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 Radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz szczęśliwego 

Nowego Roku 2006 
 życzy 

Rada Nadzorcza i Zarząd 
Spółdzielni

Oczywiste, że terminu wyborów do samorzą-
dów lokalnych /Rady Miasta, Powiatu/ jeszcze nie 
ustalono. Ale... .   
W trakcie obrad Zebrania Przedstawicieli Człon-
ków naszej Spółdzielni, które odbyło się 24 
czerwca br poruszono sprawę wniosków i po-
stulatów wychodzących od organów spółdziel-
czych, a kierowanych systematycznie – corocz-
nie do „władz miejskich” tj. Rady Miasta i Burmi-
strza. Zgłaszane propozycje do budżetów miasta 
w minionych okresach nie zainteresowały w do-
statecznym  stopniu konstruktorów uchwał bu-
dżetowych. Pisaliśmy o tym w poprzednich nu-
merach naszej gazety. Jak mówiono w dyskusjach 
– powód jest prosty. Nie ma w składzie Rady Mia-
sta takich przedstawicieli spółdzielczej społecz-
ności, którzy dbając o ogólne interesy mieszkań-
ców Mińska, widzieliby także problemy zgłaszane 
przez Spółdzielnię. Stało się to powodem do za-
sadności zaistnienia w miejskim „parlamencie” i 
rozpoczęcia działań mających na celu  stworze-
nie grupy spółdzielców, którzy przygotują się do 
roli kandydatów na radnych Rady Miasta w wy-
borach 2006. Zebranie Przedstawicieli Członków 
Spółdzielni podjęło uchwałę w sprawie udziału 
spółdzielców „Przełomu” w nadchodzących  wy-
borach samorządowych, która  zobowiązuje Za-
rząd i Radę Nadzorczą do poczynienia starań ma-
jących na celu doprowadzenie do wyłonienia re-
prezentacji spółdzielców w organach samorzą-
du terytorialnego. Realizując powyższą uchwałę 
Zebrania Przedstawicieli Rada Nadzorcza Spół-
dzielni  podjęła następujące działania: powołano 
zespół ds. wyborów; omówiono wstępne działania 
organizacyjne i założenia programu. 
Zadaniem powołanego zespołu, oraz kandydatów 
na radnych Rady Miasta będzie przygotowanie 
„Programu” z jakim wystąpimy do wyborców z 
prośbą o jego poparcie. Rozpoczynający pracę 

zespół oczekuje, że wśród naszych spółdzielców 
są tacy, którym zależy na funkcjonowaniu 
sprawnego, odpowiedzialnego i profesjonalnego 
organu samorządu, dzięki czemu w mieście, a 
tym samym w  naszych zasobach, będzie się 
żyło bezpiecznie, mieszkańcy otrzymają szeroki 
wachlarz ofert kulturalnych i sportowych, w 
sposób należyty i przejrzysty rozwiązywane 
będą wszystkie problemy miejskiej aglomeracji.  
Liczymy, że wśród  państwa znajdą się kandydaci 
z predyspozycjami do pracy społecznej, którzy 
zgłoszą się, podejmą wyzwanie w celu wspólnego  
działania  na rzecz udziału spółdzielców w  
Radzie Miasta kolejnej kadencji. Członkowie 
zespołu będą „do dyspozycji” zainteresowanych 
w biurze Spółdzielni, w każdy poniedziałek 
/począwszy od stycznia 2006 r./ w godz. 15°°-17°°, 
tj. w czasie przyjęć interesantów przez członków 
Zarządu i Rady Nadzorczej. Zainteresowani 
powyższą inicjatywą mogą również w tej sprawie 
kontaktować się z pracownikiem Spółdzielni P. 
Różą Kluczek, pokój nr 13, tel. 0-25-758-50-11 w. 
13. Lansowano kiedyś powiedzenie  „Nic o nas bez 
nas”. Należałoby to zmodyfikować następująco: 
„Więcej i lepiej dla wszystkich i dla nas 
– razem z nami, z naszym aktywnym udziałem”. 
Tego oczekują zapewne wyborcy. Na to stać 
naszych przedstawicieli. Stać nas, spółdzielców 
na wystawienie w okręgach wyborczych w 
mieście, mówiąc językiem sportowym „drużyn 
pierwszoligowych”. 

