwró ci ło
uwa gę miesz kań ców i służb po rząd ko wych.

Prze de wszyst kim trze ba z sa tys fak cją
stwier dzić, że zi ma pod wzglę dem bez pie -
czeń stwa prze bieg ła na Słu że wiu ła god niej
niż przed ro kiem. Tra dy cyj nie, po dob nie jak
w po przed nich la tach, miesz kań com nie któ -
rych bu dyn ków da li się we zna ki bez dom ni.
No co wa li na klat kach scho do wych, bru dzi li
je i za śmie ca li. Służ by po rząd ko we in ter we -
nio wa ły sku tecz nie, co nie zna czy, że bez -
względ nie, bo prze cież ma my do czy nie nia z
ludź mi bez rad ny mi, z re gu ły wy ma ga ją cy mi
po mo cy. I tę po moc otrzy ma li.

Po dob nie jak po przed niej zi my nie ste ty nie
za bra kło i tym ra zem dzia łań prze stęp czych i
chu li gań skich – wan da liz mu, nisz cze nia –
czę sto bez myśl ne go, wręcz zło śli we go – wy -
po sa że nia bu dyn ków, wy bi ja nia szyb w
drzwiach wej ścio wych, prze bi ja nia opon sa -
mo cho dów oso bo wych za par ko wa nych
przed do ma mi, ma lo wa nia ścian bzdur ny mi
graf fi ti, za kłó ca nia ci szy noc nej oraz pi jań -
stwa na klat kach scho do wych. Waż ne, że
dzię ki co raz spraw niej sze mu mo ni to rin go wi
wię kszość spoś ród wy mie nio nych wy żej wy -
kro czeń zo sta ła za re je stro wa na, a ich spraw -
cy usta le ni i uka ra ni. Mo ni to ring dzia ła 24
go dzi ny na do bę i w po lu wi dze nia ka mer
znaj du ją się już wszyst kie miej sca, szcze gól -
nie na ra żo ne na prze stęp czą dzia łal ność. Jak
już in for mo wa liś my ope ra to rzy mo ni to rin gu
to oso by upraw nio ne, dzia ła ją ce przy za cho -
wa niu wszyst kich ure gu lo wań praw nych, za -
war tych w usta wie z dnia 29 sierp nia 1997
ro ku o ochro nie da nych oso bo wych.�

Jan Swat
Ko or dy na tor ds. bez pie czeń stwa

SM „Słu żew nad Do lin ką”

� ...i zanieczyszczenie jej terenu
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OKS „Służew”
nasz klub sportowy

Na prze pięk nym te re nie przy le ga ją cym do
Po to ku Słu że wiec kie go po wstał no wo czes -
ny mi nista dion do pił ki noż nej, siat ków ki
pla żo wej i ko szy ków ki, ze sztucz ną na wierz -
chnią z try bu na mi dla ki bi ców. 

Obiekt ob ję to ca ło do bo wym mo ni to rin -
giem osie dlo wym, bez poś red nio nad zo ro -
wa nym przez Dy żur ne go Osie dla. 

W pla nach jest bu do wa ko lej nych bo isk
z prze zna cze niem za rów no dla naj młod -
szych jak i star szych miesz kań ców. 

Tym ra zem po sta no wi liśmy za pre zen to -
wać wy bi ja ją cych się spor tow ców re pre zen -
tu ją cych Osie dlo wy Klub Spor to wy „Słu -
żew”. Przed sta wił nam ich pre zes OKS Wie -
sław Zie liń ski.

Dru ży nę siat ków ki re pre zen to wa ły: Ola Ja -
ku biec i Ka ro li na Grze lak. 

Zaj mu je cie się obie siat ków ką? Siat ków -
ka jest wa szą pa sją. Ile ra zy w ty god niu
tre nu je cie?

– Obec nie nie ste ty tyl ko raz. Kie dyś by wa -
ły dwa tre nin gi..
To nie za wie le. Czy wi dzi cie po stę py
w swo jej grze z ro ku na rok?

– Oczy wi ście, naj le piej świad czą o tym
wy ni ki. Są co raz lep sze. 
A ro dzi cie po pie ra ją was w upra wia niu
spor tu?

