
 Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”   Nr 36 – grudzień  2022

Kolęda 1978
Kolędo, nie drwij, żeśmy tacy mali
jak pastuszkowie, a nawet zwierzęta.
Niech z nas odpłyną alkoholu rzeki.
I niech się naród wreszcie opamięta.

Niech siebie szuka pod kożuchem śniegu,
tam gdzie są kiełki, tam gdzie ozimina.
I choć mróz ściśnie jak polarny biegun.
Niech naród nawet taki mróz wytrzyma.

Kolędo, nie drwij, żeśmy tacy mali
jak pastuszkowie, a nawet zwierzęta.
Po tych na dole światło się zapali.
O tych na górze, ledwie wiatr spamięta.

Zbigniew Jerzyna

Z okazji kolejnej, sto czwar-
tej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, 
Spółdzielnia zorganizowała 
turniej tenisa stołowego. To 
już trzecia edycja tego wy-
darzenia przygotowanego 
dla naszych mieszkańców.  
W tym roku do rywalizacji 
stawiło się w sumie 80. za-
wodników w trzech kategorii 
wiekowych (do 12 lat, 13-18 
lat, OPEN +18). Najbardziej 

liczną grupę stanowi-
li pełnoletni tenisiści, 
jednak najwięcej emo-
cji mogliśmy dostrzec 
w rywalizacji najmłod-
szych uczestników tur-
nieju.

Wielopokoleniowy 
wymiar wydarzenia 

stworzył niezwykle rodzinną 
i serdeczną atmosferę. Po kil-
ku godzinnych rozgrywkach 
poznaliśmy najlepszych 
pingpongistów w kategorii 
do 12 lat: I miejsce – Tymo-
teusz Grot, II miejsce – Jakub 
Radecki, III miejsce – Adam 
Hołdaś, IV miejsce – Paweł 
Dmyterko.

ciąg dalszy na stronie  29

Mistrzowie z naszego Osiedla
– Piotr i Bartosz PłomińscyDzień Niepodlegości na sportowo

Piotr Płomiński – miesz-
kaniec naszego Osiedla. 
Urodził się 10 kwietnia 
2001 roku w Warszawie. 
Jest zawodnikiem kadry 
narodowej w wioślarstwie. 
Trenuje wioślarstwo od 
2015 roku, wcześniej, od 
przedszkola, trenował pły-
wanie. Wioślarstwo stało się 
jego pasją i sposobem na 
życie, od czasu gdy stał się  
w 2018 r. zawodnikiem ka-
dry narodowej. Jego hobby 
to sport, lotnictwo oraz mo-
toryzacja. Ukończył Technikum nr 9 Lotnicze o profilu mecha-
nik lotniczy. 

Aktualnie studiuje ekonomię na  Uniwersytecie Warszaw-
skim oraz rachunkowość i usługi finansowe w Wyższej Szkole 
Gospodarki.

ciąg dalszy na stronie  29

SŁUŻEW  SPORTEM  STOI 



2

Wysoka inflacja, gwałtowny wzrost cen energii oraz wzrost 
kosztów pracy i usług, miał swoje przełożenie na rosnące 
koszty utrzymania nieruchomości. Według danych Eurostatu, 
utrzymanie mieszkania w Polsce w dwunastomiesięcznym 
okresie, do sierpnia 2022 r., wzrosło średnio o 23%. W tym sa-
mym okresie wzrost opłat za mieszkanie w naszej Spółdzielni 
wyniósł 10,07%.

 Najbardziej odczuwalne były wzrosty opłat za centralne 
ogrzewanie i podgrzanie wody. W strukturze opłat za miesz-
kania na naszym Osiedlu, pozycja ta 
wynosi łącznie już 39%. W mijającym 
roku Spółdzielnia otrzymała aż czte-
ry podwyżki opłat za dostawę energii 
cieplnej: w lutym, w maju,  październiku 
oraz w listopadzie.  Zapowiadany przez 
rząd wzrost opłat za ciepło w br. miał 
nie przekroczyć 40%. Niestety rzeczy-
wistość pokazała, że wzrost nastąpił aż 
o 70%.  Od grudnia więc będziemy płacić 
o blisko 40% więcej za ciepło. Wysokość 
podwyżek miała być częściowo rekom-
pensowana przez wprowadzone przez 
rząd rekompensaty. Niestety, w prakty-
ce rekompensaty wynoszą poniżej 1%. 
Jedynie do końca grudnia na dostawę 
ciepła obowiązuje niższy podatek Vat.  Miejmy nadzieję, że 
w przyszłym roku koszty za dostawę energii cieplnej nie będą 
dalej w takim tempie wzrastać.

W sytuacji gwałtownych wzrostów opłat za energię cieplną, 
Spółdzielnia priorytetowo traktuje realizację prac termomo-
dernizacyjnych, które pozwalają zmniejszać moc zamówienio-
wą i zużycie ciepła, a tym samym koszty. Realizacja tych prac 
pozwala również na uzyskanie świadectw efektywności ener-
getycznej (tzw. białe certyfikaty). Prace termomodernizacyjne 
wykonane (lub planowane do wykonania) w latach 2021-2023, 
to między innymi: izolacja poziomów instalacji ciepłej wody 
użytkowej oraz cyrkulacji, montaż termostatycznych zaworów 
na cyrkulacji ciepłej wody, wymiana zaworów podpionowych 
na instalacji c.o. z uzupełnieniem izolacji poziomów oraz czę-
ściowej wymiany zaworów termostatycznych grzejnikowych, 
izolacja stropodachów granulatem celulozowym, wymiana in-
stalacji c.o. i c.w., oraz termoizolacja ścian zewnętrznych. Uzy-
skanymi świadectwami energetycznymi można obracać na 
Towarowej Giełdzie Energii. Wartość uzyskanych przez Spół-
dzielnię białych certyfikatów, wg ceny na 2023 rok, wynosi 
ok. 1,8 mln zł. W związku ze znaczącym wzrostem cen opłat 
za ciepło analizujemy również opłacalność montażu podzielni-
ków ciepła na grzejnikach aby każdy miał wpływ na oszczęd-
ności ciepła w swoim lokalu.

Spółdzielnia będzie się również ubiegała o dofinansowanie 
do prac termomodernizacyjnych z funduszu termomoderni-
zacyjnego, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego. Ważne w tym kontekście jest odblokowanie środków 
z Krajowego Planu Odbudowy, który przewiduje wsparcie dla 
działań i przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywno-
ści energetycznej i zmniejszenie energochłonności.

Jeżeli chodzi o energię elektryczną, to w latach 2022-2023 
Spółdzielnia ma zagwarantowaną w obowiązującej umowie 
cenę w wysokości 707,3 zł/MWh. Dodam, że cena energii 
elektrycznej od 01.10.2022 r. w spółce „E.ON” wynosi 3.116,21 
zł/MWh, a przykładowo we wrześniu, średnia cena za MWh na 
Towarowej Giełdzie Energii wynosiła 1.067,66 zł. Zestawienie 
tych danych pokazuje skalę marży uzyskiwanej przez spółki 
energetyczne. W tym kontekście czekamy na realizację zapo-

wiedzi przedstawicieli rządu o wprowadzeniu mechanizmów 
ograniczania zysków przedsiębiorstw energetycznych.

W przyszłym roku należy się także liczyć z dalszym wzro-
stem kosztów eksploatacji oraz konserwacji z uwagi na pod-
niesienie płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzino-
wej (dwukrotnie w ciągu roku). Będzie to miało przełożenie na 
wzrost kosztów płac oraz usług świadczonych w Spółdzielni. 
Koszty eksploatacji są częściowo dofinansowane przez Spół-
dzielnię z zysku z działalności gospodarczej.

Na niezmienionym poziomie po-
zostanie stawka na fundusz remon-
towy. Mimo ciągle wzrastających 
cen materiałów budowalnych, usług 
i robocizny, Spółdzielnia od blisko 
dziewięciu lat utrzymuje stawkę na 
fundusz remontowy w tej samej wy-
sokości 1,20 zł/m2. W latach 2007-2021 
koszty remontów budynków wyniosły 
164.948.181,40 zł. W tym samym okre-
sie wpływy na fundusz remontowy od 
mieszkańców wyniosły 50.643.718,05 zł. 
Dofinansowanie Spółdzielni wyniosło 
więc 114.304.463,35 zł. Do wykonania 
pozostały nadal prace remontowe 
obejmujące m.in.: wymianę instalacji 

centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, instalacji elek-
trycznych, remonty balkonów i docieplenie ścian zewnętrz-
nych. Wartość tych prac według cen szacunkowych z roku 
2021 wynosi ponad 100 mln złotych. Bez dodatkowych środ-
ków z działalności gospodarczej, a przede wszystkim z zysków 
z inwestycji wykonanie tak szerokiego zakresu prac remonto-
wych nie byłoby możliwe.

W latach 2003-2021 Spółdzielnia zrealizowała sześć no-
wych inwestycji mieszkaniowych z garażami podziemnymi. 
W przygotowaniu jest kolejna inwestycja, zlokalizowana na 
rogu ulic Puławskiej i Wałbrzyskiej. Powstanie w niej 160 loka-
li mieszkalnych, ponad 2 tysiące m2 powierzchni usługowych 
oraz 240 miejsc postojowych. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi 
w przyszłym roku. Planowany zysk z inwestycji wyniesie ponad 
40 mln zł.

Z uwagi na odwołanie stanu epidemii, w przyszłym roku 
Walne Zgromadzenie Członków zostanie zwołane w trybie 
stacjonarnym. Odbędą się również wybory do Rady Nadzor-
czej z uwagi na upływ kadencji. Walne Zgromadzenie zosta-
nie poprzedzone zebraniami mieszkańców, które odbędą się 
w każdym budynku, między innymi w celu wyboru członków 
Komitetów Domowych.

Polepszenie się sytuacji epidemiologicznej pozwoliło 
nam powrócić w mijającym roku do aktywności społecznych 
i kulturalnych. Spółdzielczy Klub Seniora „Służewiak” wznowił 
wszystkie zajęcia stacjonarne. Odbył się także Piknik Rodzin-
ny, a pod koniec czerwca tłumnie przywitaliśmy wakacje na 
wspólnej zabawie na Górkach Służewskich. Nasza społecz-
ność miała znów okazję, aby się wspólnie spotkać. Cieszą nas 
również coraz lepsze wyniki sportowe osiągane przez naszych 
młodych mieszkańców Osiedla.

Na zakończenie, w imieniu Zarządu oraz pracowników, 
pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom naszej Spółdzielni ser-
deczne życzenia radosnych, zdrowych i spokojnych Świąt Bo-
żego Narodzenia, spędzonych w rodzinnym gronie. Na Nowy 
Rok życzę nam wszystkim zakończenia wojny w Ukrainie, usta-
bilizowania sytuacji gospodarczej, a przede wszystkim zdrowia 
i pomyślności we wszystkich aspektach życia.

Grzegorz Jakubiec 
Prezes Zarządu SM „Służew nad Dolinką”

Szanowni Państwo,
rok 2022 upłynął pod znakiem zawirowań cenowych spowodowanych dużym wzrostem inflacji oraz skomplikowaną 
sytuacją na rynkach surowców energetycznych. Ceny nośników energii rosły z miesiąca na miesiąc, powodując 
niekorzystne zjawiska w całej gospodarce oraz w budżetach gospodarstw domowych. Jednocześnie spółki gazowe 
i energetyczne osiągały bardzo duże przychody co spowodowało publiczną dyskusję nad wprowadzeniem mecha-
nizmu ograniczającego zyski wytwórców energii i przedsiębiorstw obrotu. Czas pokaże, czy uda się wprowadzić 
rozwiązania racjonalizujące konstrukcję cen na rynkach energetycznych.
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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
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  800 – 1600

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

Warszawski System Powiadomień
całodobowe zgłaszanie awarii
gazowych, cieplnych i energetycznych: 
  19 115

WAŻNE TELEFONY SPÓŁDZIELCZE

Z przyjemnością przekazujemy 
w Państwa ręce kolejny numer naszego 
magazynu. Zamieszczamy w nim arty-
kuły dotyczące najważniejszych aspek-
tów naszego spółdzielczego życia.

Polecamy zapoznanie się z wynika-
mi głosowań na piśmie uchwał Walne-
go Zgromadzenia Członków.

Informujemy o corocznych spo-
tkaniach Rady Nadzorczej i Zarządu  
z przedstawicielami Komitetów Do-
mowych, oraz o pobycie w Spółdzielni 
delegacji samorządowców z berlińskiej 
dzielnicy Treptow-Köpenick.

Zamieszczamy artykuły o działa-
niach Spółdzielni związanych ze wzro-
stem cen opłat za ciepło oraz o spo-
sobach na zmniejszenie rachunków 
za prąd. W tym wydaniu Magazynu 

znajdą Państwo również bardzo istotną 
informację o utrzymaniu porządku na 
korytarzach i związanych z tym działa-
niach administracji Spółdzielni, zapew-
niających utrzymanie drożności dróg 
ewakuacyjnych.

Polecamy także zapoznanie się 
z informacją zamieszczoną przez no-
wego Koordynatora ds. bezpieczeń-
stwa i najistotniejszymi kulturalnymi 
wydarzeniami, jakie miały miejsce na 
terenie Spółdzielni w ciągu ostatniego 
półrocza.

W artykule z cyklu „Notariusz radzi” 
zostały zawarte informacje dotyczące 
małżeńskich ustrojów majątkowych. 
Warto przeczytać, gdyż zawiera on 
praktyczną i przydatną w życiu wiedzę 
prawniczą.

Zamieszczamy również obszerną 
relację o dokonaniach naszych osiedlo-
wych sportowców i odnoszonych przez 
nich sukcesach, a także o cieszącym się 
ogromnym zainteresowaniem turnieju 
tenisa stołowego.

Na naszych łamach informacje 
o swojej działalności zamieszczają: Wy-
pożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży 
i Dzieci Nr 140, Szkoła Podstawowa 
Nr 46, Centrum Alzheimera, Fundacja 
„Jestem”  i Służewski Dom Kultury.

Polecamy także zapoznanie się z ko-
lejnym odcinkiem Historii Służewa, po-
ruszającym mało znany epizod związa-
ny z okresem okupacji.

Podajemy wyniki rozstrzygnięcia 
konkursu na najpiękniej ukwiecony 
balkon i najładniej zagospodarowane 
otoczenie budynku.

Tradycyjnie, jak co roku, zamiesz-
czamy na rozkładówce ilustrowany 
kalendarz na rok 2023, życząc Państwu 
wesołych Świąt oraz wszelkiej pomyśl-
ności w nadchodzącym Nowym Roku.

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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WYNIKI GŁOSOWANIA NA PIŚMIE
UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
w dniach 18, 19, 20, 23 i 24 maja 2022 r.

Numer 
uchwały Tytuł uchwały

Liczba 
głosów 

oddanych

Liczba 
głosów 

ważnych

Głosy

za przeciw wstrzymujące 
się

  1/2022 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 
z działalności Spółdzielni za 2019 r. 335 332 319 8   5

  2/2022 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 
z działalności Spółdzielni za 2020 r. 335 332 318 8   6

  3/2022 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 
z działalności Spółdzielni za 2021 r. 335 332 319 8   5

  4/2022 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania              
finansowego Spółdzielni za 2019 r. 335 332 319 8   5

  5/2022 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Spółdzielni za 2020 r. 335 332 318 8   6

  6/2022 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania
 finansowego Spółdzielni za 2021 r. 335 332 319 7   6

  7/2022 W sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozda-
nia Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019 r. 335 332 318 7   7

  8/2022 W sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozda-
nia Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2020 r. 335 332 318 8   6

  9/2022 W sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozda-
nia Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2021 r. 335 332 317 9   6

10/2022 W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 
Zarządu Spółdzielni za 2019 r. 335 332 318 7   7

11/2022 W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 
Zarządu Spółdzielni za 2020 r. 335 332 318 9   5

12/2022 W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 
Zarządu Spółdzielni za 2021 r. 335 332 316 8   8

13/2022 W sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy   
Prezesa Zarządu Spółdzielni za 2019 r. 335 332 312 9 11

14/2022 W sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy          
Prezesa Zarządu Spółdzielni za 2020 r. 334 331 311 8 12

15/2022 W sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy              
Prezesa Zarządu Spółdzielni za 2021 r. 335 332 313 9 10

16/2022 W sprawie podziału nadwyżki bilansowej                    
Spółdzielni za 2019 r. 335 332 314 6 12

17/2022 W sprawie podziału nadwyżki bilansowej                   
Spółdzielni za 2020 r. 335 332 313 6 13

18/2022 W sprawie podziału nadwyżki bilansowej               
Spółdzielni za 2021 r. 335 332 313 5 14
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W dniach 10-24 
października br. odby-
ły się spotkania Rady 
Nadzorczej z Komite-
tami Domowymi. Od-
było się pięć spotkań, 
w których wzięli udział 
przedstawiciele Komi-
tetów z 40 budynków. 