Są wśród nas entuzjaści miasta. Jest wie-
lu fachowców różnych dziedzin. Liczymy przede 
wszystkim na tych, którzy są w Mińsku od zawsze 
lub związali życie z Mińskiem na zawsze, a to jest 
naszym największym atutem. 

  
Przewodniczący Rady Nadzorczej 

WCHODZIMY W ROK WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH.
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Krakus z urodzenia Mińszczanin z wyboru – Pan Franciszek Są-
del ( rocznik 1916 ) wśród znajomych znany jako wielki miłośnik 
pszczół i dużej klasy pszczelarz. Miód od pana Franciszka ucho-
dził za jeden z najlepszych w okolicy. Niektórzy ( a jest ich jesz-
cze wielu ) wiedzą też, że Pan Franciszek w czasie zawodowej pra-
cy w FUD i PGMB Budopol nosił miano superzaopatrzeniowca. 
Rozmawiam z P. Franciszkiem w jego spółdzielczym mieszkaniu 
przy ulicy Topolowej.

Niedługo ukończy Pan 90 lat. Urodził się Pan w czasie pierwszej 
wojny światowej. Był światkiem odrodzenia się Rzeczypospoli-
tej.  Kiedy Franio stał się Franciszkiem przyszedł znów tragiczny 
czas dla ojczyzny i jej obywateli. Gdzie Pana zastał wrzesień 1939 
roku, co wówczas działo się w pańskim życiu.
Napaść hitlerowskich Niemiec na Polskę nie była dla mnie i moich 
kolegów zaskoczeniem. Od 1938 roku odbywałem służbę wojskową 
w Pomorskiej Brygadzie Kawalerii i już wiosną 1939 roku  wywiad 

wojskowy notował wzmożone 
ruchy wojsk niemieckich na Po-
morzu. A i nasze działania woj-
skowe zmierzały do przygoto-
wywania się na ewentualny atak. 
Znałem to bliżej, gdyż szwadron 
łączności w którym służyłem 
wchodzący  w skład 18 Pułku 
Ułanów był w wielu sprawach, 
wówczas tajnych ,zorientowany. 
W trakcie pierwszych dni wal-
ki wzięliśmy do niewoli załogę 
dwóch pociągów pancernych w 
Chojnicach. Byliśmy ,, górą”. Ale 

przyszły naloty bombowców niemieckich  nastąpiło przymusowe 
wycofywanie się i zaczęły się kłopoty. Nasz 12 osobowy oddział zo-
stał wzięty do niewoli. Prowadzą nas w kierunku na Grudziądz. W 
czasie tego przemarszu, tylko szczęście ratuje nas od śmierci. Był 
moment, że kopaliśmy doły, aby zostać  w nich na zawsze. W  trak-
cie drogi ma miejsce nieskuteczna, niestety próba ucieczki. Po do-
tarciu na miejsce przeznaczenia wraz z kolegami zostałem osadzo-
ny w stalagu – obozie dla jeńców w Grudziądzu  na terenie znanej 
mi ze służby jednostki wojskowej 18 Pułku Ułanów. Tam przebywa-
łem do 1940 roku. W noc  wigilijną wykorzystując świąteczny rów-
nież w obozie nastrój i znajomość terenu ,  z kolegą z Sokołowa Pod-
laskiego, udało nam się  pomimo strachu i obaw, bo przecież trwa-
ła okupacja, zbiec. 
Wracając w rodzinne strony nie omieszkał Pan wstąpić przede 
wszystkim do Mińska, gdzie ciągnęło serce i chęć spotkania z 
dziewczyną poznaną przed wojskiem, pomimo tego, że droga do 
Mińska była daleka , a szansa dostania się w ręce wroga duża.
Istotnie są częstokroć sprawy silniejsze od strachu tak też i było tym 
razem. Panna Czesława Czerniawska, córka   znanego w Powiecie 
Mińskim młynarza z Podrudzia sprawiła, że z Galicji  przeniosłem 
się do Kongresówki. Tutaj założyłem rodzinę. Wychowaliśmy z mał-
żonką czwórkę wspaniałych dzieci.

