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Zgodnie z ustawą, opłata za gospo-
darowanie odpadami może być nali-
czana według czterech metod: 1) od 
liczby osób zamieszkujących w  lokalu, 
2) od powierzchni lokalu, 3) od ilości
zużytej wody, 4) od gospo-
darstwa domowego.

Miasto odeszło od na-
liczania opłaty za gospo-
darstwo domowe według 
liczby mieszkańców w nim 
zamieszkujących z  uwagi 
na częste przypadki zaniżania faktycz-
nych danych i  braku podstaw praw-
nych do skutecznej weryfikacji składa-
nych w tym zakresie oświadczeń. Licz-
ba osób malała, a koszty gospodarowa-
nia odpadami zwiększały się. 

W  roku 2019 władze Warszawy za-
decydowały o  naliczaniu jednakowej 
stawki ryczałtowej w  wysokości 65 zł 
dla każdego gospodarstwa domowe-
go. Uchwała była powszechnie kryty-

kowana jako niesprawie-
dliwa społecznie. Została 
ostatecznie unieważnio-
na przez Sąd, a  w  mię-
dzyczasie Rada m.st. 
Warszawy zadecydowa-
ła o naliczaniu opłat we-

dług zużycia wody, co również było po-
wszechnie krytykowane i  prowadziło 
do licznych przypadków, szeroko opi-
sywanych w  mediach, naliczania albo 
zbyt niskich, po kilka lub kilkanaście zł, 
lub wręcz absurdalnych opłat rzędu kil-
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MALEŃKA MIŁOŚĆ

Do naszych serc
Do wszystkich serc uśpionych
Dziś zabrzmiał dzwon
Już człowiek obudzony
Bo nadszedł czas
I dziecię się zrodziło
A razem z nim
Maleńka przyszła miłość.

Maleńka miłość w żłobie śpi
Maleńka miłość przy Matce Świętej
Dziś cała Ziemia i niebo lśni
Dla tej miłości maleńkiej.

Porzućmy zło
Przestańmy złem się bawić
I czystą łzą
Spróbujmy serce zbawić
Już nadszedł czas
Już dziecię się zbudziło
A razem z nim
Maleńka przyszła miłość.

Maleńka miłość zbawi świat
Maleńką miłość chrońmy z lękiem
Dziś Ziemia drży i niebo drży
Od tej miłości maleńkiej.

Maleńka miłość w żłobie śpi
Maleńka miłość przy Matce Świętej
Dziś cała Ziemia i niebo lśni
Dla tej miłości maleńkiej.

Wykonawca: Eleni
Album: Kolędy Polskie, 1986

W wyniku wyroków sądowych uchylających uchwały z roku 2020, 
zgodnie z którymi opłaty za gospodarowanie odpadami naliczane 
były według zużycia wody, sprawa ponownie powróciła pod obrady 
Rady m.st. Warszawy.

Temat śmieci po raz trzeci

Wszystkim Członkom Spółdzielni
i Mieszkańcom Służewa nad Dolinką

pełnych ciepła, spokoju i radości 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz zdrowia, pomyślności i sukcesów 
w Nowym 2022 Roku

życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej
„Służew nad Dolinką”

oraz 
Redakcja Magazynu „Nad Dolinką”

To właśnie tego wieczoru, 
gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha 
– w serca złamane i smutne,
cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu już wieków,
pod dachem tkliwej kolędy,
Bóg się rodzi w człowieku.
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W  listopadzie inflacja konsumencka w  Polsce wyniosła 
7,7%. w ujęciu rocznym, a inflacja producencka w październi-
ku br. wyniosła aż 11,8% (rok do roku). Jest to najwyższa infla-
cja w tym wieku! Nośniki energii dominują pod względem dy-
namiki wzrostu cen, ale do inflacji dokładają się również ceny 
innych towarów, w tym paliwa.

Skutki wzrastającej inflacji odczuwamy robiąc zakupy 
w sklepach oraz płacąc za usługi, ale mają one również wpływ 
na wzrost kosztów utrzymania nieruchomości, remontów 
i konserwacji. Wzrost kosztów robocizny w ostatnich 5 latach 
wyniósł aż 60%. Ceny niektórych materiałów budowlanych tyl-
ko w ostatnim roku wzrosły nawet o 100%.

W roku 2021 dostawca energii cieplnej do naszych budyn-
ków, dwukrotnie dokonywał podwyżki opłat. Łącznie w  la-
tach 2017-2021 opłaty za ciepło wzrosły o blisko 30%. W przy-
szłym roku czeka nas również wzrost ceny energii elektrycznej, 
wykorzystywanej do oświetlenia budynków i  terenu Osiedla. 
W  stosunku do dotychczasowych 
stawek, nowe taryfy opłat wzrosną 
aż o  90%. Jeszcze bardziej wzro-
sną opłaty za gaz. W kilkunastu bu-
dynkach mieszkalnych na Osiedlu, 
w  których mieszkańcy są rozlicza-
ni według licznika głównego, trze-
ba się liczyć ze wzrostami opłat się-
gającymi aż 150%!

Dla kilkudziesięciu procent 
mieszkań nastąpią również wzro-
sty opłat za gospodarowanie odpa-
dami. Będzie to konsekwencja wej-
ścia w życie nowych zasad ich na-
liczania, uchwalonych 18 listopa-
da br. przez Radę m.st. Warszawy. 
Część użytkowników zyska wpraw-
dzie na tym rozwiązaniu i będzie wnosić niższe opłaty w tej po-
zycji, ale jest to mniejsza grupa w stosunku do osób które będą 
płacić więcej. Na mocy uchwał Rady m.st. Warszawy, wprowa-
dzono kontrowersyjny sposób naliczania opłaty – od gospo-
darstwa domowego, ale w powiązaniu z powierzchnią lokalu, 
stosując przy tym nieznane ustawie i  narzucone przez Radę 
m.st. Warszawy parametry w  postaci wprowadzenia pięcio-
stopniowej kategorii lokali mieszkalnych, uzależnionej od ich 
powierzchni. Postępowanie sądowe rozstrzygnie, czy wprowa-
dzone rozwiązanie nie stanowi próby obejścia przepisów pra-
wa w zakresie maksymalnej stawki opłat obowiązującej przy 
jej naliczaniu według powierzchni lokalu. Wprowadzona przez 
Radę m.st. Warszawy metoda i  sposób określania wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami jest sprzeczna z zasada-
mi sprawiedliwości społecznej. Ciężar finansowy został w spo-
sób całkowicie niezrozumiały przerzucony na osoby samotne, 
mniej zamożne, posiadające z reguły mniejsze lokale. W moim 
przekonaniu, po raz kolejny zostały podjęte uchwały niezgod-
ne z prawem, niesprawiedliwe społecznie i nie gwarantujące 
bilansowania się finansowego systemu gospodarowania od-
padami. Opłata za gospodarowanie odpadami stanowić bę-
dzie jedną z najwyższych stawek w opłatach za użytkowanie 
lokalu.

Wobec zapowiadanego dalszego wzrostu cen energii 
cieplnej, Spółdzielnia będzie kontynuowała prace termomo-
dernizacyjne w  celu ograniczenia kosztów zużycia energii. 
O ile bowiem nie mamy żadnego wpływu na wysokość sta-
wek opłat za nośniki energii, to możemy minimalizować ich 
wzrost (przynajmniej częściowo), poprzez zmniejszanie zuży-
cia energii na skutek uzyskanych oszczędności.

Z uwagi na wzrost płacy minimalnej, w przyszłym roku na-
stąpi również kilkuprocentowy wzrost stawki opłat w pozy-
cji „eksploatacja” oraz w pozycji „konserwacja”. Optymistyczną 
wiadomością jest, że mimo ciągłego wzrostu cen materiałów 
budowlanych i kosztów robocizny, nie zostanie podwyższo-
na stawka na „fundusz remontowy”, która od roku 2014 nie 
była zmieniana. Jest to możliwe wyłącznie dzięki pozyskiwa-
nym środkom finansowym z działalności inwestycyjnej, gdyż 
wpływy na fundusz remontowy z wpłat mieszkańców nie po-
krywają kosztów wykonywanych prac remontowych. Dzię-

ki dodatkowym zyskom 
z  inwestycji, Spółdzielnia 
ma możliwość wykona-
nia dużo większego zakre-
su prac remontowych oraz 
zwiększania nakładów na 
utrzymanie w  należytym 
stanie technicznym i  es-
tetycznym infrastruktury 
osiedlowej. W  przypadku 
braku tego dofinansowa-
nia, opłaty za lokale byłyby 
wyższe lub trzeba byłoby 
ograniczać zakres wyko-
nywanych prac remonto-
wych i  modernizacyjnych, 

co w  konsekwencji prowadziłoby do pogarszania się stanu 
technicznego budynków mieszkalnych i standardu zamiesz-
kiwania.

Mimo że obecny rok minął nam po raz kolejny w  cieniu 
pandemii koronawirusa i  różnych konsekwencji nią spowo-
dowanych, pragnę wyrazić nadzieję, że sytuacja pandemicz-
na ulegnie poprawie, wirus zostawi nas w  spokoju i  syste-
matycznie będzie się również poprawiać sytuację gospodar-
czą. W przyszłym roku winniśmy rozpocząć kolejną inwesty-
cję mieszkaniową przy ul. Puławskiej róg Wałbrzyskiej, któ-
ra przyniesie mieszkańcom ponad 40 mln zł zysku z przezna-
czeniem na remonty i modernizację naszych domów i infra-
struktury osiedlowej.

Kończąc, pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze ży-
czenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 
Nowym 2022 Roku.

Grzegorz Jakubiec
Prezes Zarządu SM „Służew nad Dolinką”

Szanowni Państwo,
w ostatnich wydaniach Magazynu „Nad Dolinką” zamieszczaliśmy sporo informacji o wpływie rosnącej inflacji 

na wzrost kosztów utrzymania nieruchomości. Wzrosty cen materiałów budowlanych, robocizny, kosztów energii, 
a także kosztów pracowniczych były wyraźnie zauważalne już w ubiegłym roku, jednak tegoroczna sytuacja wzbudziła 
konsternację i obawy nawet u największych optymistów.
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ZARZĄD
Grzegorz Jakubiec – Prezes Zarządu
Janusz Przewłocki – Z-ca Prezesa Zarządu

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek 1400 – 1630

Sekretariat
 22 543 92 00
fax:  22 543 92 10
e-mail: sekretariat@smsnd.pl
adres: ul. W. A. Mozarta 1
  02-736 Warszawa
  
Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek 1000 – 1800

wtorek, środa  800 – 1600

czwartek  900 – 1800

piątek  800 – 1500

Sekretariat Rady Nadzorczej
  22 543 92 21
Dział Czynszów
  22 543 92 24
Dział Windykacji
  22 543 92 17
Główna Księgowa
  22 543 92 12
Dział Techniczno-Eksploatacyjny
  22 543 92 27
Inspektorzy Nadzoru Budowlanego
  22 543 92 19
Inspektor ds. Sanitarnych
  22 543 92 11
Kierownik Działu  
Techniczno-Eksploatacyjnego
  22 543 92 25
Z-ca Kierownika ds. Eksploatacji
  22 543 92 01
Administratorzy
  22 543 92 03 lub 23 lub 26
Dział Członkowsko-Organizacyjny
  22 543 92 22 lub 06
Ochrona - monitoring
  22 543 92 02
Służewski Dom Kultury
  22 843 91 01

Konserwacja Osiedla
 hydrauliczna (gaz, c.o., wod.-kan.)
  22 847 17 71
 elektryczna i domofony
  22 853 77 69
 ogólnobudowlana
  22 847 18 41
 windy
  800 566 300 lub 22 843 88 88
 oświetlenie ciągów 
 pieszo-jezdnych
  601 314 043
 antena zbiorcza
  500 167 403 

Dyżury po godzinach pracy 
i w dni wolne:

hydrauliczne 
  22 847 17 71 lub 691 292 788 

elektryczne 
  22 853 77 69

windy 
  800 566 300 lub 603 786 678

Pogotowia techniczne miejskie
 gazowe   992
 cieplne   993
 energetyczne  992
 wodno-kanaliz.  992

WAŻNE TELEFONY SPÓŁDZIELCZE

Oddajemy do Państwa rąk kolejne wydanie Magazy-
nu „Nad Dolinką” i zapraszamy do zapoznania się z arty-
kułami. 

Dużo uwagi poświęcamy sprawie zmiany sposobu 
i  metody naliczania opłat za gospdarowanie odpada-
mi. Jest to już trzecia zmiana w ostatnich dwóch latach. 
Z  artykułu poświęconego tej problematyce dowiedzą 
się Państwo, jakie jest stanowisko kilkunastu spółdziel-
ni mieszkaniowych w tej sprawie i jakie kroki podejmu-
je Zarząd naszej Spółdzielni, aby opłaty za śmieci zosta-
ły urealnione do poziomu społecznie akceptowalnego.

W numerze poruszamy ponadto wiele aktualnych te-
matów: piszemy o nowych atrakcjach dla najmłodszych 
mieszkańców i o następnej inwestycji oddanej do użyt-
kowania „Sonata nad Dolinką”, w  której znalazły swo-
je siedziby m.in. przychodnia „Rekol-Med”, piekarnia 
„Oskroba”, „Żabka”, „Lewiatan” i Delikatesy Mięsne „Grot”. 
Informujemy również o  przebiegu spotkań Rady Nad-
zorczej i Zarządu Spółdzielni z przedstawicielami Komi-
tetów Domowych, przedstawiając najważniejsze spra-

wy z działalności Spółdzielni omawiane na tych spotka-
niach, w  tym sytuację finansową Spółdzielni, wpływy 
i wydatki z  funduszu remontowego, plany remontowe 
i  inwestycyjne oraz przekształcenia wieczystego użyt-
kowania w prawo własności. Ponadto zamieszczamy in-
formacje o kontynuacji działań termomodernizacyjnych 
i wymianie wodomierzy. 

Osobom zainteresowanym zagadnieniami związany-
mi z  prowadzeniem ksiąg wieczystych polecamy tekst 
z  serii „Notariusz radzi”, w  którym został wyjaśniony 
charakter poszczególnych wpisów. Tematyka polecana 
szczególnie dla osób zamierzających sprzedaż lub zało-
żenie księgi wieczystej dla lokalu. 

Warto zwrócić uwagę na tekst z cyklu „Sportowy Słu-
żew”, gdyż nasi osiedlowi sportowcy, pomimo utrud-
nień związanych z  Covidem, wciąż utrzymują wysoką 
formę i odnoszą sukcesy.

Polecamy również bardzo ciekawy wywiad z panią Te-
resą Konstanciak, dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 46 
oraz informacje o wydarzeniach kulturalnych na Służewie .

Na rozkładówce, wzorem lat ubiegłych, zamieszcza-
my kalendarz na rok 2022. 

Życzymy miłej lektury.

Prezes SM „Służew nad Dolinką” 
Grzegorz Jakubiec 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Rafał Miastowski

S z a n ow n i  
M i e s z k a ń c y  
S p ó ł d z i e l n i !
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kuset złotych (niekiedy nawet i więcej!). 
W  naszej Spółdzielni najwyższa opła-
ta skalkulowana według zużycia wody 
wynosiła aż 2.272 zł miesięcznie!