W spotkaniach uczestniczyli także członkowie Zarzą-
du, kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego  
i administratorzy budynków. 

Członkowie poszczególnych Komitetów Domowych 
otrzymali informacje na temat zadłużeń lokali mieszkal-
nych oraz zestawienia wpływów i kosztów na fundusz re-
montowy, a także zapowiedzi planowanych remontów  
w poszczególnych budynkach.

Prezes Zarządu przedstawił w formie prezentacji infor-
mację na temat bieżącej działalności Spółdzielni, zadłużeń 
w opłatach za użytkowanie lokali, planów i kosztów remon-
tów, wzrostu cen za energię cieplną, elektryczną i usług re-
montowo-budowalnych, plany inwestycyjne Spółdzielni, 
a także informacje o działaniach prowadzących do uzyskania 
tzw. białych certyfikatów.

W dyskusji poruszano sprawy związane m.in. z oszczę-
dzaniem energii elektrycznej i ciepła, a także utrzymaniem 
zieleni.
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Członkowie Komitetów zgłaszali potrzeby remon-
towe dotyczące poszczególnych budynków (w tym re-
montów balkonów, elewacji budynków, chodników, 
ciągów pieszo-jezdnych i nawierzchni parkingów). Poru-
szano również sprawy dotyczące troski o części wspólne 
w budynkach, wywozu śmieci, organizacji ruchu, parkowa-
nia, monitoringu oraz planowanych inwestycji. Były także 
pytania i propozycje dotyczące urządzania zieleni poza tere-
nem Spółdzielni np. na terenie Dolinki Służewskiej oraz funk-
cjonowania aptek, przychodni i poczty na Osiedlu.

Protokoły ze spotkań Rady Nadzorczej z Komitetami Do-
mowymi zostały przekazane Komitetom Domowym 
oraz są zamieszczone w EDIS.

Realizowane prace termomodernizacyjne
w łatach 2021-2023, w efekcie których

Spółdzielnia uzyskała świadectwa efektywności energetycznej:

• izolacja poziomów instalacji cieplej wody użytkowej oraz 
cyrkulacji,

• montaż termostatycznych zaworów na instalacji c.w.u.,
• wymiana zaworów podpionowych na instalacji c.o. z uzu-

pełnieniem izolacji poziomów oraz częściowej wymiany 
zaworów termostatycznych grzejnikowych,

• izolacja stropodachów granulatem celulozowym,
• wymiana instalacji co. i c.w.u.,
• docieplenie ścian szczytowych.

160 lokali mieszkalnych
2200m2 powierzchni usługowych

240 miejsc postojowych
ok. 40 mln. zysku

Wstępna wizualizacja planowanej inwestycji przy ulicy Wałbrzyskiej 21

Na terenie naszego Osiedla, w okresie od czerwca do 
sierpnia br., odbyła się druga edycja warsztatów z gry w bo-
ule (j. franc. petanque). Zarówno pierwszy, jak i drugi cykl 
przeprowadziło warszawskie Stowarzyszenie Sportowe 
GROM. Ta bardzo prosta, ale przynosząca wiele emocji dys-
cyplina, staje się coraz bardziej popularna wśród Polaków. 
Zwłaszcza okres letni sprzyja rywalizacji, również z tego po-
wodu, że w boule można grać niemalże wszędzie.

 Zachęcamy do zapoznania się z zasadami tej gry, tym bar-
dziej, że na terenie naszego Osiedla jest wiele miejsc gdzie 
można pograć „kulami” i poćwiczyć celność.

Druga edycja bouli na Służewie
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świadczenia lekarza onkologa dr. n. med. Ewy Kosakowskiej i Izabelli 
Dembińskiej. 
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Energia elektryczna w XXI wieku jest niczym tlen zapew-
niający funkcjonowanie nie tylko każdej gałęzi gospodarki, 
ale też całych społeczeństw, w tym pojedynczych gospo-
darstw domowych. Z roku na rok obserwujemy stały wzrost 
zapotrzebowania na energię elektryczną. Niestety, głównym 

źródłem jej produkcji na świecie są tzw. źródła wysokoemi-
syjne, a więc węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny oraz 
olej opałowy. 

W Polsce sytuacja jest analogiczna. Energia elektryczna wy-
produkowana na terenie naszego kraju we wrześniu 2022 r. 
pochodziła w 84% z węgla kamiennego i brunatnego 
oraz gazu ziemnego, a tylko w 16% z odnawialnych źró-
deł energii. W obliczu obserwowanych zmian klimatu, 
wprowadzanych przez Unię Europejską norm związanych 
z obniżeniem emisji dwutlenku węgla, wyczerpywania 
tanich i łatwo dostępnych źródeł paliw kopalnych oraz 
rosnących kosztów pozyskiwania tych paliw, zwłaszcza 
węgla, odnawialne źródła energii stały się nieodłącznym 
elementem międzynarodowej polityki klimatyczno-ener-
getycznej. 

Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, dra-
stycznie rosnące ceny energii elektrycznej na przestrzeni 
ostatnich lat oraz perspektywa uniezależnienia się od ryn-
ku energetycznego, wpłynęły na duże zainteresowanie 
odnawialnymi źródłami energii przez prywatnych odbior-
ców, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Jednym z najbardziej popularnych i dostępnych 
w Polsce rozwiązań jest wykorzystanie promieniowania 
słonecznego do produkcji prądu dzięki panelom fotowol-
taicznym. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolin-
ką” od kilku lat rozważa montaż paneli na dachach budyn-
ków mieszkalnych. Dotychczas przeprowadzane analizy 
opłacalności, przy niskich, zakontraktowanych cenach za-
kupu energii elektrycznej oraz braku możliwości pozyska-
nia dodatkowych funduszy na realizację przedsięwzięcia, 

nie wykazywały ekonomicznego uzasadnienia inwestycji dla 
budynków znajdujących się na terenie naszego Osiedla.

Zatwierdzony przez Radę Unii Europejskiej Krajowy Plan 
Odbudowy i Zwiększania Odporności, składający się z 54 in-
westycji i 48 reform, przewidział wsparcie obszaru „Zielona 

energia i zmniejszenie energochłon-
ności” (wzmocnienia energetyki 
w oparciu odnawialne źródła ener-
gii i rozwój nowych, przyjaznych 
przyrodzie technologii), w formie 
dotacji w wysokości 25,5 mld zł 
oraz 36,7 mld zł w formie preferen-
cyjnych pożyczek. Z tych właśnie 
środków mogłyby skorzystać mię-
dzy innymi takie podmioty jak spół-
dzielnie mieszkaniowe. 

Mając na względzie niestabilną 
sytuację na rynku energetycznym 
oraz rosnące ceny prądu, Zarząd 
Spółdzielni z uwagą będzie śledził 
możliwości pozyskania dotacji na 
montaż instalacji fotowoltaicznych 
na dachach budynków mieszkal-
nych. Takie finansowe wsparcie 
zdecydowanie wpłynęłoby na skró-

cenie okresu zwrotu kosztów inwestycji oraz podjęcie eko-
nomicznie uzasadnionej decyzji o montażu instalacji.

Katarzyna Kałaska-Jaroszyńska
Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego
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Ceny energii cieplnej

Wzrost ceny energii cieplnej  (1GJ) w okresie 2017 – 2022 wyniósł   222 %.
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W związku z drastycznie rosnącymi kosztami produk-

cji energii cieplnej, przekładającymi się bezpośrednio na 
wzrost opłat ponoszonych przez mieszkańców za central-
ne ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową, spółdzielnie 
podejmują szereg działań mających na celu ograniczenie 
zużycia energii w budynkach. Monitorując sytuację gospo-
darczą, Zarząd Spółdzielni „Służew nad Dolinką” postanowił 
o rozpoczęciu szeregu prac 
termomodernizacyjnych, 
mających na celu poprawę 
sprawności instalacji cen-
tralnego ogrzewania oraz 
ciepłej wody użytkowej 
i zmniejszenie zużycia ener-
gii cieplnej w budynkach. W 
zakresie prac, których reali-
zacja obejmuje lata 2021-
2023 znalazły się między in-
nymi: uzupełnienie izolacji 
stropodachów granulatem 
celulozowym, wymiana za-
worów termostatycznych na cyrkulacji ciepłej wody użytko-
wej wraz z izolacją poziomów, wymiana zaworów podpiono-
wych na instalacji centralnego ogrzewania z uzupełnieniem 
izolacji poziomów, częściowa wymiana zaworów termosta-
tycznych przy grzejnikach lokalowych, kompleksowa wymia-
na instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
oraz termomodernizacja ścian szczytowych budynków, które 
w poprzednich latach nie zostały objęte remontem.

W związku z realizacją powyższych prac termomoderni-
zacyjnych, Spółdzielnia zawnioskowała do Urzędu Regulacji 
Energetyki o wydanie Białych Certyfikatów, których spodzie-
wana wartość wg ceny obowiązującej w roku 2023 na To-
warowej Giełdzie Energii wyniesie ok. 1 800 00 zł. Uzyskana 
kwota zrefinansuje część kosztów poniesionych na powyż-
sze modernizacje.

W ramach działań mających na celu oszczędność ener-
gii cieplnej zostało również ograniczone ogrzewanie części 

wspólnych budynków, w szczególności klatek schodowych 
i korytarzy na kondygnacjach pośrednich.

Ponadto analizowane są kolejne przedsięwzięcia takie 
jak: kontynuacja wymiany instalacji centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej, docieplenie stropów piwnicznych, 
montaż podzielników ciepła oraz przegląd i wymiana wyeks-
ploatowanych zaworów termostatycznych przy grzejnikach 

w lokalach.
Realizując powyższe 

działania Zarząd Spółdziel-
ni liczy, że ograniczenie zu-
życia ciepła pozwoli choć 
w części zrekompensować 
wzrost cen energii i uchroni 
mieszkańców przed kolej-
nymi drastycznymi pod-
wyżkami opłat.

A co my, jako miesz-
kańcy, możemy zrobić 

aby przyczynić się do oszczędności energii cieplnej w  
budynku?
1. Obniżyć temperaturę w mieszkaniu, gdy wychodzimy 

na dłużej.
2. Wietrzyć krótko mieszkanie przy oknach otwartych na 

oścież, wcześniej zakręcając zawory przy grzejnikach.
3. Uszczelnić okna i drzwi.
4. Nie zasłaniać grzejników. Zasłonięte meblami lub za-

słonami kaloryfery, nawet bardzo gorące, nie są w sta-
nie dostarczyć ciepła do całego pomieszczenia.

5. Nie pozostawiać otwartych okien na klatkach scho-
dowych oraz drzwi wejściowych do budynku. 

Te małe kroki będące w naszym zasięgu, w połączeniu 
z działaniami Zarządu Spółdzielni, przyniosą wymierne 
efekty.

Katarzyna Kałaska-Jaroszyńska
Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego

, a-
kilka 

podstawowych porad w ja nek i j zwalaj y-
cie energii elektrycznej, przy okazji przyczyniaj c  na klimat.

W listopadzie br., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji m.st. Warszawy uruchomiło kolejną edycję kam-
panii „Sedes to nie kosz na śmieci”. W tym roku szczególną 
uwagę zwrócono na dwa rodzaje śmieci, które najczęściej 
trafiają do toalet: jedzenie (np. resztki obiadu, kości, obierki, 
tłuszcz ze smażenia) oraz artykuły higieniczne (patyczki, wa-
ciki, chusteczki nawilżające, nici dentystyczne, itp.). Te pierw-
sze – zatrzymują się w kanalizacji powodując zatory, a drugie 
– dodatkowo stanowią zachętę do gnieżdżenia się gryzoni 

(zwłaszcza szczurów). Poważany problem stanowią również 
materiały budowalne, jak gruz, zaprawa, gips, tynk, piach czy 
klej. Zatory powstałe z odpadów budowlanych powodują 
poważne awarie i są niezwykle trudne do udrażniania. Pra-
cownicy MPWiK każdego dnia z miejskiej sieci kanalizacyjnej 
wydobywają średnio niemal 30 ton śmieci! 

Pamiętajmy: sedes to nie jest kosz na śmieci! Miejsce od-
padów jest w kontenerze na śmieci a nie w kanalizacji. 

Apel MPWiK
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WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA
Podstawowym ustrojem majątkowym małżeńskim, wyni-

kającym z ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy, jest ustrój wspólności ustawowej, polegający 
na tym, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między 
małżonkami wspólnota gospodarcza, obejmująca przed-
mioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje 
małżonków lub przez jednego z nich. Z praktycznego punk-
tu widzenia najistotniejszym skutkiem powstania wspólno-
ści ustawowej pomiędzy małżonkami jest objęcie majątkiem 
wspólnym małżonków pobranego wynagrodzenia za pracę 
oraz dochodów z innej działalności zarobkowej każdego 
z małżonków. 

Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania 
rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do ko-
rzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze 
współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego 
małżonka.

Przy ustroju wspólności majątkowej oboje małżonko-
wie są zobowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem 
wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie 
informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu 
zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciąża-
jących majątek wspólny. Każdy z małżonków może co do 
zasady samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, jed-
nakże do dokonania przez jednego z małżonków czynności 
prawnej prowadzącej do:
1) zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości 

lub użytkowania wieczystego,
2) zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowe-

go, którego przedmiotem jest budynek bądź lokal (czyli 
np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego),

3) zbycia, wydzierżawienia gospodarstwa rolnego albo 
przedsiębiorstwa,

4) darowizny z majątku wspólnego (z wyjątkiem drobnych 
darowizn zwyczajowo przyjętych),
potrzebna jest zgoda współmałżonka. Ważność umowy 

zawartej przez jednego z małżonków bez zgody współmał-
żonka zależy od jej potwierdzenia przez współmałżonka.

W efekcie, małżonek nie może bez zgody drugiego mał-
żonka dysponować swoimi zarobkami, np. w celu nabycia 
nieruchomości. W mojej praktyce zawodowej często zdarza 
się sytuacja, kiedy do aktu notarialnego dokumentującego 
nabycie przez małżonków nieruchomości do majątku wspól-
nego, z przyczyn życiowo-organizacyjnych może stawić się 
tylko jeden z małżonków. W takim przypadku możliwe są 
dwa rozwiązania: wcześniejsze udzielenie przez jednego 
z małżonków pełnomocnictwa na rzecz drugiego małżonka 
albo wcześniejsze wyrażenie zgody przez nieobecnego na 
umowie małżonka na nabycie nieruchomości do majątku 
wspólnego. Zarówno pełnomocnictwo, jak i zgoda, wyma-
gają formy aktu notarialnego.