Weszliśmy w sielanko-
wy nastrój, a przecież 
to wszystko zaczęło się 
w 1941 roku w czasie 
okupacji. 
Wychowany  byłem  w 
domu o głębokich pa-
triotycznych trady-
cjach. Toteż, jak wielu 
kolegów zaangażowa-
łem się w działalność 
konspiracyjną i na ile 
mogłem brałem udział 
w walce z hitlerow-
skim najeźdźcą . Młyn 
w Podrudziu był na 
szlaku działań. Tam był 
magazyn broni i często-
kroć przystań dla mo-
ich kolegów z organiza-
cji . Tam właśnie i  wte-
dy rozpoczęła się również moja przygoda z pszczołami. Była to z 
jednej strony przykrywka, do podziemnej działalności, a z drugiej 
coś co ciekawiło i zarazem pomagało żyć. To był przecież miód.
Ale ten miód -,,przykrywka “nie był tak słodki dla Pana po 1944 
roku.
Niestety byli i tacy ,,życzliwcy” dzięki którym trafiłem  na przesłu-
chania do Urzędu Bezpieczeństwa przy ul. Sierakowskiego w War-
szawie, co skończyło się  6-letnim wyrokiem za działalność pod-
ziemną. Jak wiadomo paragraf można wtedy było znaleźć aby był 
tylko człowiek. W więzieniu spędziłem 5 lat. Dzisiaj po  upływie 
przeszło półwiecza wybaczyłem sprawcom te stracone lata, a z jed-
nym z nich nawet się spotkałem pracując zawodowo.
Kronika mińskiego pszczelarstwa, którą Pan prowadzi jest wiel-
ką kartą Pana pracy społecznej, myślę, że następcy będą konty-
nuowali to tak ważne dla przyrody i ludzi zajęcie.
Pszczołom poświęciłem kilkadziesiąt lat życia. Poza pasją i szacun-
kiem dla przyrody było to również źródło dochodu. Przecież tuż po 
okupacji trzeba było wychować i wyuczyć  czwórkę dzieci. A dzie-
ci to przecież  największy skarb. Myślę , że swoją pszczelarską misję 
wypełniłem należycie , tak jak umiałem najlepiej.
Oglądam z zaciekawieniem wiele atrybutów pszczelarskiej pa-
sji. Czytam piękne karty życiorysu Pana Franciszka . Wśród wie-
lu wyróżnień i  odznaczeń  ,,Złoty Medal Dzierżonia” za wybitne 
zasługi w rozwoju pszczelarstwa jest dla Pana Franciszka najcen-
niejszym uhonorowaniem jego społecznikowskiej pasji. Rozsta-
jemy się z życzeniami dalszych miodowych  lat życia.

    Z Franciszkiem Sądlem , spółdzielcą , nestorem 
  mińskich pszczelarzy rozmawiał Czesław Gągol

  SPÓŁDZIELCZE   OSOBOWOŚCI
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Zgodnie z obowiązującą w naszym mieście procedurą budżetową do 
30 września można było składać do burmistrza wnioski o uwzględ-
nienie w budżecie miasta na rok  2006 wydatków na wnioskowa-
ne zadania.
Propozycje złożone przez Spółdzielnię w większości pokrywały się 
z tymi któreskładane były w poprzednich latach lecz nie zostały do-
tychczas uwzględnione.
Dotyczyły one przede wszystkim modernizacji istniejącej infra-
struktury technicznej, ulic i ciągów pieszych oraz budowy par-
kingów i miejsc postojowych, których brak dotkliwie odczuwamy, 
szczególnie w części śródmiejskiej miasta.
Szczegółowo przedstawiają się one następująco :
1.Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej w ulicy Topolowej wraz z modernizacją nawierzchni 
i chodników. 
Zasadności tego wniosku nie trzeba komentować. Szeroko 
zaprezentowany on został w nr 1 „Przełomowych Wieści”, a od 
tamtej pory nic się nie zmieniło, a nawet uległo pogorszeniu. 
Obecnie szczególnie niebezpieczny dla ruchu ulicznego jest 
odcinek od ulicy 11 listopada do ulicy Szczecińskiej, gdzie 
parkujące po obu stronach ulicy samochody w zasadzie 
uniemożliwiają ruch dwukierunkowy. Podobnie jest wzdłuż 
targowiska. Całości dopełnia zła jakość nawierzchni oraz piesi 
przemieszczający się z narażeniem życia z jednej strony ulicy 
na drugą. Przebudowa ulicy związana jest z koniecznością 
modernizacji miejskiej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, która 
z powodu swojej niedrożności w dalszym ciągu powoduje szkody 
w majątku Spółdzielni zalewając nieczystościami piwnice naszych 
bloków. Pociąga to za sobą wydatki ze środków finansowych 
Spółdzielni na zapobieganie tym nieprawidłowościom, zamiast 
wydatkowania ich na inne cele. 