W rezultacie takich absurdów, wyso-
kość maksymalnej opłaty ograniczono 
ustawą. Od 1 stycznia 2022 r. nie mogła-
by ona być wyższa niż 150 zł. W między-
czasie uchwały te zostały unieważnione 
przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. 
Miasto złożyło wprawdzie kasację od 
wyroku, ale postanowiło równocześnie 
po raz kolejny zmienić metodę nalicza-
nia opłat. Tym razem zadecydowano 
o  naliczaniu opłaty od gospodarstwa 
domowego, ale w powiązaniu z metra-
żem lokalu (metoda „mieszana”).

Od 01.01.2022 r. miesięczne stawki 
opłat będą wynosiły: 

Zabudowa wielolokalowa StawkaStawka

gospodarstwo domowe w lokalu
opowierzchnido 30 m²

gospodarstwo domowe w lokalu
opowierzchniod30,01 do 40,00
gospodarstwo domowe w lokalu
opowierzchniod40,01 do 60,00
gospodarstwo domowe w lokalu
opowierzchniod60,01 do 80,00
gospodarstwo domowe w lokalu
opowierzchniod 80,01 m²

Przyjęte przez Stołeczny Ratusz staw-
ki opłat dla poszczególnych przedzia-
łów powierzchniowych lokali spotkały 
się ze sprzeciwem wielu przedstawicie-
li spółdzielni mieszkaniowych. Ciężar fi-
nansowy został bowiem przeniesiony 
przede wszystkim na właścicieli małych 
i  średnich lokali (często osoby samot-
ne, mniej zamożne). Właściciele małych 

i średnich lokali (czyli najbardziej repre-
zentatywnych w  Warszawie) w  przeli-
czeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej 
lokalu zapłacą więcej niż użytkownicy 
większych lokali. 

Przyjęte przez Radę m.st. Warsza-
wy opłaty w przeliczeniu na 1 m2 loka-
lu będą wynosić dla przykładowych lo-
kali:
•	 lokal o pow. 16,5 m2 – 3,15 zł/m2 (naj-

mniejsza znana nam powierzchnia 
mieszkania)

•	 lokal o pow. 30 m2 – 1,73 zł/m2,
•	 lokal o pow. 30,01 m2 – 2,56 zł/m2,
•	 lokal o pow. 42 m2 – 2,10 zł/m2,
•	 lokal o pow. 65 m2 – 1,45 zł/m2,
•	 lokal o pow. 80 m2 – 1,17 zł/m2,
•	 lokal o pow. 100 m2 – 0,99 zł/m2,
•	 lokal o pow. 120 m2 – 0,82 zł/m2,
•	 lokal o pow. 150 m2 – 0,66 zł/m2.

Dlatego mając na uwadze uwarun-
kowania ustawowe, przedstawiciele 
kilkunastu dużych spółdzielni miesz-
kaniowych, w  tym również nasza, za-
proponowali, aby opłatę naliczać we-
dług jednakowej stawki za 1 m2, pro-
porcjonalnie do powierzchni użytko-
wej lokalu mieszkalnego w  wysokości 
1,30 zł/m2, z  zastrzeżeniem, że maksy-
malna miesięczna opłata nie może być 
wyższa niż 130 zł/m2.

Miasto w  zasadzie bez żadnej dys-
kusji odrzuciło tę propozycję, a podję-
te uchwały, naszym zdaniem, uderzą 
przede wszystkim w  osoby mniej za-
możne, samotne i  emerytów. Przykła-
dowo, osoba samotna zamieszkująca 
lokal 42 m2 zapłaci w  przeliczeniu na 
1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego 
znacznie więcej niż np. rodzina wytwa-
rzająca o  wiele więcej odpadów i  za-
mieszkująca lokal 100 m2 (ponad dwu-
krotnie większą stawkę w  przeliczeniu 
na 1 m2). W  naszym przekonaniu, ta-
kie różnicowanie stawek za 1 m2 loka-
lu, w postaci stawki ryczałtowej dla po-
szczególnych przedziałów metrażo-
wych lokali, narusza przepisy ustawy, 
które stanowią, że stawka za 1 m2 po-
wierzchni użytkowej lokalu nie może 
być wyższa niż 1,54 zł/m2. Sąd rozstrzy-
gnie, kto ma rację. 

Zdajemy sobie sprawę, że każda 
z  ustawowych metod naliczania opła-
ty nie jest idealna i  budzi pewne wąt-
pliwości oraz zastrzeżenia. Uważamy, 
że przy podejmowaniu decyzji należy 
dążyć do zapewnienia jak największej 
racjonalności i  sprawiedliwości w  ob-
ciążaniach mieszkańców stolicy koszta-
mi gospodarki odpadami. Wbrew czę-

stych opinii, naliczanie opłaty w powią-
zaniu z metrażem lokalu ma swoje uza-
sadnienie. Koszty stałe związane z go-
spodarką odpadami (np. koszty przy-
jazdu „śmieciarki”, koszty pracowni-
cze) są de facto tylko w części zależne 
od ilości wytworzonych odpadów. Od-
pady generują nie tylko ludzie, ale tak-
że nieruchomość wspólna (np. gałęzie, 
trwa, liście, opakowania po utrzymaniu 
czystości części wspólnych, wyposaże-
nie części wspólnych, itp.). Zgodnie zaś 
z ustawą o własności lokali koszty utrzy-
mania nieruchomości wspólnej pono-
szą wszyscy właściciele lokali, propor-
cjonalnie do udziału (liczonego od po-
wierzchni użytkowej lokalu). Czy „śmie-
ciarka” przyjedzie pod budynek ode-
brać śmieci od 100 osób czy od 120, czy 
zabierze 10 pojemników, czy 12, to nie 
ma większego wpływu na koszty stałe 
związane z transportem, logistyką i wy-
nagrodzeniem pracowników. 

Co do zasady, nie można więc z góry 
odrzucać tej metody jako niesłusznej, 
tym bardziej że żadna z wcześniej przy-
jętych metod nie sprawdziła się. Pro-
blem leży w  ustalonych proporcjach 
opłat między poszczególnymi lokala-
mi. Naszym zdaniem należało przepro-
wadzić więcej analiz i  symulacji opłat 
tak, aby przyjęte rozwiązania nie ude-
rzały w osoby mniej zamożne, samotne 
i emerytów. Niestety, z dyskusji z przed-
stawicielami Ratusza, a także z dyskusji 
na sesji Rady m.st. Warszawy wynika, 
że podstawowym celem warszawskich 
decydentów jest wprowadzenie syste-
mu, który będzie się bilansował (miesz-
kańcy pokryją całkowite koszty gospo-
darki odpadami), niezależnie od kosz-
tów społecznych. 

dok. ze str. 1 Temat śmieci po raz trzeci
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Niestety, obecnie przyjęte uchwa-
ły takiego bilansowania naszym zda-
niem nie zapewnią. Obciążanie opła-
tami od gospodarstwa domowego 
oznacza, że właściciele lokali nieza-
mieszkałych nie będą ponosić żad-
nych opłat za gospodarowanie od-
padami. W  okresie letnim mieszkań-
cy wyjeżdżają na działki i  zgłaszają, 
że przez okres wiosny i  lata nie będą 
mieszkać w  lokalu. Nie będą więc za 
ten okres wnosić opłat. Istnieje duże 
ryzyko, że wynajmujący lokale krótko-
okresowo nie będą zgłaszać, że w  lo-
kalu prowadzone jest gospodarstwo 
domowe i  też nie będą wnosić opłat. 
Dodatkowo lokale użytkowe znajdu-
jące się na parterach wielolokalowych 
budynków mieszkalnych będą płaci-
ły wg metody od liczby zadeklarowa-
nych pojemników lub worków, przy 
czym zarządcy budynków nie mają 

żadnych prawnych narzędzi do wery-
fikacji tych deklaracji. 

Za dużo jest w  tej uchwale luk do-
tyczących unikania opłat, co może się 
skończyć kolejnymi podwyżkami dla 
osób uczciwie płacących. Ponadto 
przyjęte zasady nie dają żadnej moty-
wacji do segregacji odpadów.    

Jako środowisko spółdzielcze, wnio-
skowaliśmy do rządu i  Ministerstwa 
Klimatu o zmianę przepisów, aby moż-
na było naliczać opłaty stałe i zmienne: 
stałe uzależnione np. od powierzch-
ni użytkowej lokali, a zmienne np. od 
zużytej wody, ale według wskazań wo-
domierzy lokalowych a nie wodomie-
rza głównego w  budynku (z  jedno-
czesnym ograniczeniem maksymalnej 
opłaty). Wydaje nam się, że taki spo-
sób obciążania opłatami za gospoda-
rowanie odpadów byłby racjonalny, 
bardziej sprawiedliwy, akceptowalny 

przez mieszkańców i uniemożliwiają-
cy unikanie opłat. Podobne regulacje 
są stosowane przy dostawie mediów. 
Opłaty za energię elektryczną, ciepl-
ną i gaz, wnosimy jako składowe opła-
ty stałej i zmiennej. Opłatę stałą za tak 
zwaną „gotowość”, zmienną za zuży-
cie. Podobnie mogłoby być w opatach 
za gospodarowanie odpadami. Część 
kosztów związanych z  gospodarką 
odpadami jest całkowicie niezależna 
od mieszkańców (utrzymanie części 
wspólnych).

Jako środowisko spółdzielcze na-
dal będziemy działać, żeby ustawo-
wo zmienić zasady naliczania opłat. 
Będziemy też nadal rozmawiać z  war-
szawskimi radnymi i  przedstawiciela-
mi Ratusza. Mamy nadzieję, że w końcu 
ktoś pochyli się nad propozycjami, któ-
re będą racjonalizowały system opłat. 

Zarząd Spółdzielni

Spotkania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni
z przedstawicielami Komitetów Domowych

W  listopadzie odbyły się spotkania Komitetów Domo-
wych z  Radą Nadzorczą i  Zarządem Spółdzielni. Z  powodu 
ograniczeń pandemicznych, udział w zebraniach został ogra-
niczony do reprezentantów Komitetów Domowych i  Rady 
Nadzorczej. Zarząd brał udział w  pełnym, dwuosobowym 
składzie. 

Tradycyjnie, każde spotkanie rozpoczy-
nał Przewodniczący Rady lub jego Zastęp-
ca, a Prezes Zarządu, Pan Grzegorz Jaku-
biec, szczegółowo omawiał przygotowaną 
przez Spółdzielnię prezentację. 

1. Środki finansowe Spółdzielni
Sytuacja finansowa Spółdzielni jest 

z roku na rok coraz lepsza. Wzrost środków 
finansowych występuje dzięki nowym in-
westycjom. Najlepiej ilustruje to załączona obok tabelka 
(wszystkie wartości są podawane na dzień 30 września):

Zadłużenie mieszkańców w opłatach za lokale nie wzra-
sta w sposób znaczący, a tym samym nie ma negatywnego 
wpływu na funkcjonowanie Spółdzielni. W przedstawianych 
pięciu ostatnich latach zadłużenie to kształtowało się nastę-
pująco:

Trzeba podkreślić, że wśród podanych powy-
żej wartości najwięcej zadłużeń jest krótkotermino-
wych, nie zagrażających nieściągalnością (na dzień 
30.09.2021 r. wynosiło 930.772 zł), a zadłużenia bieżą-
ce (niezasądzone) powyżej 12 miesięcy wynosiły tyl-
ko 40.427 zł.

2. Wpływy na fundusz remontowy i  koszty przeprowa-
dzonych remontów
Z  przytoczonych przez Zarząd danych wynika, że dłu-

gofalowe działania Spółdzielni, polegające na uzyskiwaniu 

ŚRODKI FINANSOWE SPÓŁDZIELNI

dodatkowych środków finansowych na remonty budynków 
i  rewitalizację terenów niezabudowanych z  działalności in-
westycyjnej, przynoszą wymierne korzyści. 

Warto odnotować, że aktualna stawka na fundusz remon-
towy wynosi 1,20 zł za m2 i nie była zmieniona od marca 2014 
roku, czyli od prawie ośmiu lat. Z przedstawionej prezentacji 
można było się dowiedzieć, że w ciągu ostatnich czternastu 

WPŁYWY I KOSZTY NA REMONTY BUDYNKÓW 
W LATACH 2007-2020
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lat (2007-2020) wszystkie wpływy od mieszkańców na fun-
dusz remontowy przekroczyły 46,5 mln zł, a poniesione wy-
datki wyniosły ponad 152,2 mln zł.  Szczegółowe zestawienie 
wpływów i wydatków w poszczególnych budynkach podaje-
my na str. 7 Magazynu.

Czyli dofinansowanie Spółdzielni osiągnęło imponującą 
kwotę powyżej 105,7 mln zł.

ZMIANY STAWEK ROBOCIZNY REMONTÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ PROGNOZA  ZMIAN W NAJBLIŻSZYCH LATACH

DYNAMIKA CEN MATERIAŁÓW DO BUDOWY  
BUDYNKÓW OD I KW. 2019 DO IV KW. 2021

3. Plany remontowe i modernizacje
Działalność Spółdzielni zapewniająca dobry stan tech-

niczny budynków wymaga olbrzymich nakładów finanso-
wych. Wartość robót, które pozostały do wykonania (m.in. 
wymiana instalacji wewnątrz budynków i  zakończenia ter-
momodernizacji), szacowana jest na ok. 100 mln zł (bez kosz-
tów robót drogowych, remontów klatek w budynkach i wy-
miany drzwi na przeciwpożarowe). Prace te będą wykonywa-
ne systematycznie, w nabliższych latach. Ich koszt może ulec 
zmianie z uwagi na ciągle wzrastające ceny materiałów bu-
dowlanych i robocizny.

4. Wzrost kosztów utrzymania nieruchomości 
W trakcie spotkań omawiany był także wpływ rosnącej in-

flacji na koszty utrzymania nieruchomości, a  także wzrosty 
opłat za nośniki energii, materiałów budowlanych, kosztów 
robocizny i kosztów pracowniczych. 

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ BRUTTO

CENY ENERGII CIEPLNEJ

WZROST ŚREDNIEJ PŁACY  
ORAZ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA 

W LATACH 2010 – 2021 ORAZ PROGNOZA W ROKU 2022

5. Polityka inwestycyjna
W sierpniu br. została oddana, kolejna – już szósta na na-

szym Osiedlu, inwestycja przy ulicy Sonaty 5. Łączny zysk 
wyniesie blisko 40 mln zł, uwzględniając w tym wartość lo-
kalu użytkowego przeznaczonego na przychodnię zdrowia 
i miejsc postojowych w garażu, które pozostaną własnością 
Spółdzielni i będą wynajmowane.

Środki te, podobnie jak z pozostałych inwestycji, zostaną 
przeznaczone m.in. na remonty istniejących budynków.

Prezes Zarządu informował również zebranych o  plano-
wanych nowych inwestycjach, które na załączonym na str. 8 
planie Osiedla zostały zaznaczone na żółto.
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Najbliższe realizacji są dwie inwestycje: pierwsza na rogu 
Wałbrzyskiej i Puławskiej, a druga to zabudowa od lat nieza-
gospodarowanej  hydroforni między budynkami przy ul. Ba-
cha 26 a Bacha 26B. Spodziewany zysk dla Spółdzielni z tej 
pierwszej to ok. 40 mln zł, a z drugiej ok. 2 mln.