– Na wet bar dzo, bo wi dzą, że je steś my
pod do brą opie ką. 
Czy czu je cie rów nież po par cie Spół dziel ni?

ro ku chce my to po wtó rzyć.
A gdzie tre nu je cie?

– W szko le pod sta wo wej przy ul. Wał -
brzy skiej. Cze ka my na la to, jak bę dzie ciep -
ło, że by ko rzy stać rów nież z bo i ska do siat -
ków ki pla żo wej, któ re znaj du je się przy na -
szym sta dio nie.
Pol ska ma zna ko mi te siat kar ki, naj lep sze
w Eu ro pie. Jak na zy wa się wasz tre ner?

– Krzysz tof Dą brow ski, pił karz i dzia łacz
OKS. 

Dum ne je ste ście ze stro jów z na pi sem OKS
„Słu żew”?

– Opie ka, ja ką nas Spół dziel nia ota cza jest
wi docz na na co dzień. A OKS „Słu żew” to
prze cież nasz ma cie rzy sty klub. W je go bar -
wach wal czy my, więc to na pew no po wód do
du my. 
Kie dy bę dzie cie uczest ni czy ły w za wo dach
i czy li czy cie na suk ce sy?

– W ma ju ma ją być tur nie je. W ze szłym ro -
ku by liś my naj lep szą dru ży ną szkol ną. W tym

Za rząd Spół dziel ni „Słu żew nad Do lin ką” od sze re gu lat kon sek wen tnie dba o to, by mło dzież i dzie -
ci mia ły na Osie dlu moż li wie naj lep sze wa run ki do upra wia nia spor tu i re kre a cji. Nie przy pad ko wo
więc Spół dziel nia ob ję ła pa tro na tem Osie dlo wy Klub Spor to wy „Słu żew” i dba o nie go, jak o włas -
ne dziec ko. Do wo dów na to nie bra ku je. Nic więc dziw ne go, że mło dzi spor tow cy w nim zrze sze ni
po wta rza ją z du mą – nasz klub! 

� Stadion OKS „Służew” przy ul. Noskowskiego � Prezes Wiesław Zieliński

� Siatkarki OKS. Od lewej: Ola Jakubiec, Karolina Grzelak
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OKS V: To naj młod sza dru ży na piłkarska,
któ rą re pre zen to wa li: Do mi nik Dą brow ski
– ob roń ca i Ma ciek Za wadz ki – po moc
i atak. 

– Pił ka noż na jest rów nież na szą pa sją.
Bar dzo nam po ma ga Klub OKS i je steś my
z nim zwią za ni. 

– Obaj cho dzi my do szko ły 46. Gra my na
ra zie w dru ży nie na re zer wie w Li dze
Szkol nej Ursy no wa. Tre nu je my dwa ra zy
w ty god niu. Na szym tre ne rem jest Kon rad
Adam czyk.
Czy ro dzi cie cie szą się z te go, że upra wia -
cie sport?

– Tak. Ta ta czę sto przy cho dzi na na sze
me cze.
A na u ka? 

– Wy ni ki śred nie. Tyl ko, że za cho wa nie
złe. Na sze panie na u czy ciel ki skar żą się, że
do nich mó wię cześć, al bo sie ma. Mó wią,
że bym tak nie mó wił.
Bę dziesz się słu chał?

– Po sta ram się.
Spor to wiec po wi nien się do brze za cho -
wy wać. Czy za mie rza cie się po pra wić?

– Chcie li byś my. 

OKS IV: Do mi nik Za wadz ki – po moc nik
i Kac per Woź niak – po moc nik, cza sem pra -
wy ob roń ca. 

ny mi pił ka rza mi. Oprócz Li gi gry wa my
rów nież w tur nie jach np. o Pu char Bur mi -
strza Mo ko to wa i to z suk ce sa mi. 
Co mo że cie po wie dzieć o tym, że Wa sza
Spół dziel nia „Słu żew nad Do lin ką” wy -
bu do wa ła dla was sta dion?