Jeżeli jednak jeden z małżonków odmawia zgody wy-

maganej do dokonania czynności, albo jeżeli porozumienie 
z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, dru-
gi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na do-
konanie takiej czynności. Sąd udziela zezwolenia, jeżeli do-
konania czynności wymaga dobro rodziny. Z ważnych powo-
dów sąd może, na żądanie jednego z małżonków, pozbawić 
drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem 
wspólnym, jak również może postanowić, że zamiast zgody 
tego małżonka na dokonanie czynności wymienionych po-
wyżej będzie potrzebne zezwolenia sądu.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że przy ustroju wspól-
ności ustawowej ustawodawca przewidział także instytu-
cję majątku osobistego każdego z małżonków, do którego 
w szczególności należą przedmioty majątkowe nabyte przed 
zawarciem małżeństwa oraz przedmioty majątkowe nabyte 
przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadko-
dawca lub darczyńca inaczej postanowił. Przykładowo więc, 
jeżeli rodzice darują lokal lub działkę swojemu dziecku, po-
zostającemu w ustroju wspólności ustawowej, to w braku 
odmiennej woli darczyńców taki składnik majątkowy stano-
wić będzie majątek osobisty obdarowanego, nie stanie się 
więc współwłasnością jego małżonka.

Omawiając instytucję wspólności ustawowej między mał-
żonkami nie sposób nie wspomnieć o wzajemnej odpowie-
dzialności małżonków za zaciągnięte przez nich zobowiąza-
nia.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnymi i opiekuńczym, jeżeli 
małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego mał-
żonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku 
wspólnego obu małżonków (nie tylko z majątku osobistego 
małżonka zaciągającego zobowiązanie). Jeżeli natomiast 
małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego 
małżonka albo zobowiązanie nie wynika z czynności praw-
nej (tylko np. z czynu niedozwolonego popełnionego przez 
jednego z małżonków), wierzyciel może żądać zaspokoje-
nia tylko z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia 
za pracę dłużnika lub z dochodów uzyskanych przez niego 
z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzy-
skanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw 
własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. Jeżeli 
wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przed-
siębiorstwa, wierzyciel może także żądać zaspokojenia 
z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przed-
siębiorstwa.

W czasie trwania wspólności ustawowej małżonkowie nie 
mogą domagać się podziału majątku wspólnego, żaden z 
małżonków nie może również rozporządzać ani zobowiązy-
wać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania 
wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w po-
szczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

USTANIE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ
Jednymi z najważniejszych powodów ustania wspólności 

ustawowej pomiędzy małżonkami są: rozwód, unieważnie-

USTRÓJ WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ
A USTRÓJ ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ
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nie małżeństwa, śmierć jednego z małżonków albo wprowa-
dzenie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA
Rozdzielność majątkowa może być wprowadzona na 

mocy umowy majątkowej małżeńskiej, zawartej w for-
mie aktu notarialnego zwanej potocznie „intercyzą”, je-
żeli małżonkowie są zgodni co do ustanowienia ustroju 
rozdzielności. W tym przypadku rozdzielność majątko-
wa powstaje między małżonkami z chwilą zawarcia umo-
wy majątkowej małżeńskiej, nie ma natomiast możliwości 
umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą 
wsteczną. Umowna rozdzielność majątkowa polega na tym, 
że każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty 
przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później oraz 
zarządza i rozporządza swoim majątkiem samodzielnie. 

Umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdziel-
ność majątkową można zawrzeć przed zawarciem małżeń-
stwa albo w czasie jego trwania.

W razie zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej ustana-
wiającej rozdzielność majątkową przed zawarciem małżeń-
stwa, z chwilą zawarcia małżeństwa nie powstanie między 
małżonkami wspólność ustawowa.

W przypadku zawarcia intercyzy w czasie trwania mał-
żeństwa majątek objęty dotychczas wspólnością ustawową 
staje się współwłasnością małżonków w częściach ułamko-
wych. Co do zasady przyjmuje się, że części te są równe, jed-
nakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać 
przed sądem, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym 
nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich 
przyczynił się do powstania tego majątku. Warto podkreślić, 
że przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczy-
nił się do powstania majątku wspólnego, sąd uwzględnia 
także nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i we 
wspólnym gospodarstwie domowym.

Umowa majątkowa małżeńska ustanawiająca rozdziel-
ność majątkową może w każdym czasie zostać rozwiązana 
przez małżonków; w razie jej rozwiązania w czasie trwa-
nia małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność 
ustawowa, chyba że postanowią oni inaczej.

Należy zaznaczyć, że małżonek może powoływać się 
względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, 
gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome, co 
oznacza, że zaciągając jakiekolwiek zobowiązanie należy 
informować drugą stronę o fakcie pozostawania w ustroju 
rozdzielności majątkowej. Takiego obowiązku nie ma w przy-
padku wprowadzenia rozdzielności majątkowej na mocy 
orzeczenia sądu ani w przypadku powstania rozdzielności 
majątkowej z mocy prawa.

Z mojej praktyki zawodowej wynika, że klienci często nie 
zdają sobie sprawy, iż ustanowienie rozdzielności mająt-
kowej w żaden sposób nie wpływa na wzajemne dziedzi-
czenie małżonków po sobie z mocy ustawy. A zatem, jeżeli 
małżonkowie pozostający w ustroju rozdzielności majątko-
wej nie chcą dziedziczyć po sobie, muszą sporządzić testa-
menty, w których wyłączą się wzajemnie od dziedziczenia.

Jeżeli między małżonkami nie ma zgody, co do usta-
nowienia rozdzielności majątkowej w drodze umowy 

majątkowej małżeńskiej, z ważnych powodów każdy 
z małżonków może żądać ustanowienia rozdzielności 
majątkowej przez sąd. W takim przypadku rozdzielność 
majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku sądu, 
który ją ustanawia, przy czym w wyjątkowych wypadkach 
sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcze-
śniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególno-
ści jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Rozdzielność majątkowa może również powstać 
z mocy prawa w razie ubezwłasnowolnienia bądź ogło-
szenia upadłości jednego z małżonków, przy czym po 
ustaniu powyższych przyczyn między małżonkami powstaje 
ustawowy ustrój majątkowy.

Orzeczenie separacji przez sąd również powoduje po-
wstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. 
Z chwilą zniesienia separacji powstaje między małżonkami 
ustawowy ustrój majątkowy, jednakże na zgodny wniosek 
małżonków sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami 
rozdzielności majątkowej.

PODZIAŁ MAJĄTKU OBJĘTEGO 
BYŁĄ WSPÓLNOŚCIĄ USTAWOWĄ

Po ustaniu wspólności ustawowej małżonkowie (lub byli 
małżonkowie) mogą dokonać podziału majątku objętego 
wcześniej wspólnością majątkową małżeńską. Podziału tego 
małżonkowie mogą dokonać dowolnie: mogą postanowić, 
że wszystkie składniki majątkowe przypadają jednemu z nich 
albo podzielić się nimi według swojego uznania. Podział taki 
może nastąpić nieodpłatnie (bez spłat i dopłat) albo odpłat-
nie – ze spłatą na rzecz małżonka, który „zrzeka się” wszelkich 
składników majątkowych na rzecz drugiego małżonka albo 
dopłatą na rzecz małżonka, któremu przypadają składniki 
majątkowe o mniejszej wartości. 

Co warte zaznaczenia – umowa o podział majątku objęte-
go wcześniej wspólnością ustawową majątkową małżeńską 
nie podlega ani podatkowi od czynności cywilnoprawnych 
ani podatkowi od spadków i darowizn. 

Jeżeli między małżonkami (lub byłymi małżonkami) doko-
nującymi podziału majątku objętego wcześniej wspólnością 
majątkową małżeńską nie ma zgody co do tego, komu mają 
przypaść które składniki majątkowego albo co do wysokości 
spłaty lub dopłaty, możliwe jest dokonanie podziału takiego 
majątku przed sądem.

Julia Fersten 
Kancelaria Notarialna Julia Fersten – Notariusz

z siedzibą w Warszawie, ul. Mozarta 1, lok.38
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Sprawozdanie podsumowujące wyniki egzaminu 
ósmoklasisty 2022 z języka angielskiego.

Arkusz standardowy zawierał 46 zadań, zgrupowanych 
w 14 wiązek. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań 
można było uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym 34 
punkty (62%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (wyboru 
wielokrotnego, na dobieranie) oraz 21 punktów (38%) za 
rozwiązanie zadań otwartych. Zadania otwarte wymagały 
od ósmoklasistów samodzielnego sformułowania odpowie-
dzi (zadania z luką i/lub odpowiedzi na pytania) oraz napisa-
nia krótkiego tekstu użytkowego (e-maila).

W wynikach ogólnopolskich mediana wyniosła 76%, 
a dominanta 100%, jeśli chodzi o uczniów z Ukrainy, to od-
powiednio mediana 33%, a dominanta 16%. Na tle woje-
wództwa nasza szkoła wypadła na poziomie bardzo wyso-
kim. Średni wynik wśród mokotowskich szkół to 85%. Nasza 
szkoła uzyskała wynik 87%, SP 85 – 84%, SP 69 – 86%, SP 202 
– 71%. Jeśli chodzi o wynik dzielnic, to Mokotów wypadł le-
piej niż Białołęka, Bielany, Rembertów, Śródmieście, Ochota, 
Praga Płd. czy Praga Płn. Wyższe wyniki uzyskały dzielnice: 
Bemowo, Wilanów, Ursynów.

Bemowo 1451 86 21 96 100
Białołęka 2243 84 22 95 100
Bielany 1480 84 23 95 100
Mokotów 1966 85 23 96 100
Ochota 714 82 26 96 100
Praga-Południe 1663 82 25 95 100
Praga-Północ 458 71 28 82 100
Rembertów 507 83 25 95 100
Śródmieście 1118 84 23 95 100
Targówek 1342 77 27 91 100
Ursus 901 85 22 96 100
Ursynów 1932 91 17 98 100
Wawer 1184 83 25 95 100
Wesoła 455 85 22 95 100
Wilanów 621 90 18 98 100
Włochy 721 81 26 95 100
Wola 1114 79 26 93 100
Żoliborz 480 85 21 95 100

JĘZYK ANGIELSKI

Nazwa 
dzielnicy

Modalna                        
(%)

Mediana                
(%)

Odchylenie 
standardowe 

(%)

Wynik średni 
(%)

Liczba 
zających

W egzaminie wzięło udział 502 900 uczniów, co przekłada 
się na 1197 szkół.

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki:

Klasa 
8a

Klasa 
8b

Klasa 
8c

Szkoła      
SP 46 Gmina Powiat

Woje-
-wódz-

two
Kraj

77% 82% 66% 76% 72% 72% 62% 57%

Nasza szkoła to nie tylko nauka, ale także kreatywny spo-
sób myślenia. Rozwijamy ciekawe spojrzenie na świat.

Laboratoria Przyszłości, to innowacyjny program 
skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształ-
cących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie 
kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. 
W ramach Programu szkoła otrzymała od państwa wsparcie 
finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbęd-
nego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci 
i młodzieży.

Laboratoria Przyszłości, to kolejny krok w stronę wzmoc-
nienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdoby-
wania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach 
przez uczniów. Koordynatorem projektu jest Pan Marek 
Świetlicki.

Pamiętamy 
11 XI –Narodowe Święto Niepodległości. Celebrujmy to, 

jak i inne święta narodowe, aby nasi uczniowie pamiętali jak 
ważny jest patriotyzm.

Reprezentacja naszej szkolnej społeczności zapaliła znicz 
pod Pomnikiem uczczenia rocznicy odzyskania Niepodle-
głości przez Rzeczpospolitą Polską.

 

Najlepsza szkoła na świecie:                 znajdziesz ją w powiecie…
Nasi uczniowie to nasza duma!
Ciekawa nauka przez doświadczanie staje się naszą domeną. Ciężka pracy naszych nauczycieli, 

którzy mądrze inspirują młodzież, daje efekty.
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VII Konfederacja KODEREK – tu byliśmy i świetnie się 
bawiliśmy.

Była to konferencja przybliżające dzieciom, młodzie-
ży oraz dorosłym świat związany z informatyką i nowymi 
technologiami. Oficjalnie zarejestrowało się 1001 
uczestników. Odbyło się ponad 120 godzin zajęć, 104 
warsztaty, 24 prelekcje, labirynt zagadek oraz 13 zajęć 
ze stoiskami otwartymi.

Rada Rodziców SP 46 sfinansowała autokar, którym 
uczniowie mogli dojechać na Koderka. Nasza szkoła była 
partnerem w organizacji tej jakże spektakularnej impre-
zy. Konferencja jest realizowana w pełni pro publico bono 
i jest darmowa dla uczestników. Jest to wspólne dzieło 
wielu osób. 

Wolontariusze wspaniale się spisali, a nasze uczennice 
brały udział w konkursie prelekcji uczniowskich: Maja Rost-
kowska „Siatkówka – moje hobby” oraz Michalina Kardaś 
„Harcerstwo. Przygoda, wspomnienia i znajomości na całe 
życie.”

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwały Panie: Magdale-
na Ogar-Banaszek oraz Barbara Nowosielska – koordynator 
wydarzenia w naszej szkole. Więcej na temat wydarzenia 
możecie poczytać na stronie koderek.edu.pl.

Już teraz zapraszamy Was na kolejną edycję. Możecie nas 
śledzić i obserwować nas na koderkowym facebooku. Wyda-
rzenie i wszelkie koderkowe inicjatywy na stałe już wpiszą się 
w działalność naszej szkolnej społeczności. 

Razem tworzymy przyszłość!
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Mistrzostwa Mokotowa w piłce ręcznej chłopców
W dniach 18-21 października odbyły się Mistrzostwa Mo-

kotowa w piłce ręcznej chłopców z rocznika 2008-2009. Za-
wody odbywały się na hali OSIR Mokotów przy ul. Niegociń-
skiej 2.

Naszą szkołę reprezentowali Adam Petrykowski, Mateusz 
Barszcz, Szymon Górecki, Igor Siemko, Tran The Phong, Mau-
rycy Wojtaś, Jędrzej Łączyński, Piotr Kulikowski, Vladyslav 
Kosolapov. Chłopcy wygrali swoją grupę eliminacyjną po-
konując trzy szkoły z naszej dzielnicy. W finałach ostatecznie 
zajęliśmy III miejsce zdobywając brązowy medal. Gratulacje 
dla chłopców za poświęcenie i wylany pot na boisku. Brawo!

Mistrzostwa Mokotowa w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych.

21 września na Polach Mokotowskich odbyły się Mistrzo-
stwa Mokotowa w Indywidualnych Biegach Przełajowych. 
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie i uczennice klas IV-VII 
w składzie: Basia Misiewicz, Michalina Bromirska, Maja Ja-
nuszkiewicz, Natalia Komarczuk, Kaidar Kunayim, Michalina 
Miazga, Matylda Wojtas, Lena Wrześniewska, Daria Panasiuk, 
Nastazja Bytner, Liwia Durman, Nastazja Dmytrieva, Alicja 
Żurawska, Amina Barmina, Zuzanna Orłowska, Stanisław 
Nagórski, Franciszek Mazuruk, Mateusz Stefańczyk, Bartek 
Kręcik Raczkowski, Mikołaj Hołdaś, Jakub Wolak, Antek Sty-
kowski, Mykita Cherniavskyi, Wojtek Jóźwik, Jędrzej Łączyń-
ski, Maurycy Wojtas, Tran The Phong.

Największe sukcesy oraz kwalifikacje do Mistrzostw War-
szawy otrzymali: Basia Misiewicz – III miejsce w roczniku 
2011, Stanisław Nagórski – IV miejsce w roczniku 2011, Na-
stazja Bytner – III miejsce w roczniku 2008, Liwia Durman – IX 
miejsce w roczniku 2008. Wielkie gratulacje dla wszystkich 
uczestników.

Lekcja szkolnej demokracji
W przypadającym w połowie września Międzynarodo-

wym Dniu Demokracji, uczniowie klasy IVa wybrali samorząd 
klasowy. Głosowanie odbyło się z poszanowaniem zasad ko-
deksu wyborczego z uwzględnieniem specyfiki wydarzenia. 
Wyłoniona Trójka Klasowa została złożona z przewodniczą-
cego, zastępcy i skarbnika. Gratulujemy wszystkim biorącym 
udział w głosowaniu oraz uczniom, którzy będą piastować 
tak poważne funkcje w klasowej rodzinie.