5. Przekształcenie prawa użytkowania gruntu we wła-
sność
Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi uległy

przekształceniu z  wieczystego użytkowania na własność. 
Stanowią one ok. 50% wszystkich gruntów. Spółdzielnia 
uzyskała od prezydenta m.st. Warszawy stosowne zaświad-

czenia o przekształceniu i bonifikatę dla wszystkich budyn-
ków mieszkalnych z tytułu jednorazowego wniesienia opłaty 
przekształceniowej. Pozostałe grunty, do wspólnego ko-
rzystanie przez mieszkańców, nadal pozostają w wieczy-
stym użytkowaniu i Spółdzielnia nadal wnosi za nie opła-
ty do Urzędu m.st. Warszawy. Dlatego też w zestawieniu 
opłat za lokale nadal widnieje pozycja „opłata za użytko-
wanie wieczyste”.

W toku jest kilkanaście procesów sądowych o wysokość 
opłat z tytułu wieczystego użytkowania za działki gruntów, 
które nie uległy przekształceniu. Spółdzielnia kilka lat temu 
zaskarżyła decyzje prezydenta m.st. Warszawy o  wypowie-
dzeniu dotychczasowych stawek. 

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA 
GRUNTU WE WŁASNOŚĆ

• W  latach 2019 – 2020 Spółdzielnia uzyskała za-
świadczenia o  przekształceniu gruntów we wła-
sność dla wszystkich nieruchomości zabudowa-
nych budynkami mieszkalnymi wraz z  bonifika-
tą udzieloną z  tytułu jednorazowego wniesienia
opłaty przekształceniowej.

• Tereny do wspólnego korzystania tj. tereny zielo-
ne, rekreacyjne, drogi i chodniki, nadal pozostają
w wieczystym użytkowaniu. Roczna opłata wg de-
cyzji miasta wynosi 3.401.894 zł. Wszystkie decy-
zje zostały zaskarżone do sądu.

Sprawy poruszane przez przedstawicieli Komitetów Do-
mowych dotyczyły m.in. remontów, opłat za lokale, opłat za 
wieczyste użytkowanie, planów inwestycyjnych, spraw po-
rządkowych i spraw związanych z bezpieczeństwem. 

Z  całą prezentacją przedstawioną pod-
czas spotkań z Kominetami Domowymi  
można zapoznać się w  biurze Spółdzielni 
oraz w systemie EDIS.

Tradycji stało się zadość. Bo stało się już osie-
dlową tradycją, że od wielu lat przedstawicie-
le Rady Nadzorczej, Zarządu, pracownicy Spół-

dzielni i mieszkańcy spotykają się przy znaku Polski Walczą-
cej w kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego, czcząc pa-
mięć jego uczestników.

Także 11 listopada, w dniu 103 rocznicy odzy-
skania Niepodległości, złożono wieniec i  zapa-
lono znicze pod pomnikiem Orła Białego w Miejscu Pamię-
ci Narodowej. Honorową asystę zapewniły harcerki ze Szcze-
pu 23. Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Po-
marańczarnia”.

Wizualizacja planowanej inwestycjii przy ul. Puławskiej róg Wałbrzyskiej
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Pod koniec sierpnia br. Spółdzielnia oddała do użytku ko-
lejną, szóstą już inwestycję przy ul. Sonaty 5. Jest to budynek 
mieszkalny z  usługami na parterze, o  malowniczej nazwie 
„Sonata nad Dolinką”, nawiązującej do związanych ze świa-
tem muzyki nazw osiedlowych ulic. Okres realizacji od maja 
2019 r. do sierpnia 2021 r.

W  nowym budynku powstało 141 mieszkań, 11 lokali 
użytkowych oraz dwupoziomowy garaż podziemny liczący 
225 miejsc postojowych.

Do jednego z  lokali użytkowych przeniosła swoje po-
mieszczenia przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej 
„Rekol-Med”.

Dużym ułatwieniem dla osób mających problemy z poru-
szaniem się jest winda umożliwiająca wjazd z poziomu wyj-
ścia ze stacji metra na poziom zerowy budynku.

Cała inwestycja przyniesie Spółdzielni zysk blisko 
40 mln zł. Jest to zarówno zysk gotówkowy, jak i wartość lo-
kalu przeznaczonego na przychodnię zdrowia oraz miejsc 
postojowych, które pozostaną własnością Spółdzielni i będą 
wynajmowane. Z  wynajmu oraz administrowania nieru-
chomością Spółdzielnia będzie uzyskiwać roczny dochód 
w kwocie ok. 1 mln zł.

Pozyskane środki pieniężne zostaną przeznaczone mię-
dzy innymi na remonty istniejących budynków i poprawę in-
frastruktury Osiedla.

Działalność inwestycyjną Spółdzielnia rozpoczęła w roku 
2003. Dwa lata później oddano do użytku budynek przy ul. 
Noskowskiego 2. W latach 2007-2017 wybudowano cztery 
kolejne budynki przy ul. Puławskiej 255, 255A, Elsnera 34 
i Mozarta 1. W bieżącym roku do użytkowania została od-
dana „Sonata nad Dolinką”. W najbliższych planach jest re-
alizacja kolejnej inwestycji, na rogu ulicy Puławskiej i Wał-
brzyskiej, która rozpocznie się w  przyszłym roku. Analizo-
wane są także możliwości inwestycji w  rejonie budynków 
przy ulicach: Bacha 26 i 26B (nadbudowa hydroforni) oraz 
przy skrzyżowaniach ulic Nowoursynowskiej i Noskowskie-
go, Bacha i Sonaty, Bacha i Batuty, Wałbrzyskiej i Al. Harce-
rzy Rzeczpospolitej.

Realizacja każdej inwestycji wiąże się z czasowymi utrud-
nieniami dla mieszkańców okolicznych budynków, jednak 
przynosi wymierne korzyści finansowe. Obecny wygląd 
Osiedla, zakres przeprowadzonych prac remontowych i  in-
frastrukturalnych był możliwy przede wszystkim dzięki środ-
kom finansowym pozyskiwanym przez Spółdzielnię z  pro-
wadzonej działalności inwestycyjnej. W  latach 2007-2020 
wpływy od mieszkańców na fundusz remontowy to zaled-
wie 30% środków przeznaczanych na remonty.

Tereny wokół każdego nowego budynku podlegają reno-
wacji oraz dokonywane są nowe nasadzenia zieleni. Osiedle 
zyskuje na estetyce i  funkcjonalności poprzez zlokalizowa-
nie w  nowych budynkach instytucji służących całej naszej 
społeczności. W  budynku przy ul. Sonaty 5 znalazła swoje 
nowe miejsce przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, 
a we wcześniejszej inwestycji przy ul. Mozarta 1 – garaż wie-
lopoziomowy, sala konferencyjna, wypożyczalnia publiczna, 
Klub Seniora i świetlica środowiskowa.

Wejście do przychodni
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Zgodnie z  przyjęty-
mi założeniami, wio-
sną br. Spółdzielnia 
rozpoczęła wymianę 
wodomierzy lokalo-
wych wyposażonych 
w  nakładkę radiową. 
Prace zostały rozło-
żone na etapy, w  taki 
sposób, aby wymiana 
wodomierzy w 42 bu-

dynkach mieszkalnych została zrealizowana do koń-
ca 2022 roku. Sprawność przebiegu procesu wymiany 
wodomierzy w danym budynku jest bezpośrednio za-
leżna od dostępności lokali w wyznaczonym harmono-
gramem terminie. Niestety, nie bez znaczenia dla reali-
zacji prac pozostaje trwająca pandemia, gdyż część lo-
kali nie zostaje udostępniona w wyznaczonym termi-
nie z powodu nałożonej na mieszkańców kwarantan-
ny lub izolacji domowej. Dla lokali nieudostępnionych 
w pierwszym terminie wyznaczany jest kolejny. 

Należy jednak pamiętać, że wymiana wodomierza 
w danym lokalu często wiąże się z niedogodnościami – 
przerwą w dostawie wody do pozostałych lokali zloka-
lizowanych w danym pionie. Wyznaczane kolejne ter-
miny wydłużają również realizację i rozliczenie zadania 
dla danego budynku, co z  kolei opóźnia rozpoczęcie 
wymiany wodomierzy w kolejnych budynkach. 

Ponadto należy mieć na uwadze fakt, że w przypad-
ku nieudostępnienia lokalu bądź niezapewnienia swo-
bodnego dostępu do instalacji umożliwiającego wy-
mianę wodomierzy, lokal będzie traktowany jak lokal 
nieopomiarowany, a  więc zużycie wody będzie rozli-
czane na zasadach ryczałtu.

Kompleksowa wymiana wodomierzy w  całym bu-
dynku to doskonała okazja do weryfikacji stanu tech-
nicznego oraz sprawności zaworów odcinających do-
pływ wody do lokalu oraz dopływ wody do danego 
pionu. Każde wątpliwe działanie zaworu zostaje od-
notowane, a zawór wymieniany na nowy. Utrzymanie 
sprawności zaworów daje możliwość szybkiego i sku-
tecznego wyłączenia z  użytkowania fragmentu insta-
lacji w  przypadku konieczności wymiany dowolnego 
urządzenia lub w przypadku awarii, ograniczając tym 
samym ewentualne straty. 

Przypominamy, że za dokonaną wymianę wodomie-
rzy właściciele lokali zostaną obciążeni opłatą miesięcz-
ną, w wysokości 2,56 zł za jeden wodomierz, a koszty 
montażu wodomierzy zostaną rozłożone na 5 lat.

Katarzyna Kałaska-Jaroszyńska 
Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego

Rok 2021 to lawinowy 
wzrost cen produktów, ma-
teriałów, usług, energii, 
w tym również ciepła wyko-
rzystywanego do ogrzania 
warszawskich lokali jak rów-
nież podgrzania wody. Ana-
lizując nienapawające optymizmem prognozy dotyczą-
ce kosztów energii cieplnej, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Służew nad Dolinką” przystąpiła do realizacji zapowia-
danych wcześniej prac, mających poprawić efektywność 
energetyczną budynków. W  listopadzie rozpoczęliśmy 
docieplanie stropodachów wentylowanych w  41 bu-
dynkach mieszkalnych. Prace wykonywane są przez fir-
mę Stolbau Eko Sp. z o.o., wyłonioną w drodze postępo-
wania przetargowego. Poprawa izolacyjności termicz-
nej stropodachów realizowana jest poprzez nadsypanie 
dodatkowej warstwy granulatu celulozy „Isocell for you” 
metodą wdmuchiwania, sprawdzającą się w trudnodo-
stępnych miejscach. Termin zakończenia prac planowa-
ny jest na luty 2022 r. Wykonanie prac zostało zaplano-
wane na okres zimowy w efekcie konsultacji z ornitolo-
giem oraz z poszanowaniem okresu lęgowego ptaków 
lokalizujących często swe gniazda w przestrzeni stropo-
dachów.

Równocześnie, 
przy okazji wy-
miany wodomie-
rzy w budynkach, 
montowane są 
podpionowe za-
wory termosta-
tyczne na instala-
cji cyrkulacji cie-
płej wody. Zada-

niem tych zaworów jest utrzymanie minimalnego prze-
pływu cyrkulującej wody, tak aby miała cały czas żąda-
ną temperaturę. Takie rozwiązanie zapewnia optymalny 
przepływ ciepłej wody, a w konsekwencji zmniejsza zuży-
cie energii potrzebnej do jej podgrzania.

W kolejnym etapie zostanie wykonana izolacja pozio-
mów instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz 
częściowa wymiana grzejnikowych zaworów termosta-
tycznych w lokalach.

Każde z  powyższych działań ma na celu zmniejsze-
nie zapotrzebowania w budynkach na energię cieplną, 
a  więc złagodzenie skutków stale rosnących kosztów 
energii w dłuższym okresie. Należy również podkreślić, 
że zamiar realizacji powyższych zadań został zgłoszony 
do Urzędu Regulacji Energetyki, który po zakończeniu 
prac wyda białe certyfikaty, stanowiące przedmiot obro-
tu na Towarowej Giełdzie Energetyki. Przychód uzyska-
ny z ich sprzedaży pokryje w części koszty poniesione na 
realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Katarzyna Kałaska-Jaroszyńska 
Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego
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Idziemy ku nowemu…
10 listopada 2021 r., w Szkole Podstawowej nr 46 im. Stefana Starzyńskiego, odbyło się uroczyste otwar-

cie sali terapeutycznej SI. Na uroczystość przybyli mili goście, między innymi Burmistrz Dzielnicy Mokotów 
Rafał Miastowski. Uczniowie Samorządu Szkolnego z wielkim przejęciem przecinali czerwoną wstęgę. Od-
były się też zajęcia pokazowe, przeprowadzone przez terapeutkę integracji sensorycznej, która jest jed-
nocześnie nauczycielem szkoły. Pani Dyrektor Teresa Konstanciak przy tej okazji udzieliła nam wywiadu.

Red: Pani dyrektor, jak wyglądała Pani ścieżka zawodowa 
do miejsca, w którym jest Pani teraz – dyrektora szkoły pod-
stawowej?

Pani Dyrektor: Po ukończeniu studiów pedagogicznych roz-
poczęłam pracę w placówce dla dzieci słabowidzących. Później 
przeniosłam się do szkoły podstawowej. W zawodzie nauczycie-
la pracuję już 32 lata, a funkcję dyrektora szkoły pełnię już dwu-
nasty rok. Wspomnę jeszcze, że pedagogiem zostałam trochę 

z przypadku, ale cieszę się, 
że tak się stało. Miałam zo-
stać trenerem, ale uległam 
wypadkowi, który unie-
możliwił mi studia na AWF. 
Od najmłodszych lat by-
łam bardzo aktywna: bra-
łam udział w  zawodach 
sportowych, występowa-
łam na wszystkich akade-
miach, działałam w harcer-
stwie – prowadziłam na-
wet szczep w  liceum i  od 
kiedy tylko pamiętam sta-
łam na czele różnych grup. 
Przewodziłam nawet gru-
pie podwórkowej, w której 

składzie byli sami chłopcy. Mój mąż do dzisiaj śmieje się z tego, 
że podczas zabawy w „Czterech pancernych” zawsze chciałam 
być Jankiem, a nie Marusią. 

A jakie ma Pani wspomnienia ze swoich szkolnych czasów?
Pani Dyrektor: Cudowne. Tych wspomnień jest ogrom. Wra-

cam do nich bardzo często i  muszę przyznać, że żałuję, że ten 
czas bezpowrotnie się skończył. Zresztą rozmawiając z  dziad-
kami i rodzicami uczniów słyszę to samo. Z perspektywy czasu 
mogę stwierdzić, że okres szkoły podstawowej i liceum, to chyba 
najpiękniejsze moje lata.

Proszę powiedzieć co wyróżnia Pani szkołę?
Pani Dyrektor: Myślę, że atmosfera, poziom nauczania, ka-

dra i to, że jesteśmy placówką bezpieczną. Należy podkreślić też 
dobre warunki lokalowe, położenie i  piękny, zielony teren wo-
kół budynków. Wspomnę też, że jako jedna z pierwszych szkół 
na Mokotowie wprowadziliśmy karty wejść i elektroniczny sys-
tem wyboru dań obiadowych. Niewątpliwie teraz wyróżniać nas 
też będzie posiadanie w pełni wyposażonej (dzięki ogromnemu 
wsparciu Rady Rodziców) sali integracyjnej sensorycznej. 

Jakie zmiany zaszły w szkole odkąd objęła Pani stanowi-
sko dyrektora?