2.Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Okrzei 20.
Ten wniosek ma również swoją historię. Teren Spółdzielni 
przy budynku Okrzei 20 służy zarówno mieszkańcom bloku 
jak również właścicielom sąsiedniej jednorodzinnej zabudowy 
szeregowej, właścicielom garaży prywatnych usytuowanych  w 
granicy działek szkoły podstawowej i gimnazjum oraz innym 
przechodniom w szczególności mieszkańcom zmodernizowanej 
ulicy Zachodniej. Ulica Okrzei po modernizacji prezentuje się 
okazale, do pełni szczęścia brakuje wykonania wnioskowanego 
fragmentu co na pewno spotkałoby się  z wdzięcznością 
mieszkańców korzystających z tego ciągu pieszo-jezdnego. 

3.Budowa zatok parkingowych przy ulicy Kościuszki 20. 
Wniosek również był już zgłaszany. Budowa ronda na 
skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Kościuszki  w znaczny 
sposób wpłynęła na wzrost natężenia ruchu pojazdów. Ponadto 
miejsce to zlokalizowane w sąsiedztwie wielu instytucji, 
sklepów, przedszkola wymaga utworzenia nowych miejsc 
parkingowych. Propozycja Spółdzielni o udostępnieniu na ten 
cel części własnego terenu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
społecznym. 

4.Budowa parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Szczecińskiej i 
Chełmońskiego. 
Wniosek składany ponownie. Argumenty identyczne jak w 
poprzednim. Wzrost natężenia ruchu ulicą Chełmońskiego, 
wiele instytucji działających w okolicach, brak miejsc 
parkingowych i postojowych. Budowa tego zadania na 
udostępnionym przez Spółdzielnię terenie pozwoliłaby w 
pewnym stopniu na zmniejszenie problemu z parkowaniem i 
poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie miasta. 

5.Przebudowa i modernizacja nawierzchni oraz chodników ulicy 
Błonie. 
Wniosek składany pierwszy raz, dotyczy interesu wszystkich 
mieszkańców tego fragmentu miasta. Pieszych oraz 
zmotoryzowanych, którzy mieli okazję chociaż raz korzystać 
z ulic Błonie i Rodziny Nalazków nie potrzeba przekonywać o 

zasadności wniosku. 
6.Modernizacja ulicy Szczecińskiej po północnej stronie ulicy 

Toruńskiej oraz ulicy Toruńskiej od skrzyżowania z ulicą 
Szczecińską w kierunku wschodnim. Zły stan techniczny 
nawierzchni betonowej i asfaltowej, występujące w nieliczne 
wyrwy i nierówności stwarzają poważne zagrożenie dla jej 
użytkowników, a ciężki sprzęt i samochody ciężarowe firm, 
zlokalizowanych w tym rejonie, stanowią zagrożenie dla 
mieszkańców okolicznych budynków, zarówno Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przełom”, jak i wspólnot mieszkaniowych. 
Intensywna działalność gospodarcza tych firm i istniejąca 
hurtownia materiałów budowlanych powodują bardzo duże 
natężenie ruchu na tej nieprzystosowanej do tego celu ulicy. 
Konieczna jest modernizacja, w ramach której, ze względu na 
szczupłość pasa drogowego, należy wykonać zatoki i miejsca 
parkingowe. Spółdzielnia jest gotowa udostępnić część swoich 
terenów na dostosowanie dróg i chodników do potrzeb 
komunikacyjnych w tym rejonie.