Pielęgnacja drzew w ramach akcji Warszawskie Święto 
Drzewa – Milion drzew dla Warszawy oraz przygotowanie ro-
ślin doniczkowych na zimę. Ta akcja cieszy się od lat dużym 
zainteresowaniem, szkoła zakupiła nowe szpadle i uczniowie 
mają czym poszaleć, a to wszystko za sprawą miłośniczki 
przyrody, naszej nauczycielki, Pani Hani Sosnowskiej.

GALERIA UŚMIECHU
Mamy to  GALERIA UŚMIECHU  gotowa!

Wasze roześmiane buzie prezentujemy na fotografiach 
w holu głównym.

Zapraszamy do podziwiania prac naszych uczniów
Mały Samorząd Uczniowski

 

Sensorycznipl 
Diagnoza i Terapia 

Integracji Sensorycznej  
 

 +48721718802 
 

pedagog specjalny, nauczyciel, reedukator, terapeuta certyfikatowany II stopnia, 
terapeuta z zakresu terapii ręki 

 

Kiedy dziecko potrzebuje terapii z zakresu integracji sensorycznej? 
Pierwsze objawy najczęściej pojawiają się już w przedszkolu. Bywają niezauważane lub 
ignorowane. Myślimy „wyrośnie z tego…” Problem pojawia się ponownie, gdy dziecko 
pójdzie do szkoły. Pojawiają się trudności w skupieniu uwagi, trudności w uczeniu się 
oraz nadpobudliwość. Często takie „złe zachowanie” to odpowiedź organizmu – wołanie 
o pomoc. 

Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej najczęściej manifestują się: 
 wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce, 
 niewłaściwym poziomem uwagi, 
 obniżonym poziomem koordynacji ruchowej, 
 opóźnionym rozwojem mowy, 
 nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej, 
 trudnościami w zachowaniu.  
 

APELUJEMY PO RAZ KOLEJNY  
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Zalania lokali mieszkalnych z instalacji czy urządzeń oraz 
pożary w lokalach powodujące straty szacowane niekiedy 
na kilkadziesiąt tysięcy złotych,  skłaniają nas do ponowienia 
apelu o ubezpieczanie mieszkań.

Na rynku dostępnych jest wiele ofert ubezpieczeniowych 
w przystępnej cenie. Mieszkania można ubezpieczyć rów-
nież w ramach wnoszonych comiesięcznych opłat za uży-
wanie lokalu (już od 12 zł/m-c). W tym celu należy się zgło-
sić do Działu Księgowości i załatwić niezbędne formalności.

Straty spowodowane awariami  lub pożarami są niekiedy 
tak duże, że w wielu przypadkach wypłata odszkodowania 
przez osoby winne zdarzeniu, przekracza ich możliwości fi-
nansowe. Prowadzi to do wielu dramatów osobistych. 

Wykupienie ubezpieczenia pozwoli uniknąć wielu stre-
sujących sytuacji.  W przypadku spowodowania awarii bądź 
pożaru, koszt ubezpieczenia jest niewspółmierny z roszcze-
niami odszkodowawczymi.

Bądźmy więc przezorni i ubezpieczajmy nasze mienie, 
które stanowi w wielu przypadkach dorobek życia.

APELUJEMY PO RAZ KOLEJNY  

Z kulturą „za pan brat”

Andrzejki 2022
Chyba każdy z nas ma wśród przyjaciół lub w rodzi-

nie Andrzeja, a to już wspaniały powód, aby w tanecznym 
rytmie przeżyć „andrzejkowy czas”. Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Służew nad Dolinką” zorganizowała dla swoich 
członków zabawę, którą wszyscy uczestnicy będą długo  
i miło wspominać. Kilkugodzinna potańcówka z zespołem 
„DJ Rozum” była wspaniałą okazją do oderwania się od co-
dziennej rutyny i obowiązków. Adekwatnie do zimowej aury, 
w dniu imprezy (24 listopada 2022), można było przywołać 
andrzejkowe powiedzenie „Gdy Andrzej się zjawi, to i zimę 
postawi.”
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Bezpieczeństwo priorytetem
Dbanie o bezpieczeństwo oraz mienie mieszkańców na 

terenie Osiedla „Służew nad Dolinką”, to jedno z najważniej-
szych zadań, z którymi mierzą się na co dzień pracownicy 
Spółdzielni oraz służby odpowiedzialne za utrzymanie po-
rządku publicznego. Obecnie dokonywana jest między in-
nymi wymiana systemu monitoringu analo-
gowego na system cyfrowy IP, który pozwoli 
na utrwalanie zdarzeń i wizerunku osób, 
w większym zakresie i lepszej jakości.

W 2022 roku zostały wymienione kame-
ry w dwudziestu budynkach mieszkalnych, 
a w przyszłym roku prace w tym zakresie 
będą kontynuowane.

 Kto odpowiada za bezpieczeństwo mieszkańców
Zarząd SM „Służew nad Dolinką”, stale monitoruje po-

ziom bezpieczeństwa, analizuje zgłoszenia oraz wsłuchuje się 
w głosy mieszkańców. Wspólnie z administratorami budynków 
i Koordynatorem do spraw bezpieczeństwa tworzy nowe pro-
cedury i poszukuje rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo. 

Działania podejmowane przez pracowników Spółdzielni 
i budowane pozytywne relacje z Policją i Strażą Miejską pozwa-
lają na wspólne rozwiązywanie problemów. Efektem współ-
pracy ze służbami mundurowymi są chociażby ponadnorma-
tywne patrole na Osiedlu i porozumienie podpisane pomiędzy 
Komendą Rejonową Policji Warszawa II a zarządem SM „Służew 
nad Dolinką”, w ramach którego utworzony został w 2019 roku, 
w siedzibie Spółdzielni, Punkt Konsultacyjny Policji. Podczas 
konsultacji z dzielnicowymi można porozmawiać o problemach 
z sąsiadem, przemocą w rodzinie, zakłócaniem ciszy nocnej lub 
przebywającymi na klatkach schodowych bezdomnymi. 

Z uwagi na stan epidemii związany z wirusem COVID-19, 
działanie punktu konsultacyjnego zostało czasowo zawieszo-
ne. Zarząd SM „Służew nad Dolinką” biorąc jednak pod uwa-
gę potrzeby mieszkańców uznał, że spotkania organizowane 
w ramach konsultacji społecznych należy przywrócić od stycz-
nia 2023 roku. 

Punkt Konsultacyjny Policji 
czynny od stycznia 2023 r.  

Dzielnicowi będą dostępni dla mieszkańców w siedzibie 
Spółdzielni przy ul. Mozarta 1, pokój nr 4, w każdy drugi 

poniedziałek miesiąca, w godzinach 16:00-18:00

Jak działa monitoring na terenie spółdzielni?
Monitoring wizyjny, składający się z ponad 400 kamer za-

instalowanych w budynkach i na terenach SM „Służew nad 
Dolinką”, nie tylko pozwala na bieżące wykrywanie zagrożeń 
przez operatora kamer, ale działa również profilaktycznie. 
Osoby chcące dopuścić się czynu niezgodnego z prawem, 

widząc liczne kamery, z obawy przed odpowiedzialnością, 
nie podejmują takiej próby.

Niestety, nadal kradzieże rowerów, pojazdów albo ich 
podzespołów, to jedne z najczęstszych zgłoszeń jakie wpły-
wają na policję. Liczne zawiadomienia dotyczą również 

aktów wandalizmu lub szkód powstałych 
na pojazdach. W przypadku gdy nieznany 
sprawca oddalił się, nagranie z kamer mo-
nitoringu może stanowić ważny dowód 
i zostać wykorzystane np. w prowadzonym 
postępowaniu karnym, cywilnym albo od-
szkodowawczym.

Wydawać by się mogło, że zawsze dyspo-
nując materiałem wideo uda się szybko i bez 

problemu ustalić np. sprawcę kradzieży, a następnie zatrzymać go 
i co najważniejsze odzyskać skradzione mienie. Niestety, do-
świadczeni przestępcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, 
że ich działania są rejestrowane i starają się skutecznie ukryć 
swój wizerunek, bądź dokonują przestępstw w taki sposób 
i w takich miejscach, które uniemożliwią ich schwytanie.

Jak prawidłowo złożyć wniosek o zabezpieczenie 
nagrań z monitoringu?

Każdy mieszkaniec SM „Służew nad Dolinką” ma prawo do 
złożenia wniosku o zabezpieczenie nagrań z monitoringu, 
które następnie wydawane są na żądanie uprawnionym pod-
miotom, takim jak policja, sąd czy zakład ubezpieczeniowy. 

Ważne, aby wniosek został złożony na piśmie i zawierał 
dane wnioskującego, datę, godzinę, miejsce oraz zwięzły 
opis zdarzenia. Jeżeli nie wiemy kiedy doszło do zdarzenia 
(np. byliśmy na wakacjach i po powrocie z nich dopiero za-
obserwowaliśmy, że coś się wydarzyło), to we wniosku na-
leży podać co najmniej zakres dat. Zaleca się również, aby 
w pierwszej kolejności złożyć zawiadomienie na policję lub 
do innego organu.

Wzór wniosku o zabezpieczenie nagrań z monitoringu 
dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni (www.
smsnd.pl) w zakładce „O spółdzielni” > „Bezpieczny Służew”, 
systemie EDIS oraz w Biurze Podawczym SM „Służew nad 
Dolinką” przy ul. Mozarta 1.

Należy pamiętać, że w kompetencjach osób odpowie-
dzialnych za zabezpieczenie monitoringu nie jest jego prze-
glądanie, a jedynie zabezpieczanie na wniosek poszkodowa-
nego i wydanie uprawnionej osobie lub instytucji.

Wniosek o zabezpieczenie nagrań z monitoringu można 
składać w Biurze Podawczym SM „Służew nad Dolinką” 

przy ul. Mozarta 1, przesłać pocztą lub mejlowo na adres: 
sekretariat@smsnd.pl

Bartosz Weremczuk
Koordynator ds. bezpieczeństwa SM „Służew nad Dolinką

  
 

 
 

 

 

 Konkurs balkonowy został rozstrzygnięty 

Spotkania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni 
z Komitetami Domowymi 

 5 lat działalności Wypożyczalni dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci 
nr 140, przy ul. Mozarta 1 

JESTEŚMY, ŻEBY POMAGAĆ 
Fundacja JESTEM powstała w 2012 roku jako owoc wieloletniego do-

świadczenia lekarza onkologa dr. n. med. Ewy Kosakowskiej i Izabelli 
Dembińskiej. 

Jesteśmy, żeby pomóc osobom onkologicznie chorym od momentu diagnozy do momentu etapu 
hospicyjnego. 

 
 

 

 

W październiku 2022 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Koordynatora do spraw bezpieczeństwa 
w SM „Służew nad Dolinką”. Nowym koordynatorem został Pan Bartosz Weremczuk. Zmiana ta 
związana jest z odejściem na emeryturę Pana Jana Swata, który dotychczas przez wiele lat był od-
powiedzialny za ten obszar.
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policjant? WNUCZEK?
A MozE oszust?!

.

Uważaj, oszuści i złodzieje
umieją bardzo dobrze podszywać
się pod Twoich bliskich albo pod
inne osoby godne zaufania. 

Nigdy nie przekazuj
pieniędzy!

Policja ostrzega Podziękowanie 
dla Koordynatora
ds. bezpieczeństwa

W październiku 2022 roku Pan Jan Swat, pełniący przez 
kilkanaście lat funkcję Koordynatora ds. bezpieczeństwa, 
zakończył współpracę ze Spółdzielnią. Dziękujemy za wielo-
letnie zaangażowanie i pracę na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa Osiedla.
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Choć od wielu lat administratorzy i gospodarze regular-
nie przypominają mieszkańcom podstawowe zasady oraz 
przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, w dalszym 
ciągu części wspólne wielu budynków na naszym Osiedlu 
można by z powodzeniem zdefiniować jako dodatkowe 
powierzchnie magazynowe, służące do przechowywania 
wózków, szafek, pudeł albo rowerów. Wszelkie przedmioty 
zgromadzone na ciągach komunikacyjnych, omijane bez 

większych problemów 
przez mieszkańców pod-
czas codziennej drogi 
do szkoły lub pracy, bez 
pośpiechu i przy spraw-
nym oświetleniu, mogą 
stać się przeszkodą nie do 
pokonania w przypadku 
konieczności ewakuacji 
z zadymionego budynku 
bądź utrudnić interwencję 
służb ratunkowych.

Równie poważny pro-
blem stanowią kraty za-
montowane przez Miesz-
kańców na korytarzach, 

które z założenia mają zwiększyć bezpieczeństwo i uchronić 
mienie przed dostępem osób trzecich. Należy jednak pamię-
tać, że w przypadku realnego zagrożenia życia lub zdrowia, 
odnalezienie w pęku kluczy tego właściwego oraz szybkie 
otwarcie kraty jest niemal niemożliwe. Dlatego tak ważne 

jest wyposażenie kraty we wkład-
kę umożliwiającą szybkie otwar-
cie drzwi od strony mieszkania 
bez konieczności użycia klucza.

Mając na uwadze bezpieczeń-
stwo mieszkańców, pracownicy 
Spółdzielni rozpoczęli kontrole 
budynków pod kątem możliwości 
szybkiego otwierania zamonto-
wanych dodatkowych drzwi i krat 
oraz drożności dróg ewakuacyj-
nych. W ślad za kontrolami zosta-
nie rozesłana do Mieszkańców 
korespondencja w sprawie obo-
wiązku dostosowania krat oraz korytarzy do obowiązujących 
przepisów. 

Drogi Mieszkańcu, w przypadku otrzymania takiego pi-
sma nie ignoruj obowiązku przestrzegania powyższych 
wymogów. Wymiana wkładki w kracie to jednorazowa czyn-
ność a codzienna dbałość o utrzymanie porządku i drożności 
korytarzy, o których administratorzy nieruchomości przypo-
minają mieszkańcom każdego dnia, mogą w chwili zagroże-
nia uratować życie Tobie i Twoim najbliższym.

Warto się również zastanowić, czy każda krata bez wąt-
pienia poprawia nasze bezpieczeństwo, a już na pewno nie 
poprawia estetyki korytarza.

Katarzyna Kałaska-Jaroszyńska
Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego

      

Kraty i graty
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MŁODYM
DO PRZEMYŚLENIA

Syn, po śmierci ojca, umieścił swoją matkę w domu opieki 
i odwiedzał ją od czasu do czasu. Pewnego dnia otrzymał od 
niej telefon z informacją, że umiera.

Pobiegł do matki i zapytał:
– Matko, co mam dla ciebie zrobić?
Matka odpowiedziała:
– Chcę, żebyś zakupił wentylatory dla domu opieki, bo 

ciepło jest nie do zniesienia i kupił też lodówki, żeby jedze-
nie się nie psuło. Z tego powodu wiele razy musiałam głodna 
kłaść się spać.

Syn odpowiedział jej zaskoczony:
– Czemu prosisz mnie o te rzeczy, kiedy umierasz? Dlacze-

go nie powiedziałaś mi tego wcześniej?
Matka odpowiedziała ze smutkiem w głosie: 
– Przyzwyczaiłam się do życia o głodzie i w nadmiernym 

cieple, ale boję się, że ty tego nie zniesiesz. Kiedyś, kiedy 
będziesz stary, nadejdzie taki dzień, w którym twoje dzieci 
przestaną się tobą opiekować w domu i umieszczą cię tutaj. 
Rzeczy, o które proszę są nie dla mnie, lecz dla ciebie...

DROGI CZYTELNIKU, PAMIĘTAJ:
wszystko, co robisz za życia, zostanie Ci zwrócone...

Tekst z Facebooka, autor nieznany

Z kulturą „za pan brat”

Kolejne postępy w aplikacji 
BLOKI!