Pani Dyrektor: Tych zmian jest bardzo dużo, ale najważniej-
sze z nich, to podniesienie poziomu bezpieczeństwa, stworzenie 
stałej kadry pedagogicznej, remont budynku przy ul. Wałbrzy-
skiej (wymiana dachu, c.o., nowa elewacja), nowe boiska przy 
ul. Wałbrzyskiej, podłączenie budynku do OSE, wydzierżawienie 
stołówki szkolnej ajentowi, który przygotowuje posiłki, wprowa-
dzenie kart wejściowych i systemu elektronicznego wyboru dań, 

zakup szafek uczniowskich i wiele innych mniejszych lub więk-
szych inwestycji, które musiałabym jeszcze długo wymieniać…

Czy w  szkole są realizowane innowacyjne programy lub 
projekty? 

Pani Dyrektor: Tak. Od wielu lat staramy się realizować różne 
projekty i programy, które służyć mają przede wszystkim rozwo-
jowi zainteresowań uczniów, podnosić ich kompetencje i umie-
jętności. Wspieram w tym wszystkich pedagogów, którzy decy-
dują się na realizację innowacyjnych i ciekawych projektów lub 
programów. W ostatnich latach braliśmy udział w projekcie „Var-
savianistyczna szkoła”, projekcie PASCH, który miał na celu po-
znanie kultury i języka niemieckiego, w międzynarodowym pro-
jekcie „Badacz wody” w  ramach edukacji ekologicznej, „Sięgnij 
po więcej” – rozszerzeniu zajęć z preorientacji zawodowej i do-
radztwa zawodowego, „Lepsza szkoła” – kompleksowym przy-
gotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty oraz „Cyfrowo-
bezpieczni” – projektowi Bezpiecznej Szkoły Cyfrowej. Bierze-
my też udział w programach „Otwarte boiska”, „Aktywny Moko-
tów”, „Pierwszy krok do sportu”, „Pola nadziei”, „Owoce i warzywa 
w szkole”. W bieżącym roku szkolnym jedna z nauczycielek edu-
kacji początkowej realizuje też innowację pedagogiczną z zakre-
su integracji sensorycznej „Usprawnianie przetwarzania senso-
rycznego”, inna prowadzi zajęcia w  ramach dwóch projektów 
sportowych. Obydwa są objęte patronatem Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki.

Pani dyrektor, czy pełnienie funkcji dyrektora jest stresu-
jące? 

Pani Dyrektor: Ogromnie. Jednak pełnienie tej funkcji to nie 
tylko stres ale także wiele przyjemności. Gdybym nie lubiła kie-
rować szkołą i nie widziała się w tej roli, to nie pracowałabym na 
tym stanowisku już 12 lat. 
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Co tak naprawdę robi dyrektor?
 Pani Dyrektor: Na dyrektorze spoczywa ogrom obowiązków. 

Obejmując tę funkcję nie miałam świadomości, że dyrektor musi 
być jednocześnie pedagogiem, psychologiem, a nawet psycho-
terapeutą, ekonomistą, informatykiem, pielęgniarką, pracowni-
kiem biurowym czy wreszcie prawnikiem. Od dyrektora oczeku-
je się, że będzie znał się na wszystkim. Musi znać przepisy prawa 
oświatowego, prawa pracy, prawa budowlanego, przestrzegać 
dyscypliny finansów publicznych, znać przepisy związane z da-
nymi osobowymi i wiele innych. Wyliczenie wszystkich obowiąz-
ków zajęłoby bardzo dużo czasu. Najważniejsze z nich to szeroko 
pojęte kierowanie szkołą i jej reprezentowanie na zewnątrz. Mu-
szę dbać o uczniów i pracowników szkoły oraz zapewnić im bez-
pieczne warunki nauki i pracy. Sprawuję nadzór pedagogiczny, 
opracowuję organizację pracy szkoły, plan finansowy, przewod-
niczę Radzie Pedagogicznej, wprowadzam i  zatwierdzam pro-
cedury i  regulaminy, współpracuję z  Radą Szkoły, Radą Rodzi-
ców i Samorządem Uczniowskim. Nie poradziłabym sobie z tym 
wszystkim sama. Na szczęście mam dwóch wicedyrektorów, kie-
rownika gospodarczego i pracowników administracji. 

Ma Pani sporą kadrę pedagogiczną. Czym się Pani kieruje 
podczas rekrutacji nauczycieli?

Pani Dyrektor: Teraz grono pedagogiczne liczy ponad sie-
demdziesiąt osób, ale po włączeniu gimnazjum było nas ponad 
100 pedagogów. Nasze grono od kilku lat jest w zasadzie stałe. 
Cieszę się, że nauczyciele, których przyjmuję do pracy chcą zo-
stać w naszej szkole. Dokonując wyboru nauczycieli kieruję się 
przede wszystkim ich kwalifikacjami, osiągnięciami w pracy za-
wodowej oraz czymś, co trudno określić. Niektórzy nazywają to 
intuicją pedagogiczną. W czasie rozmów rekrutacyjnych staram 
się wyczuć czy kandydat lubi pracę z dziećmi i kontakty z ludźmi. 
Pragnę nadmienić, że w ostatnich dwóch latach pozyskanie do-
brego pedagoga jest bardzo trudne. Zawód nauczyciela nie cie-
szy się popularnością wśród młodych ludzi po studiach. 

Proszę powiedzieć jakie są zalety, a jakie wady bycia dy-
rektorem?

Pani Dyrektor: Na początku mojej pierwszej kadencji wyda-
wało mi się, że tych zalet jest o wiele, wiele więcej niż wad. Z bie-
giem lat okazało się, że pełnienie tej funkcji to ogromne wyzwa-
nie, ponieważ dyrektor może i cieszy się dużą autonomią, ale jest 
ona pozorna, bo równocześnie za wszystko jednoosobowo od-
powiada. Dyrektor cały czas musi mieć świadomość, że działa 
w ramach prawa. Należy to nieustannie sprawdzać, a ilość prze-
pisów i nakładanych na dyrektora obowiązków i obostrzeń ro-
śnie w  zastraszającym tempie. Zaletą może być różnorodność, 
ponieważ gdy się jest dyrektorem szkoły, to żadne dni nie są ta-
kie same. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, nowe problemy 
i nowe przygody. To swoisty rollercoaster. Zaletą jest też większa 
kontrola nad kluczowymi decyzjami. Dzięki tej kontroli można 
wpłynąć na jakość szkoły. Jako dyrektor mam większy, pośredni 
wpływ na uczniów, nauczycieli i personel pomocniczy. Wady to: 
brak czasu, ogromny stres i odpowiedzialność za uczniów i pra-

cowników szkoły, za budynek i całe mienie, niewyobrażalna biu-
rokracja i konieczność rozwiązywania problemów i podejmowa-
nia trudnych decyzji. Bycie dyrektorem nigdy nie jest nudne.

Na pewno miała Pani w  swojej pracy chwile wyjątkowo 
trudne. Może nam Pani o tym opowiedzieć?

Pani Dyrektor: Oczywiście. W  swojej karierze dyrektorskiej 
miałam takie trzy bardzo trudne chwile. 

Pierwszą było włączenie Gimnazjum nr 11 do Szkoły Podsta-
wowej nr 46. Trzeba było scalić, połączyć w  jedną społeczność 
nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Sprawić, że będą się wzajem-
nie szanować i utożsamiać ze szkołą i tworzyć jej nowy wizeru-
nek. 

Drugim trudnym momentem był strajk nauczycieli w  2019 
roku. Wszyscy się zastanawialiśmy jak to będzie z  egzamina-
mi gimnazjalnym i ósmoklasisty. Czułam wtedy podwójną pre-
sję i odpowiedzialność za uczniów. Widziałam jak oni się stresu-
ją, jak zdenerwowani są ich rodzice i  jak rozdarci są nauczycie-
le. Mimo trudności udało mi się spokojnie przeprowadzić oby-
dwa te egzaminy. 

Trzecim momentem, który spędzał mi sen z powiek, to ostat-
nie dwa lata – okres pandemii i zmiana systemu nauczania. Ten 
czas wymagał wielkiej odpowiedzialności i podejmowania szyb-
kich decyzji na stanowisku kierowniczym. Ale jak powiedział 
Nietzsche „Co nas nie zabije, to nas wzmocni”.

Jakie są Pani zawodowe marzenia? 
Pani Dyrektor: Tych marzeń mam bardzo dużo. Chciałabym, 

żeby szkoła, dla każdego ucznia i pracownika była miejscem, do 
którego chętnie przychodzi. Miejscem przyjaznym, zarówno je-
żeli chodzi o atmosferę jak i przestrzeń. Marzyłabym o tym, żeby 
były fundusze na zajęcia pozalekcyjne, nauczyciele realizowali 
ciekawe projekty i  inicjatywy. Marzę też o tym, aby nauka była 
procesem twórczym, kreatywnym i interesującym. Mam też wie-
le marzeń dotyczących infrastruktury. Chciałabym, aby nasz dru-
gi budynek (przy ul. Podbipięty) przeszedł gruntowny remont, 
wszystkie sale byłyby wyposażone w tablice interaktywne, no-
woczesne meble, a Internet „śmigał”. Żeby komputery w pracow-
niach były na miarę XXI wieku. 

Z czego jest Pani najbardziej dumna jako Dyrektor?
Pani Dyrektor: Dumą napawają mnie nasi uczniowie, ich po-

stawy, pozytywne zachowania i  osiągnięcia. Także to, że nasi 
absolwenci odnoszą sukcesy w  kraju i  poza granicami. Jestem 
dumna z kadry pedagogicznej, z zaangażowania wielu nauczy-
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cieli i atmosfery panującej w szkole. Z tego, że szkoła ma dobre 
warunki lokalowe, jest dobrze postrzegana w środowisku lokal-
nym, a wielu rodziców jest jej mocno przychylnych. Identyfiku-
ją się oni ze szkołą i wspierają, jak tylko mogą, naszą placówkę. 
Czasami wsparcie ma charakter materialny (sponsoring, pomoc 
w  bieżących naprawach, pozyskanie funduszy, sprzętu czy na-
wet materiałów biurowych). Pragnę podkreślić, że taką pomocą, 
od wielu lat, służy nam Pan Grzegorz Jakubiec – Prezes Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”.

Ważne jest też wsparcie psychiczne, zaufanie czy aprobata na-
szych działań. Sukcesem jest dla mnie radość moich uczniów, na-
uczycieli i  rodziców. Jest mi ogromnie miło, gdy po latach nasi 
absolwenci dobrze wspominają czas spędzony w szkole, rodzice 
radośnie witają nas na ulicy, a byli nauczyciele przesyłają życze-
nia. Dumna jestem również z tego, że udało mi się przeprowadzić 
społeczność szkolną przez trudny okres wprowadzania reformy 
oświaty. Zostałam dyrektorem szkoły podstawowej z oddziałami 
gimnazjalnymi. Ten wyjątkowy twór, funkcjonujący dotąd zupeł-
nie odmiennie, trzeba było połączyć w jedną społeczność. Mimo 
wielu przeszkód i problemów udało się nam stworzyć klimat, któ-
ry sprzyjał spokojnej nauce i pracy. Wzruszyłam się, kiedy przez 
trzy lata z rzędu od uczniów kończących naukę w wygasających 
klasach gimnazjalnych otrzymywałam miłe podziękowania za at-
mosferę w szkole.

Na zakończenie proszę nam powiedzieć co robi dyrektor, 
gdy wychodzi ze szkoły? Jak Pani spędza czas wolny?

Pani Dyrektor: Wychodząc ze szkoły dyrektor nie zostawia 
pracy. Będąc już w  domu bardzo często odbieram telefony od 

nauczycieli i  innych pracowników szkoły o  problemach, które 
wydarzyły się w ciągu dnia lub po moim wyjściu. Moja rodzina 
już przyzwyczaiła się do tego, że dyrektorem jestem 24 godzi-
ny na dobę, w zasadzie przez 12 miesięcy. Pracuję przecież na-
wet wtedy, gdy uczniowie i  nauczyciele mają wakacje. Wtedy 
z moimi zastępcami organizujemy pracę na następny rok szkol-
ny, układamy zarys planu pracy, zatrudniam nowych nauczycie-
li, organizuję egzaminy poprawkowe, sporządzam oceny pracy 
i  dorobku zawodowego nauczycieli, kontroluję dokumentację 
szkolną. Wolny czas, jeśli takowy mam, staram się poświęcić ro-
dzinie. Mimo, że moje dorosłe dzieci nie mieszkają już ze mną, to 
spędzamy ze sobą sporo czasu. Gotujemy razem, pieczemy cia-
sta i oglądamy razem filmy. Jestem fanką polskiej kinematografii, 
zwłaszcza polskich komedii. Filmy Barei czy Chęcińskiego mogę 
oglądać na okrągło. Cenię też twórczość Kieślowskiego, Hoff-
mana no i oczywiście Wajdy. Lubię też spotykać się z przyjaciół-
mi i znajomymi, a mam ich spore grono. Urlop spędzam z regu-
ły poza Warszawą. Często wyjeżdżam też na wczasy za granicę. 
Czytam wtedy książki i jak najwięcej przebywam na świeżym po-
wietrzu. Bardzo lubię też jeździć na moim miejskim rowerku. Od 
wiosny do późnej jesieni, jeśli tylko warunki atmosferyczne na 
to pozwalają, staram się codziennie przejechać na nim kilka ki-
lometrów. 

Bardzo dziękuję. Życzę powodzenia na ścieżce zawodo-
wej i prywatnej. 

Pani Dyrektor: Ja również bardzo dziękuję i  zapraszam 
wszystkich chętnych do naszej szkoły.

Tezet

Ballada o Cmentarzu Służewskim 
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Wydawałoby się, że wszyscy przywykliśmy już do pan-
demicznej rzeczywistości, ale nie da się ukryć, że wirus Co-
vid-19 ma znaczący wpływ na funkcjonowanie instytucji kul-
tury. Dla Wypożyczalni nr 140 pierwszy kwartał 2021 roku 
był okresem trudnym, ponieważ działania placówki musia-
ły zostać ograniczone ze względów sanitarnych. Jednak wraz 
z nadejściem wiosny pojawiła się nadzieja na zmiany. Powo-
li klarowały się plany łagodzące ograniczenia w funkcjono-
waniu Wypożyczalni, a nawet ukazała się wizja przeprowa-
dzenia działań kulturalnych – przecież dziś biblioteki to nie 
tylko wręczanie i odbieranie książek Czytelnikom! Mamy 
dla Państwa znacznie więcej propozycji.

Stoisko biblioteki na pikniku 
z okazji Otwarcia Sezonu Kulturalnego na Mokotowie

W  kwietniu Wypożyczalnia nr 140 podjęła współpra-
cę z Fundacją RoRo, która zajmuje się m. in. prowadzeniem 
zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci a  także warsztatów 
w porozumieniu z Pracownią Eksperymentu. Wspólnie orga-
nizujemy spotkania dla dzieci w wieku 6-10 lat. Mali uczest-
nicy wykonują tu rozmaite doświadczenia. Poprzez zabawę, 
zyskują wiedzę na temat różnych zjawisk fizycznych i  che-
micznych. W czasie pierwszego półrocza zajęcia prowadzo-
no w formie online, a materiały potrzebne do spotkań moż-
na było uzyskać w bibliotece. Od września, warsztaty odby-
wają się na żywo w  placówce. Chętnych zapraszamy we 
wtorki o godzinie 16.30 oraz 17.30. Miło nam poinformo-
wać, że z racji dużego zainteresowania zajęciami, planujemy 
kontynuować cykl spotkań w kolejnym roku.