– Je steś my bar dzo za do wo le ni, bo ma -
my gdzie tre no wać i grać. To wspa nia łe. 

OKS II: Olaf Lang – ofen syw ny po moc nik,
skrzy dło wy, a tak że na past nik, 18 lat,
w tym ro ku ma tu ra w szko le im Ko su tha
i Łu kasz To ma szew ski – po moc nik i środ ko -
wy ob roń ca od 2003 r., uczeń szko ły ogól -
noksz tał cą cej przy ul. Cheł mskiej. Ka pi tan
dru ży ny.

– Gra my w war szaw skiej Li dze Spor tu.
Nie wa łę sa my się po uli cach, jak nie któ rzy
mło dzi lu dzie w na szym wie ku, tyl ko przy -
cho dzi my na bo i sko i gra my w pił kę. Tre -
nu je my, a bo i sko ma my za re zer wo wa ne
w po nie dział ki i śro dy, a w nie dzie le gra -
my me cze.

OKS I: Krzysz tof Dą brow ski – środ ko wy i le -
wy ob roń ca, tre ner siat ków ki – 24 la ta, stu -
dent Wyż szej Szko ły Za rzą dza nia Per so ne -

– Cho dzi my do szkół nr 46 i 11. Tre nu je -
my dwa ra zy w ty god niu, ale bar dzo czę sto
spo ty ka my się na bo i sku. Ma my no we go
tre ne ra, któ ry na zy wa się Kon rad Adam czyk. 

– Star tu je my w Li dze Szkól Pod sta wo -
wych Ursy no wa. 
A jak z wa szy mi zwy cię stwa mi?

– Ma my ich du żo i przy no szą one nam sa -
tys fak cję. Cie szy my się z te go. Rzad ko zda -
rza ją się nam po raż ki.

OKS III: Ay han Emi ro glu, któ ry przy był do Pol -
ski z Tur cji z ca łą ro dzi ną  – na past nik, Da mian
Wa len da – pra wy ob roń ca i Piotr Łu ka sie wicz
– na past nik.

Star tu je cie w War szaw skiej Li dze Szkół.
Na bo i sku-sta dio nie Przy Ba żan tar ni na
Ursy no wie. Ile ra zy ma cie w ty god niu tre -
nin gi?

– Dwa ra zy w ty god niu po dwie go dzi ny,
cza sa mi wię cej, a w nie dzie le są me cze. 
Jak du żo dru żyn uczest ni czy w tej Li dze?

– To Li ga, w któ rej uczest ni czy dzie sięć
dru żyn. W ze szłym ro ku był pu char Li gi. 
Pił ka noż na jest wa szym ce lem?

– Zde cy do wa nie tak. 
Czy li czy cie, że za zwy cię stwa za gra ją wam
kie dyś Ma zur ka Dą brow skie go?

– My śli my o tym, by stać się pro fe sjo nal -

� OKS V: Dominik Dąbrowski � OKS V: Maciek Zawadzki
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� OKS IV: Kacper Woźniak
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� OKS III: Ayhan Emiroglu, Damian Walenda, Piotr Łukasiewicz
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lem, tre nu je w OKS od 6 lat, Pa weł Ko rze -
niec ki – na past nik – 28 lat, pra cu je w hur -
tow ni eko lo gicz nej, Piotr Klu czyk – pra wy
ob roń ca – 24 la ta.

– Gra my w zes po le, w Aka de mic kiej Li -
dze w War szaw skiej Li dze Spor tu, w zes -
po le, w któ rym każ dy od gry wa ja kąś ro lę.
W tej Li dze są czte ry li gi I, II, III – Mi -
strzow ska i Spad ko wa. Ma my du że szan -
se na awans do II Li gi. 

W zes po le ry wa li za cja nie za le ży tyl ko
od jed nej oso by, ale od wszyst kich. Sta ra -
my się, by by ło jak naj le piej. Cią gnie nas
do pił ki. Tre nu je my nie ste ty tyl ko raz w ty -
god niu, a co naj mniej raz w mie sią cu ma -
my za wsze ja kiś spa ring. Na to nam poz -
wa la ją po za bo i sko we za ję cia – pra ca, na -
u ka i... dziew czy ny. Dla nas po pro stu do -
ba jest za krót ka. By wa, że czę sto nie ma
cza su, by spot kać się pry wat nie, ale na tą
pił kę, to za wsze czas się znaj dzie. 