Gotowa jest wersja testowa aplikacji BLOKI. Po raz pierw-
szy pokazywaliśmy ją podczas wystawy w ramach Festiwalu 
Sztuk Wizualnych Relacje w Galerii XX1, która odbyła się na 
przełomie lipca i sierpnia tego roku. Na ekspozycji pojawiło 
się wiele wątków związanych z Osiedlem „Służew nad Dolin-
ką”, m.in. powstał kwietnik z kwiatów przekazanych, przez 
mieszkańców Osiedla. Teraz nadszedł czas na testowanie 
aplikacji z mieszkańcami Osiedla. Z aplikacją będzie moż-
na się zapoznać w lokalnej czytelni nr 140 mieszczącej się 
przy ul. Mozarta 1. Planujemy również serię warsztatów, dla 
uczniów lokalnych szkół podstawowych, z wykorzystaniem 
nowo powstałego narzędzia. Testowana aplikacja nie jest 
jeszcze ostateczną wersją, którą udostępnimy w Internecie, 
ale na tym etapie zaprezentujemy jej ogólnie działanie oraz 
zamysł koncepcyjny. W aplikacji, został wymodelowany frag-
ment Osiedla „Służew nad Dolinką”, który oddaje charakter 
budynków, choć trzeba podkreślić, że nie jest to wierne od-
wzorowanie „1 do 1”. Z możliwości jakie czekają na użytkow-
ników będzie można przeprojektować elewacje budynku 
lub jego otoczenie. Każda uwaga, wniosek I refleksja będą 
bardzo pomocne przy dalszych działaniach i finalizacji prac 
nad aplikacją. Niebawem pojawią się szczegółowe informa-
cje na temat warsztatów, dlatego prosimy wypatrywać pla-
katów na klatkach schodowych, stronie www oraz Facebo-
ok’u Spółdzielni. Liczymy na Państwa zainteresowanie.

Milena Stryjewska
Mazowiecki Instytut Kultury

Z kulturą „za pan brat”

Kino letnie na Osiedlu
Na naszym Osiedlu odbyły się dwie projekcje kina plene-

rowego w ramach Filmowej Stolicy Lata.
Amfiteatr osiedlowy przy ul. Batuty, dwukrotnie zmieniał 

się  w salą kinową z gwieździstym sklepieniem (na szczęście 
bezchmurnym). Tak urokliwe okoliczności przyciągnęły wie-
lu kinomanów, którzy mogli obejrzeć „Love Rosie” oraz „I tak 
Cię kocham”. Za pomoc w organizacji wydarzenia dziękuje-
my Urzędowi Dzielnicy Mokotów.
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Choroba Alzheimera dotyka dziś ponad 300 tys. 
Polaków, co według danych GUS-u ma związek z tenden-
cjami demograficznymi. Cały czas rośnie bowiem popula-
cja osób w wieku powyżej 65. roku życia – w 2050 r. będą 
oni stanowić ponad 30% społeczeństwa. Ponieważ ryzy-
ko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, oznacza to, że 
c h o r o b a  A l z h e i m e r a  za około 30 lat dotknie ponad mi-
lion Polaków, a więc trzy razy więcej niż obecnie. Problem 
dotyczy głównie osób starszych, w przedziale 65-70 lat, 
wśród których blisko 3% to osoby chore. U seniorów między 
85-90 rokiem życia alzheimer występuje już u 40%. 

Mimo tego, że proces zaburzeń otępiennych przebiega 
powoli, alzheimer prowadzi do wyniszczenia. Jak rozwija 
się ta choroba na poszczególnych 
etapach?

1. P i e r ws z a  f a z a  – zdarza-
ją się problemy z pamięcią krót-
kotrwałą. Chory zwykle stara się 
ukrywać zachowania mogące 
świadczyć o chorobie, takie jak: 
gubienie rzeczy, problemy z orien-
tacją w nowych miejscach czy 
z nauką czegoś nowego.

2. D r u g a  f a z a  – pogłębiają 
się zaburzenia pamięci dotyczą-
cej imion bliskich, podstawowych 
czynności, np. obsługi urządzeń gospodarstwa domowego, 
co naraża zarówno chorego, jak i jego otoczenie na niebez-
pieczeństwo, wzrasta liczba epizodów zgubienia się w tere-
nie.

3. Tr z e c i a  f a z a  – chory jest całkowicie niezdolny do 
samodzielnej egzystencji. Traci orientację w czasie, nasilają 
się też omamy i urojenia, zwykle związane z przekonaniem 
o stanie zagrożenia, którego źródłem ma być opiekun. To 
najtrudniejszy etap dla rodziny. Ta faza następuje zwykle po 
10-12 latach od postawienia diagnozy.

Zadaję sobie pytanie co robić? 
Mogę spowolnić proces choroby działając wyprzedzająco, 

gdy dostrzegę pierwsze jej symptomy. FAZA I. Kluczem do 
sukcesu – oczywiście sukcesu, który nie spowoduje wyzdro-
wienia, ale spowolni chorobę, jest reintegracja społeczna, 
realizowana poprzez umacnianie już nabytych w trakcie 
życia umiejętności oraz odbudowa umiejętności poprzez 
uczestniczenie w życiu społecznym. Dzięki temu nasz pod-
opieczny wzmocni kontrolę nad własnym życiem, poczuje, 
że jest potrzebny, przywróci mu się miejsce wewnątrz wspól-
noty. Ideą takiego działania jest aby zachować jak naj-
dłużej umiejętności społeczne, poznawcze, motoryczne 
i sensoryczne.

Co nam w tym pomoże? – Odpowiednio, wcześnie 
wdrożona i adekwatna dla możliwości naszego pod-
opiecznego terapia.

Taką terapię zapewnia Dzienny Dom Pomocy Centrum 
Alzheimera.

Centrum Alzheimera mieści się w Warszawie przy alei Wi-
lanowskiej 257.

Wstępem do współpracy z pacjentem jest kwalifikacja, 
podczas której dokonuje się wstępnej analizy potrzeb i za-
sobów pacjenta, które są punktem wyjścia do stworzenia 
Indywidualnego Planu Wsparcia. Wiodącym nurtem te-
rapii, na której opiera się praca z podopiecznymi jest wali-
dacja. Jest to podejście terapeutyczne, zakładające ocenę 
potrzeb podopiecznego poprzez stałą i uważną obserwację 
jego emocji i zachowań, terapeutyczne dostrajanie się i po-
dążanie za tymi potrzebami. Swoista relacja terapeutyczna 
tworzy się poprzez akceptację potrzeb pacjenta i jego za-
ufanie do terapeuty. Uwzględniając różne potrzeby pod-

opiecznych oraz ich aktualne zasoby, 
w ramach walidacji terapia odbywa 
się w pracy grupowej oraz indywidu-
alnej i ma na celu poprawę emocji, 
usprawnianie funkcji poznawczych 
i ruchowych. Tygodniowy plan zajęć 
oparty jest na Indywidualnym Planie 
Wsparcia i uwzględnia wszystkie ofe-
rowane regularnie formy terapii.

Zajęcia grupowe – odbywające 
się regularnie w Dziennym Domu Po-
mocy obejmują:
Poranną Gimnastykę.

Rehabilitację ruchową.
Spacery.
Naukę tańca.
Karaoke i taniec.
Terapię tańcem i ruchem.
Arteterapię. 
Muzykoterapię.
Terapię reminiscencyjną.
Terapię kulinarną.
Filmoterapię.
Trening funkcji poznawczych.
Spotkania z historią.
Dogoterpię.
Brydż.

Na terenie ośrodka znajduje się kaplica, w której ojcowie 
dominikanie odprawiają msze święte.

Zajęcia Indywidualne – kierowane głównie do osób ze 
szczególnymi potrzebami ruchowymi, emocjonalnymi, po-
znawczymi, ale też ze względu na szerokie zainteresowanie 
rodzajem konkretnej formy terapii.

Oferujemy także:
1. Konsultacje psychologiczne.
2. Logopedię.
3. Rehabilitację ruchową.

Ważnym elementem działalności Centrum jest orga-
nizacja imprez okolicznościowych, spotkań oraz wycie-
czek i zabaw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym 
i integracyjnym, w których uczestniczą podopieczni oraz 

Mój bliski cierpi na chorobę Alzheimera 
– gdzie mam szukać pomocy?



25

ich rodziny. Efektem tych spotkań jest wzajemne, bliż-
sze poznanie, budowanie relacji opartych na zrozumie-
niu, poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji, które wynika 
z podobnej sytuacji życiowej. Miejscem spotkań jest bu-
dynek Centrum, które dysponuje obszerną salą widowi-
skową i konferencyjną. Organizowane są także imprezy 
plenerowe, takie jak pikniki, wspólne wyjścia na koncer-
ty muzyczne, do teatru, kina i ZOO, spacery po parku, 
połączone z wizytą w kawiarni oraz zwiedzanie cieka-
wych wystaw w muzeach. Nasi podopieczni uczestniczą 
w wydarzeniach o wysokim poziomie artystycznym, takich 
jak np. Szalone Dni Muzyki w Teatrze Wielkim, czy koncert 
i spektakle w Teatrze Kamienica. Centrum Alzheimera 
współpracuje stale z Łazienkami Królewskimi i Zamkiem 
Królewskim a także Muzeum Narodowym, w ramach spe-
cjalnego programu dostosowanego do możliwości i ocze-
kiwań chorych.

Centrum Alzheimera 
i Dzienny Dom Pomocy to 
nie tylko nasz podopiecz-
ny, to również Rodziny 
i Opiekunowie naszych 
podopiecznych.

Jest powiedzenie: „na cho-
robę Alzheimera choruje cała 
rodzina”. Cierpienie dotyka 
całą rodzinę, która musi zmie-
rzyć się z lękiem o jutro, pora-
dzić sobie z całkowitą zmia-
ną funkcjonowania chorego 
– niepamięcią, zaburzeniem 
snu i czuwania, agresywnym 
zachowaniem oraz utratą sa-
modzielności. Rodzinne życie 
ulega dezorganizacji. Naturalni opiekunowie stają przed wy-
zwaniem zrozumienia choroby i otoczenia chorego troskliwą 
opieką.

Tu również nie zostawiamy Państwa samymi.
Oferujemy bezpłatne:
Cykliczne warsztaty dla opiekunów osób dotkniętych 

chorobą Alzhaimera i innymi chorobami otępiennymi, na 
których specjaliści, tj. psycholodzy, prawnicy, terapeuci 

dzielą się swoją wiedzą na temat postępowania opiekuna  
w przebiegu całego okresu choroby. 

Spotkania informacyjno-edukacyjne na których dzieli-
my się z Państwem swoją wiedzą na temat jak adoptować się 
do zmian wynikających z przewlekłej choroby osoby bliskiej 
oraz w sprawowaniu opieki nad osobami chorymi. Podczas 
spotkań staramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące 
Państwa tematy i wspomóc jak rozwiązać problemy, które 
Państwo doświadczają w związku z osobą chorą, która jest 
w Państwa otoczeniu.

Grupy Wsparcia – są to grupy samopomocowe, modero-
wane przez doświadczonego terapeutę oraz psychologa, na 
których uczestnicy dzielą się swoimi problemami i trudnymi 
doświadczeniami, znajdują poradę, zrozumienie i pociesze-
nie. Jest to bardzo istotny segment działania Centrum Alzhe-
imera.

Ta forma pomocy skierowana jest do wszystkich Pań-
stwa, którzy nie radzą 
sobie z życiowymi kry-
zysami spowodowanymi 
opieką nad osobą, którą 
dotknęła choroba otę-
pienna. Takie spotkania 
służą rozwijaniu nowych 
sposobów radzenia sobie 
z problemami i zdobywa-
niu nowych strategii za-
chowania.

Współpraca – współ-
pracujemy z szeregiem 
ośrodków naukowo-ba-
dawczych oraz uczelniami 
na terenie całego kraju. 
Dzięki temu na bieżąco 

rozwijamy swoją działalność w oparciu o najnowsze trendy 
i badania naukowe. Zdobytą wiedzą dzielimy się na bieżąco 
z Państwem, aby pomimo choroby, która dotknęła Państwa 
bliskiego, czynić Państwa życie oraz bliskiej Państwu osoby 
bardziej szczęśliwym.

Piotr Stoliński
Dział Rozwoju i Promocji Centrum Alzheimera

Autor zdjęć: Sebastian Góra

Jesteśmy do dyspozycji Państwa i Państwa podopiecznych
od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00-16.00 w Warszawie, przy Alei Wilanowskiej 257
Numery telefonów pod którymi czekamy także na kontakt z Państwa strony:

(22) 843 19 22, (22) 847 24 61 oraz adres email: sekretariat@ca.waw.pl

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony Centrum Alzheimera www.ca.waw.pl
gdzie znajdą Państwo cały szereg interesujących, dodatkowych informacji

oraz zdjęcia z naszego Centrum.
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W dniu 17 maja br. naszą Spółdzielnię odwiedziła delega-
cja samorządowców z berlińskiego osiedla Salvadora Allen-
de, położonego w malowniczej Dzielnicy Treptow-Köpenick, 
która utrzymuje partnerską 
współpracę z Dzielnicą Mo-
kotów. Ze strony polskiej 
w spotkaniu wzięli udział: 
Burmistrz Dzielnicy Moko-
tów – p. Rafał Miastowski, 
Zastępca Burmistrza –  
p. Anna Lasocka, radni 
Dzielnicy Mokotów, przed-
stawiciele Rady Nadzorczej 
oraz Zarządu Spółdziel-
ni „Służew nad Dolinką”. 
Obecna była również 3. se-
kretarz Ambasady Ukrainy 
w RP – p. Yana Kryvobok.

Treptow-Köpenick to okręg administracyjny Berlina, li-
czący ponad 255 tys. mieszkańców, tworzący największą 
jednostkę administracyjną w mieście o powierzchni 892 ki-
lometrów kwadratowych, co stanowi prawie 19% całej po-
wierzchni niemieckiej stolicy. Natomiast osiedle Salvadora 
Allende co do wielkości obszaru i liczby mieszkańców, jest 
porównywalne z naszym Służewem nad Dolinką. Zostało 
wybudowane, z przeznaczeniem na wynajem mieszkań, 
ww konstrukcji prefabrykowanej, w latach siedemdziesią-
tych ub. wieku.

Spotkanie otworzył, witając gości i osoby zebrane, Pan 
Rafał Miastowski – burmistrz Mokotowa, a jedocześnie prze-

wodniczący Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni, po czym 
oddał głos prezesowi Zarządu Spółdzielni, Panu Grzego-
rzowi Jakubcowi, który zaprezentował materiał filmowy in-

formujący o Spółdzielni. 
Dało się zauważyć, że nie-
mieccy goście obejrzeli go 
z dużym zainteresowaniem 
i zrobił na nich pozytywne 
wrażenie.

Zebrani zapoznali się 
także z materiałem filmo-
wym o osiedlu Salvadora 
Allende w dzielnicy Trep-
tow-Köpenick – malowni-
czym obszarze położonym 
na obrzeżu Berlina, na któ-
ry w około 70 procentach 
powierzchni składają się 

obszary wodne, las, parki i obszary chronione. 
Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i przed-

stawienia realizowanych obecnie działań. Zaprezentowane 
zostały zasady działania spółdzielni mieszkaniowych w Pol-
sce i Niemczech, działania gmin i dzielnic miast w zakresie 
integracji i rozwoju społeczności lokalnych, programy miesz-
kaniowe oraz działania pomocowe dla uchodźców. 

Była to kolejna wizyta zagranicznej delegacji w cią-
gu ostatnich lat. Nasze Osiedle staje się coraz bardziej 
znane, doceniane i chwalone nie tylko w Polsce. Bądźmy 
z niego dumni i dbajmy o nie!