Ku uciesze Czytelników, od czerwca, użytkownicy Wy-
pożyczalni mogą ponownie osobiście przeglądać księ-
gozbiór. Mimo że nadal nie można korzystać z czytelni we-
wnątrz biblioteki, to – dzięki Spółdzielni Mieszkaniowej Słu-
żew nad Dolinką – nasi goście mogli spędzać czas na pięk-
nym tarasie. Przesiadywali tam tym chętniej, że w 2021 roku 
udało się go zagospodarować oraz wzbogacić roślinność, co 
pozwalało odpocząć z książką w miłych okolicznościach przy-
rody. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji odwie-
dzić ogrodu Wypożyczalni, już dziś zapraszamy w  stosow-
nej ku temu porze. W przyszłym roku planujemy zakup kolej-
nych kwiatów oraz akcesoriów, aby jeszcze bardziej uatrak-
cyjnić to miejsce.

Dla Wypożyczalni nr 140 tegoroczne lato stanowiło czas 
większych wydarzeń kulturalnych. Na Służewie odbyły się 
bowiem dwie imprezy plenerowe, w  których wzięliśmy 
czynny udział. 1 czerwca SM Służew nad Dolinką zorgani-
zowała piknik z okazji Dnia Dziecka, natomiast 12 września 
miało miejsce Otwarcie sezonu kulturalnego na Mokoto-
wie, organizowane przez Służewski Dom Kultury. Podczas 
tych wydarzeń, my, pracownicy Wypożyczalni, proponowa-
liśmy służewiakom rozmaite atrakcje. Największym zaintere-
sowaniem cieszyło się malowanie koszulek oraz toreb, któ-
re dzieci mogły ozdobić według własnego pomysłu. Tego ro-
dzaju eventy to dla nas doskonała okazja, aby pozyskać no-
wych Czytelników oraz włączać się w działania dla Państwa 
i innych mieszkańców Mokotowa.

Taras biblioteki

Jak wcześniej wspomniano, nasza biblioteka podjęła 
także współpracę ze Służewskim Domem Kultury. Wspól-
nie przeprowadziliśmy projekt Lato z  książką w  ogrodzie. 
W ramach tego przedsięwzięcia przygotowaliśmy wydarze-
nia towarzyszące – starając się, żeby skupiały się one wokół 
książki i przyrody. W lipcu, na bibliotecznym tarasie gościli-
śmy Justynę Bednarek – autorkę książek dziecięcych, m.in. 
słynnej serii o  Niesamowitych przygodach dziesięciu skar-
petek. Zorganizowaliśmy również „głośne czytanie”. Zosta-
ło ono uwieńczone warsztatami plastycznymi na podstawie 
książki. Jak Państwo wiedzą, misją każdej biblioteki jest m. in. 
promocja czytelnictwa. Dlatego przekazaliśmy wartościowe 
woluminy (spośród wielu dubletów) na sąsiedzką wymia-
nę książek, jaka odbyła się na terenie Służewskiego Domu 
Kultury. Całe to wydarzenie cieszyło się dużym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców Służewa. 

9 października odbyła się ogólnopolska Noc Bibliotek, 
w której nasza Wypożyczalnia wzięła udział. Hasło przewod-
nie tegorocznej edycji brzmiało Czytanie wzmacnia, zorga-
nizowaliśmy więc warsztaty dla dzieci, podczas których roz-
mawialiśmy o  wartościach, jakie niesie za sobą oddawanie 
się lekturze. Mieliśmy okazję wysłuchać bajki O wilku, który 
nie lubił czytać, a następnie uczestnicy wykonywali i ozdabia-
li swoje własne książeczki. Tego dnia biblioteka była otwarta 
dla Czytelników w godzinach 16.00-20.00. Największym za-
interesowaniem cieszyło się przedstawienie dla dzieci O je-
siennym liściu, w wykonaniu Teatru Dur-Moll. Licznie przybyli 
goście mogli także wziąć udział w kiermaszu książek.

Zapraszamy do naszej biblioteki
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Zapraszamy do naszej biblioteki

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W  ubiegłym roku, w  Wypożyczalni nr 140 zaczęliśmy 
budować ofertę wolontariatu. W  ramach projektu Ochot-
nicy Warszawscy udało nam się pozyskać nowych społeczni-
ków, którzy wspomagają nas w działaniach kulturalnych oraz 
promują bibliotekę. Wspólnie z  wolontariuszką Klaudią or-
ganizujemy cykl zajęć Zielone warsztaty. Dotyczą one sze-
roko pojętych ekologii oraz klimatu. Działania te kierujemy 
do dzieci w wieku 5-10 lat , aby od najmłodszych lat zwra-
cać im uwagę na to, jak ważna jest przyroda w  życiu czło-
wieka. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, we czwart-

ki o godzinie 17.30. Jeżeli są Państwo zainteresowani udzia-
łem w tych zajęciach – gorąco zapraszamy do biblioteki.

Wraz z  upływem czasu, Wypożyczalnia wzbogaca się 
o liczne zbiory. Znajdą u nas Państwo m. in. beletrystykę, li-
teraturę faktu, a także przewodniki. Powiększamy także księ-
gozbiór dla dzieci, pojawiły się książeczki interaktywne,
mamy również anglojęzyczne nowości dla maluchów. Za-
chęcamy też do wypożyczania audiobooków oraz prasy.
W  tym roku udało się zakupić dla Państwa wiele nowości
książkowych i multimedialnych, w ramach środków z Bu-
dżetu obywatelskiego. Jest to nasz wspólny sukces: dziękuje-
my Państwu za wsparcie i zaufanie.

Cieszymy się, że biblioteka jest częścią lokalnej społeczno-
ści już ponad cztery lata. Mimo upływu czasu, wciąż docho-
dzą nas głosy, jak ważną rolę pełni nasza instytucja na Słu-
żewie. W związku z tym, w maju 2022 roku, z okazji piątych 
urodzin Wypożyczalni planujemy liczne wydarzenia kul-
turalne, a także atrakcje dla naszych Czytelników. Mam 
nadzieję, że opis naszych działań i planów zachęci Państwa 
do stałego sprawdzania oferty biblioteki, a zwłaszcza do re-
gularnego odwiedzania Wypożyczalni nr 140. 

Serdecznie zapraszamy!
Aleksandra Śliwińska

Kierownik placówki 

(Służew)ieckie historie
Służew i Służewiec – dwa sąsiedztwa, kiedyś wsie o po-

dobnej nazwie i  niejednoznacznej granicy. Na starych 
zdjęciach z  tych obszarów, nierzadko pojawiają się kro-
wy pasące się tuż przy budujących się jeszcze komplek-
sach blokowisk. Często pojawiają się także w dyskusjach 
mieszkanek i  mieszkańców na lokalnych grupach inter-
netowych jako dawne i  niedawne 
wspomnienia. 

Dwie instytucje – Służewski Dom 
Kultury i  Dom Kultury KADR, posta-
nowiły przywoływać ducha wsi, go-
spodarstw i wszelkich historii dwóch 
areałów oraz zaprosić okolicznych 
mieszkańców do podróży, w  któ-
rej razem zanurzyliśmy się we wspo-
mnieniach przywołując (służew)iec-
kie historie, w tym sławetne krowy! 

Osiedlowa Krowa złakniona roz-
mów, wywiadów i dzielenia się archi-
walnymi fotografiami wykonanymi 

na terenie Służewa i Służewca, przemieszcza się po po-
dwórkach, niczym duch z przeszłości! Była widziana przy 
wejściach do bloków, w drodze do Metra Służew a także 
na zakupach w Galerii Mokotów. 

Rozmawialiśmy na podwórkach służewskich, wspomi-
nając dawny wiejski krajobraz Służewa –  łyżwy na sta-
wach służewieckich, bociany i  bażanty w  dzikiej Doli-
nie, sylwester na parkingach społecznych i podróże w ka-

loszach do pracy ze względu na wszech-
obecne błoto w pierwszych latach budowy 
Osiedla – to tylko kilka wspomnień powta-
rzających się podczas spotkań na osiedlo-
wych podwórkach.

Dzięki zgromadzonym relacjom, w  pro-
jekcie społeczno-artystycznym, podczas 
finału spacerów, zostały zaprezentowane 
animacje poklatkowe, powstałe w  ramach 
projektu, a  także słuchowisko pt. „Kwaśne 
Jabłka. Kilka przypadków ze (służew)iec-
kich klatek.”

Marta Sieradz, SDK

Warsztaty plastyczne zorganizowane podczas Nocy Bibliotek
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Służew nad dolinką
– Nasze miejsce na ziemi –
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Służew nad dolinką
– Nasze miejsce na ziemi –

Fot. Archiwum Spółdzielni

Fot. Agnieszka Więcek
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Luty Marzec

Lipiec

Maj Czerwiec

Listopad
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Luty Marzec

Lipiec

Maj Czerwiec

Listopad
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Służew nad dolinką
– Nasze miejsce na ziemi –

Fot. Jacek Sasin

Fot. Archiwum Spółdzielni
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Służew nad dolinką
– Nasze miejsce na ziemi –

Na wstępie należy przypomnieć czym są księgi wieczyste i ja-
kiemu celowi służą. Otóż księgi wieczyste to urzędowy rejestr pu-
bliczny, prowadzony w  celu ujawnienia stanu prawnego nieru-
chomości lub prawa. W księgach wieczystych znajdziemy szcze-
gółowy opis nieruchomości lub prawa, oznaczenie właściciela lub 
uprawnionego do określonego prawa, np. spółdzielczego własno-
ściowego prawa do lokalu, a także obciążenia nieruchomości lub 
prawa, takie jak np. służebności, hipoteki, dożywocie.

Wszystko to ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu 
nieruchomościami i  prawami podlegającymi ujawnieniu w  ww. 
księgach wieczystych. Należy pamiętać przy tym, iż dokonanie 
wpisu w  księdze wieczystej oznacza również pozytywne zwery-
fikowanie czynności prawnej będącej podstawą dokonania wpi-
su w księdze wieczystej.

Czym zatem jest wpis do księgi wieczystej. Wpis jest zarazem 
orzeczeniem i czynnością techniczną, w wyniku, którego docho-
dzi do powstania, przeniesienia lub wykreślenia prawa lub też sta-
nowi on potwierdzenie, że do nich doszło. Choć na pierwszy rzut 
oka wydaje się to nielogiczne, to jednak wpisem jest również wy-
kreślenie wpisu. Oczywiście, żeby stosowny wpis miał miejsce, ko-
nieczne jest złożenie stosownego wniosku przez osobę uprawnio-
ną, któremu oprócz żądania dokonania wpisu, towarzyszyć będzie 
załączony dokument, w przewidzianej formie, potwierdzający do-
konanie czynności prawnej, np. akt notarialny dokumentujący 
umowę sprzedaży nieruchomości, bądź przekształcenie spółdziel-
czego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności tego 
lokalu. Należy przy tym pamiętać, że przy dokonywaniu czynno-
ści prawnych w formie aktu notarialnego to notariusz obowiąza-
ny jest złożyć stosowny wniosek wieczystoksięgowy, w pozosta-
łych przypadkach, gdy forma czynności nie wymaga aktu notarial-
nego, ujawnienie stosownego prawa wymaga złożenia wniosku 
przez stronę czynności bądź uprawnionego z prawa podlegające-
go ujawnieniu w księdze wieczystej, na urzędowym formularzu.

W  związku z  powyższym rozróżniamy dwa rodzaje wpisów, 
wpisy deklaratoryjne i konstytutywne. W Polsce obowiązuje zasa-
da deklaratywności wpisów, zaś wyjątkami od tej zasady są wpi-
sy konstytutywne. 

Z wpisami deklaratoryjnymi mamy do czynienia wtedy, gdy do 
powstania, zmiany, przeniesienia lub wygaśnięcia prawa nie jest 
konieczny wpis do księgi wieczystej. W przypadku wpisu deklara-
toryjnego brak wpisu nie może być przeszkodą do rozporządzenia 
własnym prawem. Nabywca skutecznie nabędzie prawo od osoby 
uprawnionej (której prawo może wynikać nie tylko z treści wpisu 
ujawnionego w księdze wieczystej, ale również może być wykaza-
ne innymi dokumentami, jak na przykład prawomocne postano-
wienie sądu o stwierdzenie spadku), choć jednak nie ujawnionej 
jeszcze w księdze wieczystej. Jest to o tyle istotne w dzisiejszych 
czasach, gdy na wpis w księdze wieczystej czeka się wiele miesię-
cy, a nierzadko rok. Pamiętać jednak w takich sytuacjach należy, 
że nabywca nie korzysta z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczy-
stych (czyli nie chroni go domniemanie skutecznego nabycia pra-
wa od osoby ujawnionej w księdze wieczystej). 

W przypadku wpisu konstytutywnego jest odwrotnie, tj. do po-
wstania, zmiany, przeniesienia lub wygaśnięcia prawa koniecz-
ny jest wpis do księgi wieczystej. W  sytuacji wymagającej wpisu 
konstytutywnego dla skutecznego przeniesienia prawa konieczne 
jest, żeby zbywca uprzednio został wpisany jako uprawniony do 
księgi wieczystej. W przeciwnym przypadku nie można skutecznie 
rozporządzić nabytym prawem, tak np. jak sprzedaż czy darowi-
zna lokalu dla którego dopiero zostanie założona księga wieczysta.

Tak jak zostało powiedziane, wpis deklaratoryjny stanowi za-
sadę w  polskim prawie. Wpisami takimi będą wszystkie wpisy 
dotyczące przeniesienia własności nieruchomości, tak lokalo-
wych jak i gruntowych. Wyjątki od powyższej zasady zostały za-
strzeżone wyłącznie, gdy ustawodawca chce wyraźnie nadać ja-
kiemuś wpisowi charakter konstytutywny – w ustawie. Przykła-
dami takich wpisów są:
– przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lo-

kalu w prawo własności tego lokalu,
– ustanowienie użytkowania wieczystego oraz jego przeniesie-

nie,
– powstanie hipoteki umownej,
– przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego ujawnionego 

w księdze wieczystej, czyli np. sprzedaż spółdzielczego własno-
ściowego prawa do lokalu, dla którego prowadzona jest księ-
ga wieczysta. 
Widać zatem, że kwestia rodzaju wpisu i  jego skuteczności 

jest niezmiernie istotna dla obrotu wieczystoksięgowego, mają-
ca zdecydowane znaczenie dla obrotu prawnego i  związanego 
z  tym przebiegu transakcji, np. sprzedaży, która może w  znacz-
nym zakresie wpłynąć na wydłużenie czasu dokonywanej czynno-
ści, w związku z koniecznością powstrzymania się z rozporządze-
niem prawem, do chwili dokonania wpisu w  księdze wieczystej 
przez właściwy sąd wieczystoksięgowy. Mając zatem w  najbliż-
szej perspektywie planowaną czynność prawną dla prawa dla któ-
rego nie została założona księga wieczysta (jak na przykład spół-
dzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego), nale-
ży się poważnie zastanowić, czy zakładać księgę dla takiego pra-
wa przed dokonywaną czynnością, czy też pozostawić ta kwestię 
nowemu nabywcy.

Paweł Kita 
Kancelaria Notarialna 

Paweł Kita, Agnieszka Szałachowska-Darteyre s.c.

Notariusz radzi

Charakter wpisu do księgi wieczystej 
i jego wpływ na dokonanie czynności prawnej
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OPOWIEDZCIE NAM
Układamy repertuary miesięczne i ofertę 

warsztatów na cały rok. Robimy to z naj-
większą starannością, aby dostarczały poży-
tek. Nie tworzymy ich dla siebie. Czekamy na 
Wasze opinie i propozycje. Jeśli macie pomy-
sły na warsztaty lub wydarzenia, koniecznie 
się z nami skontaktujcie.