- Gry wa my na Ursy no wie przy szko le
im. Ka miń skie go.
Czy do ta kie go za wo do we go spor tu się
przy mie rza cie?

– Kie dyś by ły ta kie pla ny. Z na szych dru -
żyn prze cho dzi li za wod ni cy do znacz nie
lep szych zes po łów. Po ka zu ją się u nas za -
wod ni cy, któ rzy ma ją pa pie ry na lep szą
grę. Dziś do za wo do we go spor tu jest już
chy ba za póź no. Dla nas jest waż ny ruch.
Je steś my gru pą lu dzi, któ rzy się zna ją,
przy jaź nią i gra w pił kę nas cie szy.
Te raz sport po le ga na si le, wa run kach fi -
zycz nych. Do gry na naj wyż szym po zio -
mie po trzeb ne są pro fe sjo nal ne bo i ska. 

– Ta kie bo i sko chcie liś my na wet sa mi
zbu do wać na te re nie obok Po to ku Słu żew -
skie go, ale za pro te sto wa li eko lo dzy, któ -
rzy mó wi li o ja kichś ptasz kach, któ re tam
się znaj du ją. 

– Ko rzy sta my z po mo cy fi nan so wej
OKS, ale w zna czą cej czę ści fi nan su je my
i spon so ru je my się sa mi. Nie ma my tre ne -
ra, sa mi so bie tę dzia łal ność or ga ni zu je -
my, choć cza sa mi po ma ga nam tre ner
słyn ny „Dzia dek”
A zi mą też tre nu je cie?

– Sta ra my się or ga ni zo wać też so bie zi -
mą tre nin gi na ha li.

Po za koń cze niu roz mów z za wod ni ka mi,
roz ma wia liś my z pre ze sem Wie sła wem Zie -
liń skim. On rów nież jest pa sjo na tem spor -
tu, Nie ukry wa sa tys fak cji, że co raz wię cej
mło dzie ży wią że się z Klu bem OKS „Słu żew”
tre nu je i gra. I – co waż ne – czu ją się z klu -
bem zwią za ni. 

Pre zes Zie liń ski cie szy się, że mło dzież
chęt nie prze by wa na bo i skach. Mó wi, że
dzię ki spor to wi ko lej na set ka, a na wet wię -
cej mło dych, nie wej dzie na złą dro gę, bo
sport wy cho wu je. Za wod ni cy nie pa lą pa -
pie ro sów, nie pi ją al ko ho lu, nie nar ko ty zu ją
się. Nie sły chać tak że z bo isk wul gar nych
słów. Sport łą czy i two rzy przy jaź nie, nie
mó wiąc o roz wo ju fi zycz nym, bo to oczy wi -
ste i o tym, że zwy cię stwa da ją ogrom ną sa -
tys fak cję. Pre zes, nie mniej niż je go po do -
piecz ni, cie szy się z dy plo mów i pu cha rów,
któ re za wod ni cy OKS zdo by li dla Klu bu.
W klu bo wych gab lo tach jest ich już kil ka -
dzie siąt.�

Tekst i zdjęcia
Janusz Połeć

��

� OKS II: Łukasz Tomaszewski, Olaf Lang

� OKS I: Krzysztof Dąbrowski, Paweł Korzeniecki, Piotr Kluczyk

� Naj wię kszym do tych cza so wym suk ce -
sem dru żyn OKS „Słu żew” by ło miej sce na
pod ium i brą zo wy Pu char w Mię dzy na ro do -
wym Tur nieju Pił kar skim Dru żyn Aka de mic -
kich w En sche den w Ho lan dii w grudniu
2008r.
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Klub Fotograficzny SDK

Za ję cia pro wa dzi pro fe sjo nal nie Pani Wan da
Han sen (na zdjęciu poniżej), ab sol wen tka war -
szaw skiej Akademii Sztuk Pięknych, któ ra jest
nie tyl ko wy bit nym ar ty stą fo to gra fi kiem, ale
po za fo to gra fią zaj mu je się z po wo dze niem gra -
fi ką użyt ko wą. 