  
 

 
 

 

 

 Konkurs balkonowy został rozstrzygnięty 

Spotkania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni 
z Komitetami Domowymi 

 5 lat działalności Wypożyczalni dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci 
nr 140, przy ul. Mozarta 1 

JESTEŚMY, ŻEBY POMAGAĆ 
Fundacja JESTEM powstała w 2012 roku jako owoc wieloletniego do-

świadczenia lekarza onkologa dr. n. med. Ewy Kosakowskiej i Izabelli 
Dembińskiej. 

Jesteśmy, żeby pomóc osobom onkologicznie chorym od momentu diagnozy do momentu etapu 
hospicyjnego. 

 
 

 

 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania

W bieżącym roku, majowe, tygodniowe jubileuszowe ob-
chody naszego pięciolecia uświetniła prezentacja, podczas 
której zostały przedstawione początki naszej działalności 
oraz przegląd dotychczasowych działań Wypożyczalni. Jed-
ną z atrakcji, którą przygotowaliśmy we współpracy z SM 
„Służew nad Dolinką” był koncert zespołu FELLOWS QUAR-
TE. Zgromadzona publiczność wysłuchała piosenek Nat King 
Cole’a. 

Również na uwagę zasługują przeprowadzone w tym 
wyjątkowym tygodniu „Zielone warsztaty”, podczas których 
wspólnie z dziećmi rozmawialiśmy o segregowaniu odpa-
dów oraz o ponownym ich wykorzystywaniu. 

Do istotnych zadań każdej biblioteki publicznej należy 
uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. Dlatego ważny 
był dla nas udział w rodzinnej majówce na Służewie. Nasze 
stoisko cieszyło się wielkim zainteresowaniem. 

Czas świętowania się skończył i zespół powrócił do wypeł-
niania swojej podstawowej misji – rozwijania i zaspokajania 
potrzeb czytelniczych społeczeństwa. Zakupione zostały no-

wości wydawnicze, wśród których znalazły się: powieści oby-
czajowe, powieści kryminalne, książki dla dzieci i poradniki.

Lato minęło spokojnie i wraz z rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego praca w Wypożyczalni ruszyła pełną parą. 
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 
zostały zakupione nowości wydawnicze. Okolicznym przed-
szkolom oraz szkołom podstawowym został zaproponowa-
ny udział w zajęciach „Biblioteka bez tajemnic”. Celem zajęć 
było zapoznanie dzieci z funkcjonowaniem biblioteki oraz 
z zasadami w niej panującymi.

Październik rozpoczął się dla nas bardzo aktywnie, ponie-
waż w pierwszy weekend wzięliśmy udział w ogólnopolskiej 
akcji Noc Bibliotek. Dużą popularnością cieszyła się Biblio-
budka, w której uczestnicy wykonywali zdjęcia. Przez cały 
czas trwania Nocy funkcjonowało stanowisko, na którym 
można było wykonać samodzielnie zakładkę do książki. Na 
odwiedzający czekały gry rodzinne, podczas których można 
było sprawdzić swoją wiedzę ze znajomości dziecięcej lite-
ratury.
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Drodzy Czytelnicy, jesteśmy z Wami już 5 lat! Jak ten czas szybko płynie. Tak niedawno rozpoczynaliśmy swoją działalność, 
zapełnialiśmy regały książkami. W przestrzeni wydzielonej dla najmłodszych urządzaliśmy kącik z grami i pozycjami dla naszych 
milusińskich. Wszystko to, by zaciekawić oraz rozbudzić pasję czytania od najmłodszych lat. 
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Po wakacyjnej przerwie powróciły również spotkania au-
torskie. W październiku gościliśmy autorkę książek dla dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych Paulinę Płatkowską,a w listopadzie 
spotkanie z uczniami przeprowadziła autorka i ilustratorka Ka-
rolina Lilkiema.

Wielkim wydarzeniem, które Wypożyczalnia przygoto-
wała we współpracy z SM „Służew nad Dolinką” oraz klubem 
seniora „Służewiak” było spotkanie pt. „Poezja w Hollywood”, 
z gwiazdą filmową przybyłą prosto z Ameryki – Beatą Poźniak. 
Aktorka, malarka, rzeźbiarka oraz producentka filmowa zapre-
zentowała nam swoją twórczość. Ten magiczny wieczór po-
prowadziła Małgorzata Karolina Piekarska. 

W październikowy wieczór gościliśmy dzięki uprzejmości 
SM „Służew nad Dolinką”, która użycza nam sali konferencyjnej, 
teatr dla dzieci „Dur-Moll”. Przedstawienie „Na jesiennym liściu” 
cieszyło się wielkim zainteresowaniem całych rodzin. 

Biblioteka jest ważnym miejscem na mapie życia każdego 
człowieka, bo dzięki temu może on w pełni stać się uczestni-
kiem życia kulturowego. W tym celu powstają różnego typu 
projekty, które mają na celu odpowiedzieć na pytanie dlacze-
go warto chodzić z dzieckiem do biblioteki.

Ogólnopolska kampania „Mała książka – wielki człowiek” 
zachęca rodziców do odwiedzania bibliotek oraz do codzien-
nego czytania swoim dzieciom. 

Wypożyczalnia nr 140 kolejny raz bierze udział w tej akcji, 
wydaje pakiety startowe oraz Karty Małego Czytelnika.

Od początku istnienia placówki, nieustannie rozbudowu-
jemy nasz księgozbiór, tak, aby każdy czytelnik mógł znaleźć 
dla siebie coś ciekawego. Aby pozyskać dodatkowe finanse na 
zakupy, został napisany projekt realizowany z budżetu oby-
watelskiego Warszawy „Cały Mokotów – zakup książek, au-
diobooków i gier dla Bibliotek Publicznych Mokotowa”. Dzięki 
głosom oddanym przez naszych wspaniałych mieszkańców, 
w 2023 roku (co miesiąc) pojawią się na półkach bibliotecz-
nych nowości wydawnicze.

W tym miejscu warto również zaznaczyć, jak ważne są dary 
książkowe, które czytelnicy przynoszą do placówki. Część ksią-
żek zasila i wzbogaca również nasz księgozbiór.

Zachęcamy wszystkich do śledzenia naszych działań na 
naszym profilu facebookowym oraz na stronie https://www.
bpmokotow.waw.pl/bpmok/, zakładka oddziały i filie. Dla wy-
gody naszych czytelników dostępny jest katalog w Internecie, 
dzięki czemu można w domowym zaciszu zapoznać się z na-
szą ofertą. 

Warto również pamiętać, że dla czytelników mokotowskich 
bibliotek, dzięki uprzejmości Spółdzielni Mieszkaniowej „Słu-
żew nad Dolinką”, zamontowana  została wrzutnia na wypo-
życzone książki.

Oznacza to, że nawet jeśli biblioteki są zamknięte, 
a mamy publikacje z kilku filii, możemy je zwrócić w jednym 
miejscu, o wybranej przez siebie porze.

Przed nami kolejne miesiące pracy. Mamy nadzieję, że 
w sezonie jesienno-zimowym każdy znajdzie w naszej ofercie 
coś interesującego. Serdecznie zapraszamy na piąte piętro, do 
naszej Wypożyczalni.

    
Hanna Rusiniak

    Kierownik Wypożyczalni nr 140

Spotkanie autorskie  z Pauliną Płatkowską

Spotkanie z Beatą Poźniak pt. „Poezja w Hollywood”

Zakupione nowości wydawnicze
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Noc Bibliotek w 2022 r.

Noc Bibliotek w 2022 r.

Spektakl teatru Dur-Moll „Na jesiennym liściu”

Rodzinna majówka na Służewie

Projekt „Mała książka – wielki człowiek”

Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego 
imienia Zbigniewa Jerzyny 
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ciąg dalszy artykułu ze strony 1

Natomiast pierwsza czwórka w drugiej kategorii 13-18 lat 
przedstawiała się następująco: I miejsce – Julia Balcerzak, II 
miejsce – Krzysztof Strupiński, III miejsce – Michał Sawicz, IV 
miejsce – Bartosz Zawadzki-Pietrzak. W najsilniej obsadzo-
nej kategorii (OPEN +18) topowymi zawodnikami okazali się: 
I miejsce – Julia Balcerzak, II miejsce – Szymon Rybarczyk,
III miejsce – Dominik Matuszewski, IV miejsce – Michał 
Żyliński. Warto podkreślić wielki sukces Julii Balcerzak, która 

zgłosiła się do dwóch kategorii i w obydwu zgarnęła złote 
medale – gratulujemy!

Wręczone zostały również statuetki: dla najmłodszego 
zawodnika, którą otrzymał Adam Pernach (9 lat) oraz naj-
starszego zawodnika turnieju – Jerzego Szymońskiego (85 
lat). Za pomoc w organizacji dziękujemy Borysowi Liwszyco-
wi oraz Michałowi Popielczykowi, którzy dodatkowo całość 
zmagań otoczyli opieką sędziowską.

ciąg dalszy artykułu ze strony 1

Poniżej zamieszczamy najbardziej znaczące osiągnięcia 
Piotra w ostatnich latach:

2018 rok
4 miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów na czwórce 

podwójnej w Racicach,
5 miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów na czwórce 

podwójnej w Gravelines,
1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów na jedynce  

w Kruszwicy.
2019 rok
1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów na jedynce  

w Kruszwicy,
6 miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów na jedynce 

w Tokio,
5 miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów na jedynce 

w Essen,
1 miejsce  na Mistrzostwach Polski Juniorów na ergome-

trze wioślarskim w Tarnobrzegu,
2 miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów na dwójce 

podwójnej w Poznaniu,
Rekord Polski na ergometrze wioślarskim (kategoria  

junior).
2020 rok
1 miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski  

na jedynce w Kruszwicy,
3 miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów na dwójce 

podwójnej,
5 miejsce na Mistrzostwach Polski na ergometrze wioślar-

skim we Wrocławiu,
11 miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy  

na czwórce podwójnej.

2021rok
2 miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata  

na jedynce w Racicach,
3 miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy  

na jedynce w Kruszwicy,
1 miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów na jedynce  

w Poznaniu,
1 miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski  

na jedynce w Poznaniu,
1 miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski  

na czwórce podwójnej w Poznaniu,
2 miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów na dwójce 

podwójnej w Poznaniu.
2022 rok
1 miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy  

na jedynce w Hazewinkel,
3 miejsce na II Pucharze Świata Seniorów na czwórce po-

dwójnej.

Także brat Piotra, Bartosz Płomiński – uczeń „naszej” Szko-
ły Podstawowej Nr 46, zaczyna bić rekordy. Już jako uczeń 
piątej klasy zdobył najlepszy wynik nie tylko na Mokotowie 
ale i w Warszawie, odnotowując  na ergometrze przepłynie-
cie 393 metrów w ciągu 1 min 30 sekund.

Gratulujemy! Będziemy bacznie obserwowali postępy 
obu braci, trzymając kciuki za ich dalsze osiągnięcia, a tak-
że informowali Państwa o dalszych medalowych wyczynach 
obu braci.

Red.

Bartosz stoi na najwyższym
miejscu na podium
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TURNIEJ KOZIENICE CAMP
W dniach od 23 do 24 kwietnia 2022 r. drużyna OKS SŁU-

ŻEW wzięła udział w turnieju piłkarskim w Kozienicach KO-
ZIENICE CAMP w roczniku 2010 i młodsi. Młodzi piłkarze 
ze Służewa wygrali ten turniej, nie dając szans rywalom na 
zdobycie choćby punktu. Najlepszym zawodnikiem turnie-
ju został Mikołaj Mitrowski, najlepszym bramkarzem został 
również zawodnik naszej drużyny, pochodzący z Ukrainy, 
Jewgienij Bekas. Najlepszym strzelcem turnieju również 
powinien zostać gracz naszej drużyny, z pięcioma golami 
– Maksym Bekas, notabene brat bramkarza, ale błędy orga-
nizatorów w prowadzeniu statystyk meczowych pozbawiły 
sukcesu naszego zawodnika. Nasi zawodnicy strzelili w tym 
turnieju 28 goli, tracąc tylko 6, co zdarzyło się po raz pierw-
szy w historii tego turnieju.

Zawodnicy nie tylko grali w piłkę nożną, zwiedzili również 
muzeum lotnictwa w Dęblinie. Byli pod bardzo dużym wra-
żeniem zgromadzonych tam eksponatów. Była to dla nich 
lekcja historii polskiego lotnictwa. 

SKŁAD ZWYCIĘSKIEJ DRUŻYNY
Drużyna OKS SŁUŻEW wystąpiła w międzynarodowym 

składzie. Kapitanem drużyny był pochodzący z Białorusi, 
Iwan Żaburonak, również bardzo dobry bramkarz. Pocho-
dzący z Ukrainy bracia Maksym i Żenia Bekasowie, oraz tak-
że bracia Dawid i Matwiej Rudniccy również pochodzący 
z Ukrainy, oraz polscy zawodnicy: Mikołaj Mitrowski, Filip 
Motak, Aleksander Mroczek, James Almeida, Tymoteusz Al-
meida, Jan Kamiński i Filip Przychodzki. Zawodnicy OKS-u 
pokazali wysokie wyszkolenie techniczne, bardzo dobrą grę 
zespołową i walkę do ostatniego gwizdka sędziego.

Zwycięska drużyna turnieju KOZIENICE CAMP
Od lewej: Jewgienij Bekas – najlepszy bramkarz turnieju, Iwan Żaburonak 

– kapitan drużyny, Matwiej Rudnicki – bramkarz, Maksym Bekas,
Dawid Rudnicki, Filip Motak, Przemysław Zakurzewski, James Almeida, Miko-

łaj Mitrowski – MVP turnieju, Filip Przychodzki, Aleksander Mroczek,
Jan Kamiński

ZWYCIĘSKI SPARING
W dniu 30.04.2022 r. drużyna OKS-2, na swoim boisku 

przy ul. Elsnera, rozegrała sparing z drużyną KS GROM Tar-

gówek. Historia się powtórzyła z poprzednich sparingów  
rozgrywanych na naszym boisku. Zawodnicy OKS-u znów 
byli niegościnni wobec gości z Targówka, wygrywając 20:6. 
W tym meczu zadebiutowało trzech zawodników naszej dru-
żyny: Aleksander Boryczka, Jakub Grabowski, oraz bramkarz, 
Miłosz Karpik. Bardzo dobry mecz rozegrał Jakub Grabowski, 
dorównujący wzrostem wysokim napastników pochodzą-
cym z Białorusi i Ukrainy, którzy nie potrafili sobie poradzić 
z szybszymi, zwrotniejszymi, sprytniejszymi i w większości 
z niższymi naszymi obrońcami. Na każdej pozycji nasi za-
wodnicy byli po prostu lepsi, byli też lepiej wyszkoleni tech-
nicznie, byli nie do zatrzymania podtrzymując zwycięską 
passę na swoim boisku, co jest niewątpliwie zasługą trenera.

Bardzo cieszy postawa zawodników aspirujących do gry 
w pierwszej drużynie seniorskiej. Drużyna wystąpiła w skła-
dzie: Miłosz Karpik – bramkarz, Marcin Pujer, Alan Gawryś, 
Łukasz Grabowski, Lucjan Strachota, Kamil Kwaśniewski, 
Kuba Kwaśniewski, Jędrzej Łączyński, Aleksander Boryczka, 
oraz zawodnicy z Ukrainy, Ilja Dowgi, Dawid i Matwiej Rud-
niccy. Łupem bramkowym podzielili się: Jędrzej Łączyński 
– 7 goli, Kuba Kwaśniewski – 5 goli, Marcin Pujer – 3 gole, po 
2 gole strzelili Ilja Dowgi i Dawid Rudnicki, oraz 1 gola zdobył 
debiutujący obrońca, Aleksander Boryczka.