I TAK TO SIĘ ŻYJE…
…na tej naszej quasi prowincji – sielankowej  
i zrównoważonej. Ekologia bryluje w naszych
działaniach. W tym roku, każdego miesiąca 
pochylaliśmy się nad inną jej gałęzią. Przy 
każdym z tematów, zadawaliśmy pytania – 
jak być bardziej pożytecznym; czego musimy 
się nauczyć; co możemy przekazać innym.

W GROMADZIE SIŁA
Niesforne kozice dołączyły do starego 

Kozła, więc znów możemy nazywać je 
SDK-owym stadkiem. To jeszcze smarkule, 
ale Koziołek nie zagląda im w metryki. Swoją 
zagrodę dzielą z czterema rojami pszczół.  
W ich wspólnym domu panuje harmonia. Kto 
nie widział koźlątek, musi się spieszyć, żeby
poznać Bezę i Koko (choć można je także 

GRAMY RAZEM, 
BEZ WYJĄTKÓW

To nie będzie kolejny artykuł o tym co  
zrealizowaliśmy dotychczas lub co aktu-

alnie robimy. Uznaliśmy, że nie trzeba robić 
stron o tym, o czym doskonale wiecie.  
Statystyki, frekwencje na wydarzeniach,  
liczba nawiązanych kontaktów i szybkość 
zajmowania miejsc na warsztatach – mówią 
same za siebie. Na tych stronach, poświę-
conych Służewskiemu Domowi Kultury, 
chcielibyśmy podziękować. Dziękujemy za 
aktywność i zaufanie. Bez Was, Dom Kultury 
w parku na Dolince Służewskiej, nie mógłby 
istnieć.

KULTURĘ NARODU 
MIERZY SIĘ 
ZUŻYCIEM MYDŁA
Posługując się sentencją znanego  

chemika Justusa von Liebiga, mrugamy 
do Was okiem. Wiemy, że wspólnie,  
doskonale dostroiliśmy się do pandemi- 
cznych zasad bezpieczeństwa. Wprowadzi-
liśmy innowacje, dzięki którym większość 
naszych wydarzeń jest streamingowanych  
w Internecie, co w rezultacie powiększyło 
liczbę uczestników. Wypracowane umiejęt-
ności pozostaną z nami, aby ułatwić dostęp 
do kultury bez względu na okoliczności.

Opera Quartet, koncert w SDK.

D

B

To już kolejne nietuzinkowe święta.  
W tym roku, jesteśmy niemalże przeko-

nani, że pandemiczne realia zostaną w 2021 
roku, a 2022 przywróci nas do normalności. 
Jednak życzenia pozostają te same. Boże 
Narodzenie i Nowy Rok to początek i nadzieja 
na przyszłość. Dlatego, z tej okazji, prosimy 
przyjąć nasze najserdeczniejsze życzenia. 

P

Ewa Willmann 
Dyrektorka Służewskiego Domu Kultury

WESOŁYCH 
ŚWIĄT!
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KULTURĘ NARODU 
MIERZY SIĘ 
ZUŻYCIEM MYDŁA
Posługując się sentencją znanego  

chemika Justusa von Liebiga, mrugamy 
do Was okiem. Wiemy, że wspólnie,  
doskonale dostroiliśmy się do pandemi- 
cznych zasad bezpieczeństwa. Wprowadzi-
liśmy innowacje, dzięki którym większość 
naszych wydarzeń jest streamingowanych  
w Internecie, co w rezultacie powiększyło 
liczbę uczestników. Wypracowane umiejęt-
ności pozostaną z nami, aby ułatwić dostęp 
do kultury bez względu na okoliczności.

Opera Quartet, koncert w SDK.

zawołać „Cytrynką” i „Myszką”, bo właśnie 
tak zwraca się do nich opiekun). Gdy mróz 
skuje wszystko wokół, to nie będą tak chętnie 
wyglądały ze swojej drewnianej szopy.

NIE DA SIĘ TEGO 
PRZEMILCZEĆ
NIE DA SIĘ TEGO 
PRZEMILCZEĆ
NIE DA SIĘ TEGO 

Dziękujemy za zaangażowanie w projekt 
Skrzydlaci sąsiedzi – to dzięki Wam 

udało się zwrócić uwagę na obecność 
sąsiadów innego gatunku niż człowiek 
rozumny. Kapituła Warszawskiej Nagrody 
Edukacji Kulturalnej uhonorowała nasze 
działania, przyznając nam pierwsze miejsce. 
Nominowano nas do Kuźni Mistrzów Mowy 
Polskiej. Nie zdobyliśmy głównej nagrody, 
lecz sama nominacja jest dla nas powodem 
do dumy. W szczególności, że na krótkiej 
liście nominowanych byliśmy jedyną stołecz-
ną placówką. Sukces ten jest zwieńczeniem 
naszych spotkań literackich, konkursu 
poetyckiego im. Zbigniewa Jeżyny, ale 
także prężnie pracujących zespołów artystycz-
nych, takich jak: Orfeusz, Afera, Decybele 
i Służewianki. Już zacieramy ręce na myśl 
o przyszłorocznej odsłonie Dyktanda Nad 
Dolinką i konkursu wokalnego dla dzieci 
i młodzieży podczas Festiwalu MAM to!

BURZYMY PŁOTY
Budujemy kanały łączności. Działamy dla 

wszystkich i każdego z osobna. Charakter, 
potrzeby i uwarunkowania, miewamy zupeł-
nie inne. W poszukiwaniu rozwiązań do po-
prawy dostępności, zawnioskowaliśmy 
o pętlę indukcyjną, aby uczestnicy wydarzeń 
mogli zapomnieć o swoim gorszym słuchu. 
Co więcej, tłumaczka Polskiego Języka Migo-
wego zagościła w SDK. Ma na swoim koncie 
już pierwsze tłumaczenie podczas festiwalu 
Kultura Bez Barier w Służewskim Domu Kultura Bez Barier w Służewskim Domu Kultura Bez Barier
Kultury. Wkrótce na horyzoncie pojawi się 
więcej tłumaczeń w PJM. Lada chwila umie-
ścimy tabliczki z oznaczeniem pomieszczeń, 
używając alfabetu Braille’a. 
Wychodzimy naprzeciw zawiłemu językowi.

Uprościmy przekaz dzięki zastosowaniu Easy 
To Read. Wprowadzając ETR wyrównamy 
poziom percepcji u wszystkich Was. 
Bez wyjątków.

To już kolejne nietuzinkowe święta.  
W tym roku, jesteśmy niemalże przeko-

nani, że pandemiczne realia zostaną w 2021 
roku, a 2022 przywróci nas do normalności. 
Jednak życzenia pozostają te same. Boże 
Narodzenie i Nowy Rok to początek i nadzieja 
na przyszłość. Dlatego, z tej okazji, prosimy 
przyjąć nasze najserdeczniejsze życzenia. 

Poczucia bezpieczeństwa i stabiliza-
cji, realizacji zawodowych aspiracji 

ale przede wszystkim radości w życiu. 
Bądźmy razem, bez wyjątków.

Ewa Willmann 
Dyrektorka Służewskiego Domu Kultury

WESOŁYCH 
ŚWIĄT!
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Przechodziłem obok budynku przy ulicy Mozarta 10, gdy 
zainteresował mnie narastający gwar dziecięcych głosów. 
Po chwili wszystko się wyjaśniło. Te wesołe odgłosy pocho-
dziły z  niedawno uruchomionego placu zabaw. Pisaliśmy 
o nim w poprzednim numerze Magazynu. Po  zakończeniu 
inwestycji „Sonata nad Dolinką” Spółdzielnia przeprowadzi-
ła rewitalizację terenu wokół budynków Sonaty 6, Sonaty 6c 
i  Mozarta 10 w  zakresie wymiany nawierzchni ciągów pie-
szo-jezdnych, oświetlenia zewnętrznego oraz aranżacji pla-
cu zabaw.

Trzeba przyznać, że Spółdzielni udało się to przedsięwzię-
cie. Dzieciaki szaleją na zamontowanych urządzeniach, nie-
codziennie spotykanych na placach zabaw, a  opiekunowie 
odpoczywają w słońcu na stojących nieopodal ławkach.

Wzrok przyciąga różnorodność zamontowanych urzą-
dzeń.

Aż przykro mi się zrobiło, gdy, obserwując bawiącą się 
przyszłość narodu, przypomniałem sobie moje zabawy: bie-
ganie za fajerką, drewniane klocki i  inne zabawki rodem 
z „kolorowych jarmarków”.

Część zainstalowanych urządzeń, jako pierwsi,  wypróbo-
wali prezesi Spółdzielni: Udało mi się nawet zdobyć dla Pań-
stwa zdjęcia z pierwszej gry w mini golfa. 

Zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca razem z dzieć-
mi. Zauważyłem, że najmłodsi bardzo się interesują tą grą.

A  przy okazji informuję, że wprawdzie można tam grać 
własnym sprzętem, ale w  biurze Spółdzielni można tak-
że nieodpłatnie wypożyczyć kije i piłki do gry na torach mi-
nigolfa. Aby móc wypożyczać sprzęt trzeba zapisać się do 
wypożyczalni i  otrzymać kartę dostępu. Prawo korzystania 
z wypożyczalni mają wyłącznie osoby będące posiadaczami 
lokalu w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię 
„Służew nad Dolinką”. Osoby wynajmujące mieszkania mogą 
wypożyczać sprzęt jedynie za pośrednictwem właściciela. 

W celu zapisania się do wypożyczalni i otrzymania karty 
należy zgłosić się osobiście do biura Spółdzielni przy ul. Mo-
zarta 1 (do Kancelarii na parterze), w godzinach pracy biu-
ra. Natomiast sama wypożyczalnia czynna jest codziennie 
w godz. od 8.00 do 20.00 (w pomieszczeniu ochrony, na par-
terze).
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Ale to nie koniec atrakcji dla najmłodszych na naszym 
Osiedlu. Przy północnej stronie nowo wybudowanego bu-
dynku, przy ulicy Sonaty 5, znajduje się mini siłownia. Faj-
ny pomysł i przy okazji dzieciaki może złapią bakcyla, który 
zapewni im od  najmłodszych lat prawidłowy rozwój kostny 
i  mięśniowy, rozbudzając jednocześnie zdrową ambicję ry-
walizacji sportowej.

Warto, przechodząc ze swoją pociechą w  okolicach tej 
mini siłowni, zatrzymać się na czas dłuższy i umożliwić dziec-
ku skorzystanie z zamontowanych tam urządzeń.

Jeżeli dzieci będą zainteresowane tą formą zabawy, to bę-
dziemy namawiać władze Spółdzielni do zakupu większej 
liczby urządzeń i rozbudowy tej siłowni.

Tezet

Bardzo szybko słowo o planowanym Placu Służewskim 
stało się ciałem. W poprzednim numerze donosiliśmy, że 
warszawscy radni zaproponowali upamiętnienie na terenie 
naszego Osiedla nieistniejącego już od kilkudziesięciu lat 
placu.

Osoby przechodzące w okolicach Orła Piastowskiego, wy-
stawionego na pamiątkę 1050-lecia chrztu Polski, zapewne 
zauważyły umiejscowione na latarniach tablice informujące 
o granicach nowego Placu.

Wybrana lokalizacja wydaje się być dobra, ale przydały-
by się również odpowiednio duże, rzucające się w oczy tabli-
ce informujące o tym gdzie był właściwy Plac Służewski, kie-
dy powstał i dlaczego został zlikwidowany, z dołączoną czy-
telną grafiką przedstawiającą historyczne jego usytuowanie.

My przypomnimy tylko, że obszerniej pisaliśmy o tej ini-
cjatywie w poprzednim nu-
merze Magazynu, a – jako że 
być może nie wszyscy mie-
li możliwość zapoznać się ze 
wspomnianym artykułem – 
obok zamieszczamy wycinek 
planu Warszawy z 1974 roku, 
na którym zaznaczono histo-
ryczne umiejscowienie Placu 
Służewskiego.

Red.

•	 zachowajmy ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto pod-
szywa się pod członka naszej rodziny i  prosi o  pieniądze, nie 
podejmujmy pochopnie żadnych decyzji, nie ulegajmy wywie-
ranej na nas presji;

•	 podzielmy się zaraz tą informacją z  bliskimi, nie działajmy 
sami – najpierw rozłączmy połączenie, a dopiero wtedy skon-
taktujmy się z rodziną lub numerem alarmowym 112;

•	 nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, 
którymi dysponujemy;

•	 pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji 
NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie działaniach 
telefonicznie! NIGDY nie proszą też o  przekazanie pieniędzy 
nieznanej osobie, NIGDY nie pośredniczą w przekazywaniu ja-
kichkolwiek kwot!

Policja ostrzega: aby uniknąć oszustwa warto kierować się poniższymi wskazówkami:
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Druga połowa 2021 roku rozpoczęła się obiecująco dla 
Klubu OKS. Debiutując w lidze WLS przy ul. Na Uboczu, dru-
żyna OKS-1 zajęła wysokie czwarte miejsce w  lidze. Można 
powiedzieć, że kontuzje i  obowiązki zawodowe dorosłych 
zawodników, pozbawiły drużynę miejsca na podium. Rów-
nież młodsi zawodnicy z OKS-2 i 3 przez pandemię, choro-
by oraz kontuzje, stracili nie tylko zwycięstwo w lidzei (byli 
faworytami), ale też miejsce na podium. Ale cóż, życie to-
czy się dalej, trzeba wziąć się w garść, zacisnąć zęby i treno-
wać. W czerwcu drużyna OKS-1 wystartowała w Ligowcu na 
Warszawiance, zajmując miejsce tuż za podium, za drużyna-
mi w których grają zawodnicy z różnych klubów z Warszawy 
i okolic. Sebastian Lech z OKS-1 został wicekrólem strzelców 
w lidze, ale tylko dlatego że nie mógł grać w dwóch meczach 
i król strzelców strzelił o jednego gola więcej.

24 czerwca na boisku „SŁUŻEW-ARENA” odbył się mecz 
Rodzice vs Zawodnicy. 

Maciej Mitrowski – Mecz OKS Rodzice vs  Zawodnicy

Zabawa była przednia, pogoda dopisała, uczestnicy me-
czów stawili się w komplecie, kibice również nie zawiedli. Za-
bawy i śmiechu było co niemiara. Trzeba przyznać że mecze 
były bardzo emocjonujące, ani Rodzice, ani dzieci nie od-
stawiali nóg w walce o piłkę. Wyglądało to tak, jakby i  jed-
ni i drudzy chcieli sobie udowodnić kto jest lepszy na boisku. 
Wielką sensacją było zwycięstwo Rodziców nad połączoną 
drużyną open i zawodników z rocznika 2006/07.

Mecz OKS Rodzice vs  Zawodnicy

Rodzice po niespodziewanie zwycięskim meczu „zwlekli” 
się niezwykle zmęczeni, ale niezmiernie szczęśliwi z uzyska-

nego wyniku w meczu. Niestety, odbiło się to w następnych 
meczach. Ale jak mówili sami Rodzice, brak treningów zrobił 
swoje, ale po meczach ze śmiechem mówili: niech się młodzi 
cieszą że pozostałe mecze daliśmy im wygrać. 