Człon ko wie klu bu dys ku tu ją, wy mie nia ją się
swy mi do świad cze nia mi oraz oce nia ją swo je
pra ce. Wspól nie wy bie ra ne są zdję cia mie sią ca,
or ga ni zo wa ne są ple ne ry, wy cie czki z fo to gra fo -
wa niem oraz zbio ro we i in dy wi du al ne wy sta wy. 

Od by wa ją się rów nież spot ka nia z wy bit ny mi
au to ra mi i fotografami, któ re sta ją się in spi ra -
cją do włas nej, fo to gra ficz nej dzia łal no ści klu -
bo wi czów.�

W Słu żew skim Do mu Kul tu ry przy
ul. J.Se ba stia na Ba cha 15 fun kcjo -
nu je od lat Klub Fo to gra ficz ny. Je -
go uczest ni cy spo ty ka ją się dwa
ra zy w mie sią cu – w pier wszy i
trze ci wto rek mie sią ca. Klub po -
wstał z my ślą o do ro słych pa sjo -
na tach fo to gra fii. Sta no wi ofer tę
dla osób, któ re już fo to gra fu ją,
chcia ły by po sze rzyć swo je umie -
jęt no ści i dzie lić się swo ją pa sją z
in ny mi.

Terminy zajęć: pierwszy i trzeci wtorek
miesiąca

Koszt: 20zł miesięcznie opłaty klubowej

Miejsce: Służewski Dom Kultury, wejście
przy kozach
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Ko lej nym atu tem tej atrak cyj nej in we sty cji
bę dzie ko mu ni ka cja miej ska. Tuż pod bo -
kiem Metro 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 – szko ły, przed szko -
la, do sko na le wy po sa żo ne pla ce za baw,
obiek ty spor to we, bli skość ga le rii han dlo -
wych.

Bu dy nek bę dzie wy so ki (od VII do XI kon -
dy gna cji na dziem nych) i ob szer ny. Po mie ści
113 miesz kań, 69 – dwu po ko jo wych oraz 44
– trzy po ko jo we, każ de z co naj mniej jed nym
bal ko nem. 

Miesz ka nia na par te rze bę dą mia ły bez -
poś red ni do stęp do we wnętrz ne go pa tio,
do stęp ne go tyl ko dla miesz kań ców. Ca łość
w wy so kim stan dar dzie. Za pla no wa no tak -
że cie ka wą „ma łą ar chi tek tu rę”. Mo ni to ring
wi zyj ny z re je stra cją ob ra zu obej mie wnę -
trze i oto cze nie oraz win dy. 

No wą in we sty cję Spół dziel ni, po dob nie
jak po przed nie, 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. Ele wa cja bu dyn ku w ciep łej,
kre mo wej to na cji, na wy so ko ści I kon dy gna -
cji zo sta nie wy koń czo na na tu ral nym ka mie -
niem. 

Pla no wa ne od da nie in we sty cji do użyt ko -
wa nia – II kwar tał 2012 ro ku.�

Atrakcyjna inwestycja 
Przy ul. El sne ra 9 po wsta nie
czwar ta z ko lei in we sty cja Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej „Słu żew
nad Do lin ką”. 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 bez poś red -
nim są siedz twie te re nów re kre -
a cyj nych. Atrak cyj ne usy tu o wa -
nie in we sty cji za pew ni wy jąt ko -
wy kom fort za miesz ki wa nia, w
nie spo ty ka nym jak na wa run ki
war szaw skie oto cze niu ide al -
nym dla wy po czyn ku, spa ce -
rów i re kre a cji.

FO
T.

 S
M

SN
D.

PL
G

RA
F.

 S
M

SN
D.

PL
FO

T.
 S

M
SN

D.
PL

FO
T.

 S
M

SN
D.

PL

FO
T.

 S
M

SN
D.

PL