LIGA MŁODEGO PIŁKARZA
W maju, w Lidze Młodego Piłkarza, na Ursynowie zadebiu-

towały dwie młode nasze drużyny. Drużyna OKS-2, rocznik 
2009/11, grała w grupie z drużynami grającym w lidze mazo-
wieckiej i wypadła dobrze, strzelając w siedmiu meczach 29 
goli. Natomiast młodsza drużyna OKS-3, rocznik 2011 i młod-
si, wypadła bardzo dobrze, strzelając w siedmiu meczach 44 
gole, pewnie wygrywając swoją grupę wiekową. Niestety, 
organizatorzy nie prowadzili żadnych zapisów, statystyk, czy 
sprawozdań z meczów. Tak więc mimo bardzo dobrej gry na-
szych drużyn, pozostała tylko satysfakcja z pokonania rywali. 

SKŁADY NASZYCH DRUŻYN
Drużyny wystąpiły w składach: rocznik 2009/11, OKS-2: 

Lucjan Strachota – kpt., Miłosz Karpik – bramkarz, Alan Gaw-
ryś, Maksym Bekas, Nazar Mashnienko, Bartosz Janiszew-
ski, Aleksander Boryczka, Dawid Rudnicki, oraz zawodnicy 
z młodszych drużyn OKS-3 i OKS-4: Barbara Kupsz, Jewgienij 
Bekas, Iwan Żaburonak, Bartosz Zakurzewski, Julian Owcza-
rek, Jan Kamiński, Mark Mashnienko, Filip Motak, Adam 
Pernach, Adam Ruciński i Przemysław Zakurzewski. Królem 
strzelców został Maksym Bekas, z dziewiętnastoma golami.

Rocznik 2011 i młodsi, OKS-3: Jewgienij Bekas – kpt., Iwan 
Żaburonak – bramkarz, Barbara Kupsz, Bartosz Zakurzewski-
,Julian Owczarek, Mark Mashnienko,Filip Przychodzki, oraz 
zawodnicy z młodszej drużyny OKS-4:Mikołaj Mitrowski, Filip 
Motak, Aleksander Mroczek, Adam Pernach, Adam Ruciński, 
Matwiej Rudnicki, James Almeida, Tymoteusz Almeida, Prze-
mysław Zakurzewski, oraz najmłodsi – Piotr Janiszewski i Jan 
Kupsz z rocznika 2014. Najlepszym strzelcem drużyny, a być 
może ligi, został Jewgienij Bekas z piętnastoma golami. Ale 
tu również organizator nie prowadził żadnych klasyfikacji.
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„MIĘDZYNARODOWY” SPARING
26.05.2022 r., po treningu odbył się wewnętrzny sparing 

drużyny OKS-2. Drużyna została podzielona na zawodni-
ków polskich i zagranicznych. Po bardzo zaciętym i szybkim 
meczu, lepsi okazali się zawodnicy zza wschodniej granicy, 
wygrywając 6:5. Po meczu odbył się konkurs rzutów kar-
nych, w których lepsi byli nasi zawodnicy. Drużyny wystąpiły 
w składach, OKS-2 Wschód: Matwiej Rudnicki – bramkarz, 
Violeta Jewpalowa, Marharita Jewpalowa, Anastazja Popo-
vycz, Mark Mashnienko, Nazar Mashnienko, Jewgienij Bekas, 
Maksym Bekas, Dawid Rudnicki, Iwan Żaburonak. OKS-2 Pol-
ska: Rafał Jukiel – bramkarz, Barbara Kupsz, Miłosz Karpik, 
Wojciech Miazga, Łukasz Grabowski, Aleksander Boryczka, 
Adam Górka, Bartosz Janiszewski, Marcin Pujer, Jan Kamiński 
i Filip Przychodzki.

BĘDZIEMY TĘSKNIĆ
Szkoda, że już z nami nie zagrają zawodnicy z Ukrainy, któ-

rzy wrócili do swojej Ojczyzny. Wszyscy bardzo szybko, jak 
to się mówi, złapali wspólny język z naszymi zawodnikami 
i naprawdę godnie reprezentowali nasz Klub. Ilja Dowgi zdą-
żył zadebiutować w pierwszej drużynie seniorskiej OKS-u. To 
bardzo zdolny i utalentowany zawodnik, który u siebie na 
Ukrainie, trenuje siatkówkę. Wszyscy życzymy im samych 
sukcesów w sporcie.

A teraz trochę statystyk jak grali ci zawodnicy w naszym 
Klubie. I tak w barwach OKS-u Jewgienij Bekas rozegrał 20 
meczów, strzelając 28 goli, zaliczając 10 asyst, Maksym Bekas 
–19 meczów, 30 goli, 18 asyst, Matwiej Rudnicki – bramkarz 
– 11 meczów, 1 gol i 2 asysty, Dawid Rudnicki – 9 meczów, 
4 gole, 3 asysty, Ilja Dowgi – 3mecze, 7 goli i 6 asyst, Ilja Rud-
nicki, bramkarz – 1 mecz i 1 gol. 

Wyjechały także Violeta i Marharita Jewpalowe, które tak-
że trenowały w naszym Klubie. Po wyjeździe graczy z Ukrainy 
zrobiło się smutno naszym zawodnikom, pytali czy jeszcze 
przyjadą do nas w odwiedziny. Bardzo chętnie zobaczymy 
wszystkich na naszym boisku, a teraz możemy im tylko ży-
czyć wszystkiego najlepszego.

SENIORZY W AKCJI
Pierwsze śliwki robaczywki, lub pierwsze koty za płoty. 

Tak można się odnieść do debiutu naszej drużyny senior-
skiej, OKS-1. W pierwszym meczu z mistrzem ekstraklasy 
przez bardzo długi czas nasza drużyna prowadziła, czym 
zaskoczyliśmy rywali. Ale niestety, większe doświadczenie 
rywala przesądziło o tym, że nasza ekipa zapłaciła tzw. be-
niaminkowe i nieznacznie ulegliśmy rywalowi z większym 
doświadczeniem ligowym. W następnych meczach było już 
bardzo dobrze, w całej rundzie nasza ekipa przegrała tylko 
2 mecze, zdobywając w debiucie wicemistrzostwo ekstra-
klasy, ustępując tylko wielokrotnemu mistrzowi ekstraklasy 
o 3 pkt i strzelając najwięcej, aż 77 goli w lidze. Królem strzel-
ców został nasz zawodnik, Sebastian Lech – 23 gole, zostając 
również MVP ligi. Wicekrólem strzelców został kolega z dru-
żyny, Michał Śpiewak z 22 strzelonymi golami, najlepszym 
bramkarzem został również nasz zawodnik, Paweł Rosiński. 
Tak więc oprócz mistrzostwa, nasi gracze zgarnęli wszystko, 
co było do wzięcia. Drużyna OKS-1 w ekstraklasie wystąpiła 
w składzie: Paweł Rosiński – bramkarz, Cezary Śledziak, Wi-
told Balicki, Kacper Kaszuba, Oleksander Zhurawets, Michał 

Śpiewak, Sebastian Lech, Kamil Tarachanowicz, Jan Almeida, 
Łukasz Brzostowski, Piotr Laudański, Mateusz Sawicki, Mate-
usz Piasecki.

Po wiosennym sukcesie w ekstraklasie nasza drużyna za-
grała w Lidze Letniej Ligowca. Grając w rezerwowym skła-
dzie sprawdzili kilku nowych graczy, chcących grać w naszej 
drużynie. Ale grając nawet w rezerwowym składzie w swo-
jej grupie drużyna zajęła trzecie miejsce, strzelając 34 gole 
w 5 meczach, Sebastian Lech strzelił 12 goli, zostając królem 
strzelców w fazie zasadniczej, a Karol Wrzoskiewicz z naszej 
ekipy został najlepszym bramkarzem. W walce o 5 miej-
sce nie dali żadnych szans rywalom, wygrywając 3 mecze 
i strzelając w tych trzech meczach 22 gole. Sebek Lech i w tej 
rundzie, strzelając 9 goli, okazał się najlepszym snajperem. 
W końcowej klasyfikacji wicekrólem strzelców został Seba-
stian Lech z 20 golami, powinien być królem strzelców, ale 
niestety, organizatorzy gdzieś zgubili jednego gola, a Karol 
Wrzoskiewicz został najlepszym bramkarzem Ligi Letniej. 
Czy to w podstawowym, czy w rezerwowym składzie, nasza 
drużyna bardzo dobrze sobie radziła. Bardzo udany był de-
biut w bramce Kacpra Mikołajczyka, rocznik 2009, w druży-
nie seniorskiej.

W Lidze Letniej nasza drużyna wystąpiła w składzie: Se-
bastian Lech – kpt., Karol Wrzoskiewicz – bramkarz, Kacper 
Mikołajczyk – bramkarz, Adam Sobczak, Michał Śpiewak, Jan 
Almeida, Kamil Tarachanowicz, Łukasz Brzostowski, Mate-
usz Sawicki, Cezary Śledziak, Witold Balicki, Kacper Kaszuba, 
Oleksander Zhurawets, Patryk Borowski, Hubert Stępień, Ja-
cek Miracki, Mateusz Piasecki, Kacper Woźniak, Piotr Laudań-
ski, Jędrzej Łączyński, Dominik Łukawski, Marcin Pujer, oraz 
Rafał Jukiel.

Czołowi strzelcy Ligi Letniej, oraz ekstraklasy Ligowca
Od lewej: Sebastian Lech, najmłodszy zawodnik drużyny – Jan Almeida

i Michał Śpiewak
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RUNDA JESIENNA
W rundzie jesiennej drużynie OKS-1 również bardzo do-

brze idzie w ekstraklasie. Po pięciu meczach i pięciu zwycię-
stwach drużyna jest współliderem z drużyną wietnamską 
FC Hanoi. Oby tak dalej, a będzie dobrze. Teraz drużyna ma 
trudniej, już nie jest nieznanym beniaminkiem, ale wicemi-
strzem ekstraklasy i drużyny już sprężają się i wzmacniają na 
mecze z nami. Ale cóż, anonimowość już się skończyła i teraz 
trzeba ostro walczyć o każdy punkt, o każdą bramkę.

We wrześniu 2022 r. trzy nasze młodziutkie drużyny wy-
startowały w LMP na Ursynowie. Roczniki 2009/10, 2011/12, 
oraz 2013 i młodsi, z różnym szczęściem rywalizowali na bo-
isku z drużynami z ligi mazowieckiej. Poza podium, na czwar-
tym miejscu uplasowała się drużyna OKS-3, strzelając w sied-
miu meczach 30 goli. Sukces odniosła najmłodsza drużyna 
OKS-4, wygrywając wszystkie swoje mecze w lidze i strze-
lając w siedmiu meczach 55 goli. Najlepszym strzelcem zo-
stał nasz zawodnik, Adam Pernach – 18 goli, drugie miejsce 
w klasyfikacji zajął młodszy kolega z drużyny, Piotr Janiszew-
ski – 13 goli. Ale niestety w tym roczniku nie są prowadzone 
statystyki. Tak więc indywidualnie nasi gracze znowu bez na-
gród. Najmniej powodów do zadowolenia mają zawodnicy 
z rocznika 2009/10, ale za rywali mieli czołowe drużyny z ligi 
mazowieckiej. Jednak nabyte doświadczenie będzie procen-
tować w przyszłości. W listopadzie nasi najmłodsi ulubieńcy 
zagrają w LMP na Ursynowie. Zagrają po raz pierwszy pod 
balonem. 

A CO SŁYCHAĆ U NASZYCH SIATKARZY?
Ale Klub nie tylko piłką nożną stoi. Działa też prężnie sek-

cja siatkówki. W sobotę 22.10.2022 r. nasi siatkarze wzięli 
udział w Międzynarodowym Otwartym Turnieju o puchar 
Prezydenta Miasta Legionowa. W turnieju wzięło udział 
9 drużyn, 8 z Polski, oraz jedna z Ukrainy. Skład naszej gru-
py: Amatorzy, Team Urocza, CIS REGION – Ukraina, Patera, 
drużyna złożona z zawodników trzeciej ligi siatkarskiej. Nasi 
siatkarze przegrali tylko z zawodowcami, czyli z Paterą. Rów-
nież drużyna ukraińska w pierwszym secie stawiła zacięty 
opór naszej ekipie, który wygraliśmy na przewagi 27:25, ale 
w drugim secie nasi siatkarze kontrolowali grę i wygraliśmy 
25:15, zaliczając przy okazji pierwsze międzynarodowe zwy-
cięstwo. Grano w grupie dwa sety, od półfinałów grano do 
dwóch wygranych setów. Skład wicemistrzowskiej drużyny: 
Justyna Nieśmiertelna, Andrzej Kuska – kpt., Krzysztof Dra-
piński, Filip Cybulski, Daniel Żubry, Marcin Wilkowski, Ronald 
Parzęcki i Maciej Zieliński.

Od lewej: Marcin Wilkowski, Filip Cybulski, Ronald Parzęcki, Maciej Zieliński, 
Justyna Nieśmiertelna, Andrzej Kuska, Daniel Żubert, Krzysztof Drapiński

Mecze były rozgrywane w pięknej hali, w której swoje me-
cze grają drużyny LEGIONOWI Legionowo. 6 listopada nasi 
siatkarze zostali zaproszeni na duży turniej do miejscowości 
Dębe Wielkie, koło Mińska Maz. W turnieju wzięło udział 15 
drużyn, podzielonych na 3 grupy po 5 ekip. Niestety nasi 
siatkarze trafili do najsilniejszej grupy w turnieju. 

Grupa A:
1. Artimas Team. 2. Przypadek. 3. OKS SŁUŻEW. 4. Gućka 

i Spóła. 5. Domeko Sulejówek.
Grupa B:
1.Lala Gang. 2. Browar Team. 3. Same asy. 4. Tempo Mińsk 

Mazowiecki. 5. Wojownicy Wódy.
Grupa C:
1. Volley Radzymin. 2. Tarchoterror. 3. Wizards and Friends. 

4.CIS REGION. 5. Balenciaga.
Kolejność w turnieju: 1. Balenciaga. 2. Artimas Team. 3. CIS 

REGION. 4. Domecko Sulejówek.

Skład drużyny od lewej: Dariusz Danowski, Jacek Zieliński, Marta Gajowniczek, 
Jakub Karpowicz, Nina Wolak, Marcin Wilkowski, Maciej Zieliński

Sławomir Osiak, Justyna Nieśmiertelna

Wszystkie drużyny grały naprawdę na wysokim poziomie, 
nie wyłączając naszych siatkarek i siatkarzy. Niestety, naszej 
drużynie nie udało się wyjść z grupy. Przegrać z takimi dru-
żynami to jednak żaden wstyd. Doświadczenie to będzie 
procentowało w przyszłości. Echa zajęcia drugiego miejsca 
w międzynarodowym turnieju w Legionowie dotarły także 
do organizatorów turnieju w Dębem Wielkim. Organizatorzy 
przedstawili naszą drużynę, jako znany klub z Warszawy, co 
było bardzo miłe. Następnym razem będzie lepiej.

Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Marta Gajowniczek, 
Justyna Nieśmiertelna, Nina Wolak, Dariusz Danowski, Jakub 
Karpowicz – kpt., Sławomir Osiak, Marcin Wilkowski, Jacek 
Zieliński i Maciej Zieliński.

OKS „SŁUŻEW” ZAPRASZA
Zapraszamy wszystkie Panie i Panów do trenowania siat-

kówki w naszym Klubie i przeżycia pięknej przygody spor-
towej.