Radosław Strachota z synem Lucjanem (kapitanem drużyny) 
Mecz OKS Rodzice vs  Zawodnicy

W tych meczach swój nieprzeciętny talent bramkarski za-
prezentował nowy nabytek OKS-u, Iwan Żaburonak, rocznik 
2011, który pierwsze kroki piłkarskie stawiał w  stołecznym 
klubie Białorusi, „DYNAMO” Mińsk. Jest on zawodnikiem bar-
dzo młodym, i OKS może mieć na długie lata niezwykle uta-
lentowanego bramkarza. Mecze obiektywnie sędziował tre-
ner Łukasz Tomaszewski, ani jeden gracz, czy to młody, czy 
troszkę starszy nie zobaczył żółtej czy czerwonej kartki. Me-
cze były prowadzone w atmosferze fair play. Drużyna z rocz-
nika 2008 i  młodsi wystąpiła w  składzie: Iwan Żaburonak 
– bramkarz, Jan Almeida, Alan Gawryś, Tran The Phong „To-
mek”, Lucjan Strachota, Stanisław Michalski, Jędrzej Łączyń-
ski, Cezary Krysztofiak, Marcin Pujer, Kamil i Kuba Kwaśniew-
scy, Kacper Mikołajczyk, Adam Górka, Bartosz Indeka, Piotr 
Kulikowski, Michał Krzyszkowski, Jakub i Łukasz Grabowscy, 
oraz Leon Godlewski.

Drużyna open + zawodnicy z  rocznika 2006/07: Łukasz 
Brzostowski, Oskar Górnik, Michał Grabowiecki, Rafał Ju-
kiel, Bartosz Król, Maciej Mitrowski, Artur Witkowski, Domi-
nik i Maciej Zawadzcy oraz drużyna Rodziców wyżej wymie-
nionych młodych zawodników. 

Strzelcami bramek zostali: 
Drużyna rocznik 2008 i młodsi: Kuba Kwaśniewski i Stach 

Michalski – po 3 gole, Cezary Krysztofiak – 2 gole, oraz Ję-
drzej Łączyński – 1 gol.

Drużyna open + rocznik 2006/07: Oskar Górnik, Bartosz 
Król, Maciej Mitrowski i Dominik Zawadzki – po 2 gole, oraz 
Maciej Zawadzki – 1 gol.

Rodzice: SHEL Almeida – 2 gole, Paweł Górka, Marek Inde-
ka, oraz Waldemar Krysztofiak – po 1 golu. 

Po zakończeniu turnieju rodzinnego odbyła się mała uro-
czystość, związana z 18-leciem Klubu OKS. Z tej okazji wyróż-
nieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki. 

Rocznik 2008/08: Jan Almeida, Alan Gawryś, Cezary Krysz-
tofiak, Jędrzej Łączyński, Stanisław Michalski, Marcin Pu-
jer, Lucjan Strachota, Tran The Phong „Tomek”, oraz Maurycy 
Wojtaś.

Fot. Anna Papis

Fot. Anna Papis

Fot. Anna Papis
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Rocznik 2006/07: Kacper Adamczuk, Oskar Górnik, Michał 
Grabowiecki, Bartosz Król, Kamil i Kuba Kwaśniewscy, Maciej 
Mitrowski, oraz Mateusz Tymiński.

Zawodnicy open: Łukasz Brzostowski, Sebastian Lech, Pa-
weł Rosiński, Łukasz Tomaszewski, Artur Witkowski, Dominik 
i Maciej Zawadzcy.

Aleksander Mroczek – kapitan drużyny OKS-3

We wrześniu powstała mieszana drużyna siatkarska, na ra-
zie jest w budowie, ale coraz więcej chętnych do niej się zgła-
sza. Treningi siatkarskie odbywają się w  Szkole Podstawo-
wej nr 46, przy ul. Podbipięty. Zapraszamy wszystkich chęt-
nych do trenowania tej pięknej dyscypliny sportowej w na-
szym Klubie. Również we wrześniu OKS ogłosił nabór do sek-
cji piłkarskiej dziewcząt i  chłopców, urodzonych w  latach 
2008-2015. Cieszy fakt, że zgłosiło się wielu młodych przy-
szłych zawodników. Już po kilkunastu treningach widać bar-
dzo duży postęp w  umiejętnościach trenujących zawodni-
ków. Wszyscy bardzo sumiennie i obowiązkowo podchodzą 
do każdego treningu, ale na specjalne wyróżnienie w trenin-
gach zasługują: Maja Sadurska, Aleksander Mroczek, Tymek 
Almeida, Stefan Kozakiewicz i Przemek Zakurzewski, tym sa-
mym dając innym bardzo dobry przykład, jak należy pod-
chodzić do obowiązku zawodnika. OKS serdecznie dziękuje 
wszystkim Rodzicom, którzy zdecydowali się aby ich pocie-
chy trenowały w naszym Klubie.

W sobotę, 6 listopada drużyna OKS-2 i 3 na własnym bo-
isku rozegrała sparing z zaprzyjaźnioną drużyną WAP Bemo-
wo. Ale na murawie przyjaźni już nie było, mimo iż nasi mło-
dzi zawodnicy od 23 maja nie rozegrali żadnego oficjalne-
go meczu czy to w lidze, czy w turnieju, to nie przeszkodziło 
im odnieść kolejnego zwycięstwa nad odwiecznym rywalem 
z Bemowa. Bardzo dobry mecz młodych piłkarzy, oraz wspa-
niały debiut w pierwszym oficjalnym meczu w barwach OKS
-u  rozegrał bramkarz, Iwan Żaburonak. Można powiedzieć 
że uratował drużynie zwycięstwo, mimo iż był najmłodszym 
zawodnikiem. Urodzony w 2011 roku na Białorusi bramkarz 

bronił strzały, po których powinny paść gole. Jego wspania-
łe interwencje mobilizowały kolegów do jeszcze lepszej gry. 
Trzeba powiedzieć że do zwycięstwa nad rywalem najbar-
dziej przyczyniło się dwóch graczy. Iwan Żaburonak w bram-
ce, oraz Jasiu Almeida na obronie, który grał jak profesor 
nie popełniając ŻADNEGO błędu w meczu. To z jego poda-
nia w 12 minucie meczu, Kamil Kwaśniewski strzelił na 1:1. 
Taka bezbłędna gra nie zdarza się nawet zawodowym piłka-
rzom. Oczywiście gra cała drużyna, ale bez tych dwóch gra-
czy w tym meczu, nie byłoby zwycięstwa nad starszym i wyż-
szym rywalem, co w tej kategorii wiekowej ma bardzo duże 
znaczenie. Bardzo udany debiut w tym meczu zaliczyli rów-
nież Bartek Kubiak, oraz Julian Owczarek, którzy zagrali bez 
respektu dla rywala. Jest to zasługa trenera, który potrafi wy-
dobyć na treningach to, co najlepsze ma zawodnik. Również 
bardzo pięknym strzałem w  tym meczu popisał się Marcin 
Pujer, wykonując rzut wolny z własnej połowy, mówiąc języ-
kiem piłkarskim „odpalił” taką bombę, że bramkarz mógł tyl-
ko wyjąć piłkę z bramki. Po prostu nie miał żadnych szans na 
obronę tego strzału, a  strzelał z  około 40-45 metrów. Moż-
na powiedzieć: majstersztyk. Należałoby pochwalić wszyst-
kich zawodników z osobna, ale Ci dwaj wymienieni szczegól-
nie na to zasługują. Drużyna OKS-2 i 3 grała w składzie: Iwan 
Żaburonak, Jan Almeida, Alan Gawryś, Marcin Pujer, Lucjan 
Strachota, Kuba Kwaśniewski, Jędrzej Łączyński, Stanisław 
Michalski, Kamil Kwaśniewski, Wojciech Miazga, Jan Kamiń-
ski, Bartosz Kubiak i Julian Owczarek.

W przeddzień Dnia Niepodległości, 10 listopada, drużyna 
OKS-1 rozegrała sparing na stadionie „SŁUŻEW-ARENA”. Ry-
walem była drużyna INTERNAZIONALE, to prawdziwa mię-
dzynarodówka piłkarska. Oprócz Polaka, w tej drużynie gra-
li zawodnicy z: Niemiec, Iraku, Hiszpanii, Nigerii i Hongkon-
gu. Jest to bardzo dobra drużyna świetnie, wyszkolona tech-
nicznie, grająca szybko, co z początku sprawiało niemały kło-

Siatkarka Nina Wolak
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pot piłkarzom OKS-u. Ani się obejrzeli, a w 25 minucie prze-
grywali 2:7, strzelając do przerwy jeszcze dwa gole. Po prze-
rwie wzięli się ostro do odrabiania strat. Przykład dał strzelec 
pierwszego gola, Sebastian Lech. Na 30 sekund przed koń-
cem meczu był remis 10:10, ale ostatnia akcja drużyny przy-
niosła upragnione zwycięstwo w meczu.

Wygrała drużyna, ale na szczególne wyróżnienie zasługu-
je Alan Gawryś, rocznik 2009. Debiutując w  pierwszej dru-
żynie OKS-u, ten młodziutki gracz bez respektu zagrał prze-
ciw dużo starszym zawodnikom. Jest drugim, po Jędrzeju Łą-
czyńskim (rocznik 2008), tak młodym debiutantem w pierw-
szej drużynie. Alan zagrał jak stary wyjadacz boiskowy, zy-
skując sympatię starszych kolegów z drużyny. OKS-1 zagrał 
w składzie: Bartłomiej Kielczak – bramkarz, Alan Gawryś, Wi-
told Balicki, Amadeusz Boryło, Rafał Jukiel, Piotr Laudański, 
Sebastian Lech, Dominik Łukawski, Tomasz Kokoszewski, 
Kamil Tarachanowicz i Artur Witkowski; zabrakło kilku kon-
tuzjowanych zawodników. Drużyna OKS-1 wygrywając na 

własnym boisku poszła w ślady młodszych kolegów, którzy 
stwierdzili że byłoby im wstyd przegrać na własnym boisku. 
Tak więc zwycięska passa naszych drużyn trwa. Brawo! Tak 
trzymać! 

Dede


Zawodnicy i Zarząd Klubu O.K.S. „SŁUŻEW” składają 
wszystkim mieszkańcom Osiedla i pracownikom Spół-
dzielni najserdeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych, 

spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
 wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. 

Dziękujemy za doping i opiekę. 

Zawodnicy i Zarząd Klubu O.K.S. „SŁUŻEW” składająZarząd Klubu O.K.S. „SŁUŻEW” składająZarząd Klubu O.K.S. „SŁUŻEW” składa
wszystkim miestkim miest zkazkaz ńcom Osiedla i pracownikom Spóikom Spói ł-
dzielni najdzielni najdzielni na sejsej rdeczniejdeczniejdecznie sze życzenia zdrowych, wesołych, jsze życzenia zdrowych, wesołych, j

spokojspokojspoko nych ijnych ij rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

Dziękujemy za doping i opiekę.

Rozgrzewka drużyny OKS-2 przed meczem

Stefan Kozakiewicz – najmłodszy zawodnik OKS-3

Aplikacja BLOKI – prace w toku
Od początku roku trwają prace nad aplikacją internetową 

BLOKI (w ramach Festiwalu Sztuk Wizualnych. Relacje Onli-
ne), w której użytkownicy będą mogli przekształcić fragment 
Osiedla „Służew nad Dolinką”, dając tym samym wyraz swo-
im upodobaniom estetycznym. 

Przed wakacjami, zostało przeprowadzone badanie ankieto-
we wśród mieszkańców Osiedla, które posłużyło jako punkt 
wyjścia do zaprojektowania działań w  aplikacji. Pytaliśmy 
się o to czego brakuje i co się podoba na Służewie. W trak-
cie prac projektowych spotkaliśmy się również z Zarządem 
Spółdzielni, aby omówić kolejne etapy prac nad aplikacją. 
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Aktualnie trwają prace programistyczne. Specjaliści pra-
cują nad backendem, czyli silnikiem całej aplikacji, który bę-
dzie napędzał platformę. Ale to nie oznacza, że obecność 
członków zespołu realizującego aplikację, kończy się na osie-
dlu. Cały czas uczestniczymy w różnych wydarzeniach, słu-
chamy i zbieramy Państwa refleksje.

Autor aplikacji: Bartosz Seifert
Organizator projektu: Mazowiecki Instytut Kultury (MiK)

Partner projektu: Spółdzielnia Mieszkaniowa Służew nad Dolinką
tekst: Milena Styryjewska (MiK)

Dzień Dziecka 2021
Dzień Dziecka to szczególne święto. W tym roku 1 czerw-

ca Górki Służewskie zamieniły się w  wielki plac zabaw, pe-
łen uśmiechu i bezgranicznej radości. Organizatorem wyda-
rzenia była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką”.

Dziękujemy za zaangażowanie i  wsparcie Służewskiemu 
Domowi Kultury oraz Wypożyczalni nr 140 Biblioteki Publicz-
nej im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów.

Tekst i zdjęcia : Mirosław Kłopotowski

Boule –  gra dla każdego
W bieżącym roku Stowarzyszenie Grom we współpracy ze 

Spółdzielnią Mieszkaniową „Służew nad Dolinką” zorganizo-
wało szkolenia z francuskiej gry petanque (spolszczona na-
zwa: bule).

Zajęcia odbywały się od wiosny do jesieni na boisku przy 
Noskowskiego. Podczas osiemnastu warsztatów, uczestnicy 
mogli poznawać uroki tej oryginalnej gry. Docelowymi od-
biorcami byli mieszkańcy Mokotowa ze wszystkich grup wie-
kowych.

Szkolenia prowadzili certyfikowani instruktorzy petanque 
(czyt. petanke) wchodzący w  skład sekcji Stowarzyszenia 
Grom. Poszczególne etapy projektu były zwieńczone turnie-
jem towarzyskim. Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe 
medale, a zwycięzcy puchary.

Jak wiadomo w zdrowym ciele zdrowy duch, dlatego przy 
okazji zajęć sportowo-rekreacyjnych nie mogło zabraknąć 
spotkań z dietetykiem. Ciekawe przepisy na siedem dni ty-
godnia i broszury o zdrowym i alternatywnie tanim odżywia-
niu trafiły w ręce kursantów.

Prosimy o uważne śledzenia facebook’owego fanpage’a sto-
warzyszenia: KS Grom Pro – Petanque, gdzie będziemy publiko-
wać następne wydarzenia dla mieszkańców Mokotowa.

Kierujemy serdeczne podziękowania dla Pana Mirosława 
Kłopotowskiego, który z ramienia Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Służew nad Dolinką” z zaangażowaniem pomagał w koor-
dynacji szkoleń.

Obydwa projekty były współfinansowane przez Urząd 
Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

tekst: Paweł Florecki (KS Grom)
foto: M. Kłopotowski
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Rozstrzygnięcie konkursu na najładniej ukwiecony balkon 
i najładniejsze otoczenie budynku

Ubiegłoroczny Konkurs zaskoczył wszystkich liczbą zgło-
szeń. Zamknięci w domach z powodu pandemii, staraliśmy 
się tak upiększyć nasze otoczenie żeby i  kawa na balkonie 
smakowała lepiej i  czytanie książki dawało większą radość. 
W tym roku, w lecie, pandemia nieco odpuściła, co spowodo-
wało że rozjechaliśmy się po kraju i zabrakło czasu żeby po-
święcić go naszym balkonom i otoczeniu budynków. Zgło-
szeń do konkursu było nieco mniej, ale wszystkie nadesła-
ne zdjęcia sprawiły że Komisja Konkursowa nie miała łatwe-
go zadania.

Konkursy kwiato-
we mają swoją histo-
rię, a w stolicy niektóre 
z nich trwają od kilku-
dziesięciu lat. To pięk-
na inicjatywa naszej 
Spółdzielni i  możemy 
być dumni, że też od 
wielu lat jest konty-
nuowana na naszym 
Osiedlu. Coraz częściej 
udział w  Konkursie 
biorą nowi mieszkań-
cy, wspaniale że chcą 
kontynuować nasze 
osiedlowe tradycje.

Ale wróćmy do nagród te-
gorocznego Konkursu.

W  kategorii na „Najpięk-
niej ukwiecony balkon” przy-
znano:
I miejsce 
Pani Maria – ul. Mozarta 10.
III miejsce 
Państwo Katarzyna i  Woj-
ciech – ul. Wałbrzyska 19.
Wyróżnieni:
Pani Natalia – ul. Kmicica 1,
Pani Iga – ul Batuty 7.
W kategorii na „Najładniej za-
gospodarowane otoczenie 
budynku” przyznano:
I miejsce
Komitet Domowy – ul. Bacha 26.
II miejsce
Pani Danuta – ul. Batuty 3.

11.10.2021 odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród 
i  wyróżnień, a  nadesłane 
zdjęcia można obejrzeć na 
stronie Spółdzielni oraz w ga-
blotach na parterze budynku.

Chcę bardzo podziękować 
Komisji Konkursowej której 
miałam przyjemność prze-
wodniczyć, a  szczególne sło-
wa podziękowania skierować 
do Pani Mai Bocian za perfek-

cyjne przygotowanie zgłoszonych prac.
Na koniec przypominam, że nasz coroczny Konkurs trwa 

od 15 czerwca do 15 września.
Aleksandra Grzesiak

(przewodnicząca Komisji Konkursowej)

Najpiękniej ukwiecony balkon – miejsce III

Najpiękniej ukwiecony balkon – wyróżnienie

Najpiękniej ukwiecony balkon  
– wyróżnienie

Najładniej zagospodarowane  
otoczenie budynku – miejsce I

Najładniej zagospodarowane otoczenie budynku – miejsce II

Najpiękniej ukwiecony balkon – miejsce I
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PRZYCHODNIA REKOL-MED ZACHĘCA DO KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA 
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BEZPIECZNY SŁUŻEW
Nie ma państw, miast i  osiedli 

całkowicie bezpiecznych. Ale są 
mniej lub bardziej bezpieczne. Na-
sze Osiedle śmiało można zaliczyć 
do tych drugich. Najlepiej ilustruje 
to spadająca liczba przestępstw, wy-
kroczeń i  interwencji służb mundu-
rowych, z którymi utrzymywana jest 
stała współpraca. 

Spółdzielnia dokłada wszelkich starań, aby zabezpie-
czyć mieszkańcom bezpieczeństwo, poprzez system mo-
nitoringu oraz współpracę ze służbami porządkowymi. 
Obecnie do najpoważniejszych naruszeń zasad bezpie-
czeństwa należy nieprzestrzeganie przepisów prawa ru-
chu drogowego. Niestety zbyt często obserwujemy na 
terenie Osiedla niewłaściwe parkowanie samochodów. 
Szczególnie niepokojące jest parkowanie na przejściach 
dla pieszych, na miejscach postojowych przeznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych, trawnikach, a nawet alej-
kach wewnątrz Osiedla. Utrudnia to przemieszczanie się 
pieszych i stanowi dla nich duże zagrożenie, prowadząc 
czasami nawet do kolizji i uszkodzenia mienia. Warto pa-
miętać, że nadal są miejsca do wynajęcia na parkingach 
strzeżonych!

Z innych naruszeń bezpieczeństwa warto zwrócić uwa-
gę na próby oszustw, jakie miały miejsce w listopadzie br. 
w dwóch budynkach – na tzw. „wnuczka” i „policjanta”. Przy 
zauważeniu jakiejkolwiek niebezpiecznej sytuacji trzeba 
zachować szczególną czujność, powiadamiać szybko Spół-
dzielnię lub właściwe służby o pojawieniu się na terenie bu-
dynku podejrzanych osób, aby można było szybko zainter-
weniować. Pamiętajmy także, aby zamykać za sobą drzwi 
wejściowe, zarówno do budynku jak i do mieszkań, i pod 
żadnym pozorem nie wpuszczać nieznanych nam ludzi.

Okres zimowy to czas pojawiania się osób bezdomnych 
w niektórych budynkach. W listopadzie były już sygnalizo-
wane przez mieszkańców takie sytuacje, a Spółdzielnia po-
dejmowała każdorazowo działania interwencyjne. 

Zgłaszane były także naruszenia zasad współżycia spo-
łecznego w  miejscu zamieszkania (nieporozumienia mię-
dzysąsiedzkie, zakłócanie spokoju w miejscu zamieszkania 
i  w  miejscach publicznych związane np. ze spożywaniem 
alkoholu). W sytuacji konfliktów międzysąsiedzkich zawsze 
podejmowane są w pierwszej kolejności działania media-
cyjne, a jeżeli nie przynoszą one efektów – sprawy kierowa-
ne są do właściwych służb.

Spadająca liczba przestępstw i interwencji służb mundu-
rowych, z którymi utrzymywane są stałe kontakty, a także 
opisane powyżej działania Spółdzielni sprzyjają zachowa-
niu porządku i zapewnieniu nam bezpieczeństwa.

Jan Swat

Starzec spotyka młodego mężczyznę, który pyta:
„Czy mnie Pan pamięta?”
Starzec zaprzecza. Wówczas młody człowiek mówi mu, że był 

jego uczniem, a nauczyciel pyta:
„Co robisz? Czym zajmujesz się w życiu?”
Młody człowiek odpowiada:
„Cóż... zostałem nauczycielem”.
„Ach, jak dobrze, to zupełnie jak ja, nie-

prawdaż?” – pyta staruszek.
„No tak. Właściwie, to zostałem nauczy-

cielem dzięki Panu. Zainspirował mnie Pan 
swoją osobą”.

Zaciekawiony starzec pyta młodego 
człowieka, kiedy zdecydował się zostać na-
uczycielem, a on opowiada mu następują-
cą historię:

„Pewnego dnia mój szkolny kolega przy-
szedł do szkoły z nowym, super zegarkiem, 
którego zapragnąłem.

Ukradłem go więc, zwyczajnie wyjąłem z jego kieszeni.
Niedługo potem kolega zauważył, że jego zegarek zaginął 

i natychmiast poskarżył się naszemu nauczycielowi, czyli Panu.
Wówczas zwrócił się Pan do klasy, mówiąc: »Zegarek tego 

ucznia został dziś skradziony podczas zajęć. Kto go ukradł, pro-
szę go zwrócić«.

Nie zwróciłem go wtedy, nie chciałem tego zrobić.
Wówczas zamknął Pan drzwi i powiedział nam wszystkim, że-

byśmy wstali i stanęli w kręgu.
Zamierzał Pan przeszukać nasze kieszenie, jedną po drugiej, 

po kolei, aż zegarek zostanie znaleziony.
Dodatkowo jeszcze kazał nam Pan zamknąć oczy, ponieważ 

życzy Pan sobie odnaleźć zegarek tylko wtedy, gdy wszyscy bę-
dziemy mieli zamknięte oczy.

Tak też uczyniliśmy.
Chodził Pan od kieszeni do kieszeni, od ucznia do ucznia, 

a  kiedy przeszukiwał Pan moją kieszeń i  znalazł zegarek, wyjął 
go Pan i mimo to, kontynuował Pan przeszukiwanie wszystkich 
kieszeni, a kiedy Pan skończył, powiedział: »Otwórzcie oczy. Ze-
garek się odnalazł.«

Nikomu Pan o tym nie powiedział. Nigdy więcej Pan o tym nie 
wspomniał. Nigdy też nikt się nie 
dowiedział, kto ukradł zegarek.

Tego dnia na zawsze ocalił Pan 
moją godność.

To był najbardziej haniebny 
dzień w moim życiu.

Lecz był to także dzień, w  któ-
rym postanowiłem nie zostać zło-
dziejem czy też złym człowiekiem 
w szerokim tego słowa pojęciu. Ni-
gdy nic mi Pan nie powiedział, ani 
nawet nie skarcił mnie Pan, nie 

wziął na stronę, aby dać mi lekcję moralną. Nigdy.
Mimo tego, otrzymałem jasne przesłanie, odczytałem Pana 

wiadomość bardzo wyraźnie. Dzięki Panu zrozumiałem, jak po-
winien postępować prawdziwy pedagog.

Pamięta to Pan, profesorze?”
Stary profesor przytaknął: „Tak, pamiętam tę sytuację ze skra-

dzionym zegarkiem, którego szukałem w kieszeniach wszystkich 
uczniów. Nie pamiętałem Ciebie, ponieważ wówczas, szukając 
zguby, również miałem zamknięte oczy”.

To jest istota, esencja nauczania:

Jeżeli musisz kogoś poniżyć, by wzbudzić w nim chęć po-
prawy, nie masz pojęcia o nauczaniu.

Tekst i grafika zaczerpnięte z Facebooka

Profesor i uczeń
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HISTORIA SŁUŻEWA (XVI)
W poprzednim odcinku naszej historii Służewa dobrnę-

liśmy do pierwszych dni września 1939 r.
Sięgam do nieocenionych materiałów zamieszczonych 

przez ks. prałata Józefa Maja w monografii „Służew i jego 
kościół”: Po spaleniu Starego Służewa, niektórzy miesz-
kańcy, jak tylko zaistniała możliwość, odbudowali napręd-
ce i byle jak swe siedziby, jednak od czasu niemieckiej pa-
cyfikacji Służew już nigdy nie wrócił, i chyba nie wróci, do 
swojej dawnej urody, a była to przecież jeśli nie najpięk-
niejsza to jedna z najpiękniejszych wsi na Mazowszu.

Zaraz po pacyfikacji na wzgórzu kościelnym, po pół-
nocnej stronie kościoła, osadzono niemieckie działo arty-
leryjskie, nazwane przez parafian „Berta”, którego charak-
terystyczne dla tego 
typu broni funkcjono-
wanie bez wątpienia 
przyczyniło się osła-
bienia struktury sta-
rych murów kościo-
ła. Czy kościół i pleba-
nia z  tej opresji ocale-
ją, nie było wcale pew-
ne, dlatego ks. Wyrę-
bowski zdecydował 
się w  dniach od 7 do 
12 września rozwieźć 
po różnych parafiach 
co cenniejsze rzeczy, 
paramenty liturgicz-
ne, relikwiarze, wota 
i co nieco zgromadzo-
nej w  złocie gotówki. 
Było w  tym wiele po-
śpiechu, improwiza-
cji i  wiadomo, że po-
mogli bardzo księdzu 
w tej asekuracji nasi parafianie pochodzenia niemieckie-
go. W zasadzie do 1947 roku zwrócono rzetelnie prawie 
wszystko, oprócz tzw. depozytu wareckiego który prze-
padł w zawierusze wojennej. A szkoda to wielka, bo znaj-
dowały się tam takie skarby jak „komplet Saski”, dar kró-
la Augusta Mocnego na okoliczność ślubu jego córki, za-
wartego z  dostojnikiem tureckim w  tutejszym kościele, 
w nieznanym nam miejscu przepadł relikwiarz św. Kata-
rzyny – dar Jana III Sobieskiego i nieokreślony bliżej co do 
wartości, lecz wiadomo, że bardzo starożytny relikwiarz 
św. Konstantyna Wielkiego, podobno złoty, w  formie bi-
zantyńskiej ośmiobocznej korony z  fragmentem czasz-
ki świętego cesarza, ofiarowany kościołowi św. Katarzyny 
przez Czartoryskich podczas ich kolatorstwa na Służewie.

Księdza proboszcza Wyrębowskiego Niemcy próbo-
wali się też pozbyć.  Mimo narzuconych mu ograniczeń, 
mimo funkcjonowania systemu kontrolnego, musiało 
Niemców coś w jego osobie i postawie wyraźnie niepo-
koić, skoro w  1941 roku zakomunikowano mu decyzję 
o przeznaczeniu go do wywiezienia do obozu koncen-

tracyjnego w Dachau. Cierpiał on już wówczas poważnie 
na reumatyzm. To był formalny powód, że na jego miej-
sce zgłosił się i  został zabrany do niewiadomego nam 
z nazwy obozu koncentracyjnego wikariusz służewski ks. 
Czapczyk. Jego imienia oraz dalszych losów nie znamy, 
ze względu na zniszczenie kroniki parafialnej, ale dzię-
ki jego poświęceniu ks. proboszcz przeżył wojnę i mógł 
dalej realizować swe patriotyczne zaangażowanie. I choć 
niewiele ocalało na ten temat informacji, wiemy, że m.in. 
utrzymywał kontakty ze strukturami podziemnego pań-
stwa i  Delegaturą Rządu Londyńskiego, że ukrywał bi-
skupa łódzkiego Kazimierza Tomczaka jako wikariusza 
służewskiego pod zmienionym imieniem i nazwiskiem, 

który był zagrożo-
ny śmiercią i  poszuki-
wany przez Niemców 
od momentu ich wej-
ścia do Polski, że ukry-
wał Żydów i  poma-
gał ukrywać ich innym 
(osobiście ukrywał 
ostatniego karczma-
rza z  Żółtej Karczmy 
Mośka Grinberga, był 
zaangażowany w  wy-
pisywanie metryk dla 
Żydów i  osób z  kon-
spiracji), współpraco-
wał z  wieloma osoba-
mi w jakichś sprawach 
publicznych, a niewie-
le osób wie, że na tere-
nie parafii św. Katarzy-
ny, w  tzw. „Lorenców-
ce”, była siedziba Dele-
gatury Rządu Londyń-

skiego. Ale o tym spróbuję napisać w następnym nume-
rze naszego Magazynu.

Patriotyzm i  orientacja w  życiu publicznym probosz-
cza służewskiego ujawniła się jeszcze pełniej podczas ne-
gocjacji z Niemcami w 1944 roku dotyczącymi warunków 
kapitulacji powstańczej Warszawy, w których to negocja-
cjach czynnie uczestniczył. Wiemy, że jego kontakty z hra-
bią Adamem Branickim nie miały tylko towarzyskiego 
charakteru, a  zaangażowanie ostatniego właściciela Słu-
żewa i Wilanowa w sprawy Armii Krajowej jest pamiętane 
wśród parafian po dziś dzień. Wiemy, że ks. Wyrębowski 
był dyskretnie, ale głęboko zaangażowany w organizację 
przyjmowania zrzutów alianckich dla walczącej Warszawy 
w okolicach Służewa. W opinii świadków kanał służewski 
był jedną z niewielu dróg realnego wsparcia dla powstań-
ców, nie mówiąc już o dostarczaniu przez parafian środ-
ków żywności dla kuchni powstańczych.

[cdn.]
Oprac. Tezet

(korzystałem z opracowania „Saga służewska”,
za zezwoleniem ks. prałata Józefa Maja)

1939 r. – wymarsz z Warszawy wojsk polskich, widoczny przystanek tramwajowy  
przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej  z Al. Lotników (obecnie Wałbrzyskiej)  

oraz krzyż św. Andrzeja stojący przy torach Kolejki Grójeckiej.  
W tle nieistniejące obecnie budynki stojące przy placu Służewskim
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Wydawca: SM „Służew nad Dolinką”;  druk: Foto-Druk.pl, Warszawa