Zapraszamy również dziewczęta i chłopców z roczników 
2013 i młodszych, do trenowania i grania w naszym Klubie. 
Informacje pod numerami. telefonów:

728 524 294 – siatkówka;
506 815 680 i 507 555 401 – piłka nożna.

dede
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Z kulturą „za pan brat”

Rodzinna Majówka
na Służewie – edycja 2022

Po pandemicznej przerwie, do spółdzielczego harmo-
nogramu wydarzeń kulturalnych powróciła Rodzinna Ma-
jówka na Służewie. Ta impreza ma wieloletnią tradycję na 
naszym Osiedlu i służy przede wszystkim integracji naszej 
lokalnej społeczności. W przygotowanie naszej „majów-
ki” zaangażowanych jest bardzo wiele podmiotów. Sta-
łym partnerem jest Służewski Dom Kultury, który dokłada 
niebagatelna cegiełkę do współorganizacji wydarzenia, 
zarówno pod względem artystycznym, jak i technicznym.  
W tegorocznej edycji wystąpiło wiele zespołów i grup, któ-
re właśnie w SDK-u szlifują swoje artystyczne umiejętności: 
Teatr Tańca AFERA, Dziecięca Grupa Musicalowa ORFEUSZ, 
Młodzieżowy Zespół Wokalny DECYBELE i Zespół Wokalny 
SŁUŻEWIANKI. Na majówkowej scenie mogliśmy również 
podziwiać wspaniałe solistki Aleksandrę Sędzielewską oraz 
Marcelinę Litwin – finalistki Festiwalu „Mam to”. Wydarzenie 
nie mogło się odbyć bez pokazów tanecznych dobrze zna-
nej na Osiedlu grupy Hand 2 Hand, która funkcjonuje już od 
1988 roku.

Podczas majówki rozdano nagrody w Konkursie Plastycz-
no-Fotograficznym, który w tym roku odbył się pod nazwą 
„Moje Miejsce Służew”. Całość imprezy uatrakcyjniały licz-
ne stoiska z rękodziełem a także warsztatami organizowa-
nymi m.in. przez Czytelnię nr 140 Biblioteki Mokotowskiej  
im. Z. Łazarskiego, która mieści się w siedzibie Spółdzielni 
przy ul. Mozarta 1.

Bardzo ciekawym punktem programu majówki był zlot 
zabytkowych mercedesów zorganizowany przez Klub Za-
bytkowych Mercedesów Polska, z ramienia którego dużym 
zaangażowaniem organizacyjnym wykazał się Pan Piotr Sta-
siak, za co serdecznie dziękujemy.

Tak wyjątkowe, plenerowe spotkanie skłoniło organiza-
torów do współpracy charytatywnej z Polskim Czerwonym 
Krzyżem, który pomaga ofiarom wojny na Ukrainie. Dobre 
serca mieszkańców naszego Osiedla odzwierciedlały dary 
w postaci zabawek dla dzieci oraz datków finansowych dla 
potrzebujących rodzin uciekających z Ukrainy przed wojną. 
Wielkie brawa za ten gest przyjaźni i pomocy potrzebują-
cym!

Akcentem wieńczącym Rodzinną Majówkę na Służewie 
był koncert znanej i lubianej Warszawskiej Orkiestry Senty-
mentalnej.

Z kulturą „za pan brat”

Wyjątkowy gość z Irlandii
W okresie wakacyjnym gościliśmy w siedzibie Spółdzielni 

wyjątkowego gościa. Był nim Patrick Hutchinson – wybitny 
irlandzki muzyk, specjalizujący się w grze na dudach, autor 
muzyki m.in. do filmu „Nieśmiertelny” („Highlander”). W ra-
mach jego odwiedzin w Polsce zorganizowano warsztaty 
muzyczne z gry na Uilleann Pipes (dudy).

Warto dodać, że pasjonatów gry na tym charakterystycz-
nym instrumencie nie jest zbyt wielu, tym bardziej cieszymy 
się, że to właśnie u nas odbyło się to wyjątkowe wydarzenie.
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Konkurs balkonowy został 
rozstrzygnięty

W dniu 03.10.2022 r. odbyło się uroczyste ogłoszenie wy-
ników oraz wręczenie nagród laureatom konkursu ,,Na naj-
piękniej ukwiecony balkon i najładniej zagospodarowane 
otoczenie budynku’’.

Uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za 
udział w konkursie oraz za wkład w upiększanie Osiedla. 

Laureatami konkursu zostali:
W kategorii ‚ „Najładniej ukwiecony balkon’’:
I miejsce – Pani Anna Szymańska, ul. Noskowskiego 8,
II miejsce – Pani Maria Tomaszewska, ul. Mozarta 10,
III miejsce – Państwo Dominika i Piotr Merta, ul. Bacha 30.
Wyróżnienia otrzymali: 
Pani Natalia Pikulska – Kmicica 1,
Pani Iga Szołucha – Batuty 7,
Państwo Katarzyna i Wojciech Michalscy – Wałbrzyska 19,
Pani Teresa Wolak – Noskowskiego 20,
Pani Jadwiga Dziuba– Mozarta 6.

W kategorii „Najładniej zagospodarowane otoczenie bu-
dynku”:

I miejsce – Komitet Domowy Bacha 26,
II miejsce – Pan Antoni Szybis, ul. Noskowskiego 16.

Najpiękniej ukwiecony balkon – miejsce I

Najpiękniej ukwiecony balkon – miejsce II

Najpiękniej ukwiecony balkon – miejsce III

Najładniej zagospodarowane otoczenie budynku – miejsce I

Najładniej zagospodarowane otoczenie budynku – miejsce I
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Pani Teresa, Noskowskiego 20 – wyróżnienie

Pani Jadwiga, ul. Mozarta 6 – wyróżnienie

Pani Natalia, Kmicica 1 – wyróżnienie

Pani Iga, Batuty 7 – wyróżnienie

Państwo Katarzyna i Wojciech, Wałbrzyska 19 – wyróżnienie

Komisja Konkursowa

 



foto: materiały SDK
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Celem naszej Fundacji jest uaktywnienie osoby chorej na 
raka do codziennego życia w społeczeństwie poprzez zajęcia 
z psychologii, fizjoterapię oraz rożnego rodzaju zajęcia kul-
turalne (zapraszamy ciekawych ludzi: sportowców, podróż-
ników, aktorów, historyków sztuki) oraz organizujemy, wraz 
z Darią Ładochą z DDTVN, naukę zdrowego żywienia, zakoń-
czoną wspólnym posiłkiem.

Do niedawna 
spotykaliśmy się 
w udostępnionej 
czterdziestome-
trowej salce kate-
chetycznej w ko-
ściele na Sadybie. 
Po siedmiu latach 
działalności zde-
cydowaliśmy się 
na wybudowanie domu. 

Budowę rozpoczęliśmy w październiku 2019 roku, a już 
w kwietniu 2022 mogliśmy zaprosić podopiecznych, aby 
rozpocząć zajęcia. Obecnie obejmujemy opieką sześćdzie-
sięcioro chorych. Do tej pory nie mieliśmy sali do rehabi-

litacji, ani odpo-
wiedniej kuchni do 
wspólnego gotowa-
nia. Teraz już mamy.

Większość pie-
niędzy na budowę 
domu pozyskaliśmy 
od firm, fundacji 
oraz od osób pry-
watnych.

Nasz dom jest pierwszym w Warszawie domem opieki 
dziennej dla osób onkologicznie chorych i ich rodzin.

Fundacja JESTEM działa na zasadzie wolontariatu. Nasi 
podopieczni nie płacą za udział w zajęciach ani za posiłki, 
natomiast 32 wykwalifikowanych wolontariuszy nie pobiera 
pieniędzy za swoją pracę.

Naszymi wolontariuszami są również lekarze onkolodzy, 
kardiolog, dermatolog i pielęgniarka oraz zespół psycholo-
gów. Każdy z pacjentów ma do nich bezpłatny dostęp.

Zapraszamy do dołączenia do Fundacji wszystkie osoby 
onkologicznie chore. Można przyjść niezobowiązująco na je-
den dzień lub nawet na godzinę, aby zobaczyć jak działamy 
i poczuć atmosferę miejsca. Dom Fundacji JESTEM mieści się 
przy ulicy Sławkowskiej 7 na warszawskiej Augustówce.

Również bardzo chcemy Państwa zachęcić do wynajmo-
wania pomieszczeń w domu Fundacji JESTEM na: 
– chrzty,
– komunie,
– śniadania,
– obiady,
– kolacje, 
– warsztaty,
– konferencje,
– kursy językowe, 
– przyjęcia urodzinowe, 
– próby muzyczne,
– ćwiczenia (joga, pilates, fizjoterapia, masaże),
– posiadamy salę gimnastyczną.

Na terenie Fundacji jest 6 miejsc parkingowych oraz  
winda. Współpracujemy na stałe z kilkoma firmami caterin-
gowymi, ale też 
jest możliwość, 
aby osoba chęt-
na do wynajęcia 
p o m i e s z c z e -
nia przyniosła 
swoje jedzenie, 
a nawet na 
miejscu posiłek 
ugotowała.

S k o r z y s t a -
nie z wynajmu 
przestrzeni, do czego serdecznie zapraszamy, jest wielkim 
wsparciem finansowym dla Fundacji.

  
 

 
 

 

 

 Konkurs balkonowy został rozstrzygnięty 

Spotkania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni 
z Komitetami Domowymi 

 5 lat działalności Wypożyczalni dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci 
nr 140, przy ul. Mozarta 1 

JESTEŚMY, ŻEBY POMAGAĆ 
Fundacja JESTEM powstała w 2012 roku jako owoc wieloletniego do-

świadczenia lekarza onkologa dr. n. med. Ewy Kosakowskiej i Izabelli 
Dembińskiej. 

Jesteśmy, żeby pomóc osobom onkologicznie chorym od momentu diagnozy do momentu etapu 
hospicyjnego. 

 
 

 

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu
z Izabellą Dembińską – 502-315-999 lub Anną Ronikier – 665-03-04-65

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: www.fundacjajestem.org
Osoby chętne do wsparcia naszej działalności proszone są o wpłaty na konto

w BANKU MILLENNIUM 97 1160 2202 0000 0002 3020 0525
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 Konkurs balkonowy został rozstrzygnięty 

Spotkania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni 
z Komitetami Domowymi 

 5 lat działalności Wypożyczalni dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci 
nr 140, przy ul. Mozarta 1 

JESTEŚMY, ŻEBY POMAGAĆ 
Fundacja JESTEM powstała w 2012 roku jako owoc wieloletniego do-

świadczenia lekarza onkologa dr. n. med. Ewy Kosakowskiej i Izabelli 
Dembińskiej. 

Jesteśmy, żeby pomóc osobom onkologicznie chorym od momentu diagnozy do momentu etapu 
hospicyjnego. 

 
 

 

 

HISTORIA SŁUŻEWA (XVIII)
83 lata temu, 27 września 1939 roku, w oblężonej War-

szawie powołano do życia Służbę Zwycięstwu Polski. Póź-
niej przekształcono ją w Związek Walki Zbrojnej a następ-
nie, od 14 lutego 1942 r., w Armię Krajową. Te struktury 
wojskowe działały w ramach polskiego państwa pod-
ziemnego, które było fenomenem na skalę światową.

W 1940 r. utworzono w Londynie Delegaturę Rządu na 
Kraj, czyli tajny naczelny organ władzy administracyjnej 
w okupowanej Polsce. Jego głównym zadaniem stało się 
nawiązanie, umocnienie i utrzymanie łączności z organa-
mi cywilnymi i wojskowymi w okupowanym kraju. Żeby 
realizować założone cele, brytyjskie 
Kierownictwo Operacji Specjalnych 
prowadziło m.in. akcję przerzutu 
do Polski „cichociemnych”, czyli 
doskonale wyćwiczonych polskich 
żołnierzy-komandosów, którzy 
wypełniali nieocenione zadania: 
przywozili plany, rozkazy, przesyłki 
kurierskie i duże kwoty pieniędzy 
przeznaczone na finansowanie 
podziemia. 

I tutaj dochodzimy do wątku 
związanego z terenem Służewa. 
Nikt z „cichociemnych”, których 
przerzucono do kraju, nie mógł 
pochwalić się przedwojennym ży-
ciorysem porównywalnym z histo-
rią życia majora Bolesława Kontry-
ma (ps. „Żmudzin”, „Biały”, „Bielski”, 
„Cichocki”). 

Został zrzucony do kraju w nocy 
z 1 na 2 września 1942 r., pełnił wie-
le odpowiedzialnych funkcji w pol-
skim podziemiu, by ostatecznie, po 
powrocie do Warszawy, stanąć na 
czele Centrali Służby Śledczej Pań-
stwowego Korpusu Bezpieczeństwa 
(czyli podziemnej policji). Jednocześnie został dowódcą 
oddziału ochraniającego Delegaturę Rządu RP na Kraj 
oraz likwidującego agentów i konfidentów. 

Z artykułu autorstwa Dariusza Gubasa, zamieszczone-
go w „Panoramie Południa”, dowiadujemy się, że konspira-
cyjny lokal Delegatury Rządu RP na obczyźnie mieścił się 
w dworku państwa Woyno, u zbiegu ulic Fosa i Nowour-
synowskiej. Punkt ten z powodzeniem działał do stycznia 
1944 roku, kiedy to Niemcy, na skutek donosu, aresztowa-
li właścicieli i pozostałych mieszkańców. Jak się okazało 
Niemcy byli doskonale poinformowani czego mają szu-
kać. Wiedzieli gdzie znajduje się ukryta w schowku broń 
i sprzęt radiowy. To nie mógł być przypadek.

Wśród uwięzionych znalazło się małżeństwo z „Podko-
wy”*) ps. „Oleńka” i „Zenek II”. Wszyscy zatrzymani przeszli 
„badania” na Szucha, więzienie na Pawiaku, a następnie 
obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. […] Podkomendni 
mjr Bolesława Kontryma, któremu podlegała ta placówka 

konspiracyjna, ustalili że „Oleńka” i „Zenek” byli przedwo-
jennymi policjantami i dali się poznać jako bardzo sprawni 
i przezorni pracownicy podziemia. Na pewno byli ostroż-
ni i nie wydali żadnych tajemnic z konspiracji. Prowadząc 
taką działalność musieli posiadać odpowiednie kwalifika-
cje moralne i zawodowe.

 […]Wielce pozytywną natomiast rolę w działalności 
konspiracyjnej w tym rejonie odegrał ksiądz proboszcz 
Adam Wyrębowski, bliski współpracownik tzw. „dwój-
ki” (II Oddział Polskiego Wywiadu Wojskowego), który 
przed samą wojną intensywnie organizował podziemie 

w swojej parafii. Urozmaicony te-
ren wokół kościoła św. Katarzyny 
świetnie nadawał się do tego celu 
i umożliwiał skryte spotkania, jak 
się jednak okazało nie do końca. 
W latach siedemdziesiątych przy-
stąpiono do wyburzania siedlisk 
na Służewie, wtedy zniknął dworek 
państwa Woyno.

Niezmierna wola walki o wol-
ność, tkwiąca w Polakach od poko-
leń, sprawiły, że program Polskiego 
Państwa Podziemnego, a następ-
nie jego testament, byt żywą le-
gendą, jego realizację wypełniły 
takie samorzutnie powstające or-
ganizacje jak „Solidarność Walczą-
ca” Kornela Morawieckiego i jego 
grono działaczy.

Zapewne niewiele osób wie-
działo o tym fakcie związanym ze 
Służewem.

Bolesław Kontrym uniknął 
wpadki. Po wybuchu Powstania 
Warszawskiego brał udział  w wal-
kach dowodząc na różnych od-

cinkach, m.in. słynnym szturmem na 
budynek PAST-y przy ul. Zielnej. Po upadku Powstania 
przebywał w niemieckich obozach jenieckich i w maju 
1947 r. powrócił do Polski. Po kilku miesiącach areszto-
wany i po kilkuletnim śledztwie i ciężkich torturach, po 
pokazowym stalinowskim procesie został rozstrzelany 
w styczniu 1953 r.

Dopiero 28 września 2014 r. IPN poinformował, że 
szczątki Bolesława Kontryma zostały odkryte i zidentyfi-
kowane podczas prac ekshumacyjnych przeprowadzo-
nych w Kwaterze „na Łączce” na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach w Warszawie.

[cdn.]
oprac. Tezet

*) Oddział dyspozycyjny „Sztafeta-Podkowa”, Państwowe-
go Korpusu Bezpieczeństwa, podległy Delegaturze Rządu na 
Kraj, przeznaczony do walki z niemieckim aparatem policyj-
nym i osobami z nim współpracującymi.

Major Bolesław Kontrym
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