7.Dofinansowanie stolarki okiennej w budynku przy ul. 
Warszawska 135
W związku z modernizacją skrzyżowania ulicy Warszawskiej 
i Bankowej, zbliżenie jezdni do budynku spowodowało 
zwiększenie natężenia hałasu w lokalach mieszkalnych, co w 
bardzo znacznym stopniu pogorszyło warunki mieszkaniowe. 
Mimo podjęcia, przez Zarząd  Miasta, zobowiązania o 
sfinansowaniu wymiany okien oraz deklaracji złożonej przez 
Pana Burmistrza w tej sprawie, zdanie to do chwili obecnej 
nie zostało zrealizowane. 
Drugi blok tematyczny, któremu poświęcono kolejne 
wnioski do budżetu miasta dotyczy działalności społeczno-
rekreacyjnej prowadzonej od kilku lat na osiedlu „Targówka” 
oraz wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci, 
organizowanego na bazie Klubu Osiedlowego Spółdzielni.
Wnioski dotyczą zabezpieczenia środków między innymi 
na zakup sprzętu sportowego, nagród, dyplomów, medali 
oraz sfinansowania uczestnictwa dzieci w akcji zima i lato 
w mieście.
W 2005 roku  współpraca w tym zakresie po wypracowaniu 
i sprawdzeniu sposobów oraz metod działania układała  się 
zdaniem Spółdzielni znakomicie i może stanowić dla wielu 
samorządów oraz organizacji pozarządowych wzór do 
naśladowania.
Otwartą sprawą w dalszym ciągu jest uwzględnienie 
ponownego wniosku Spółdzielni o dofinansowanie 
działalności Klubu spółdzielczego oferującego szeroki 
zakres działalności, z której korzystają nie tylko spółdzielcy 
i ich rodziny. W tej części miasta klub pełni rolę Miejskiego 
Domu Kultury. Jest otwarty dla wszystkich chętnych a innej 
podobnej placówki w pobliżu nie ma.
W niniejszym artykule przewijała się informacja iż większość 
wniosków składana jest już kilkakrotnie, gdyż dotychczas nie 
zostały one uwzględnione. Nie udzielono też Spółdzielni 
odpowiedzi na wnioski do czego zobowiązują przepisy 
prawa jak również dobre obyczaje. Uważamy, iż reprezentując 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Przełom”, która do budżetu 
miasta corocznie wnosi 500 000 złotych tylko z tytułu 
podatków i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, mamy 
prawo oczekiwać poważnego i wnikliwego rozpatrzenia 
wniesionych spraw, których analiza jednoznacznie wykaże, 
iż dotyczą one ogółu mieszkańców miasta.

   
      ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

WNIOSKI SPÓŁDZIELNI DO BUDŻETU MIASTA NA ROK 2006
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PLAN REMONTÓW I KONSERWACJI NA  ROK 2006
Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 26 z 21 li-
stopada br. zatwierdzony został Plan Re-
montów i Konserwacji spółdzielczych 
zasobów na rok przyszły w wysokości 
2.903.000 zł., z czego na remonty prze-
znaczono kwotę 2.235.000 zł., a na kon-
serwację 668.000 zł. Kwota powyższa jest 
o 100.000 zł. wyższa od kwoty planu roku 
bieżącego. Konieczność wykonywania ze 
środków własnych między innymi ter-
momodernizacji budynków mieszkal-
nych, docieplenia stropodachów, wymia-
ny stolarki, pokryć dachowych, drzwi do 

klatek schodowych, modernizacji osie-
dlowych ciągów komunikacyjnych w celu 
zapewnienia budynkom należytego sta-
nu technicznego i spełnienia oczekiwań 
mieszkańców, wymaga znacznych nakła-
dów finansowych. W tym celu niezbędny 
jest wzrost odpisów na remonty i konser-
wację. W związku z powyższym na po-
krycie zatwierdzonego na rok 2006 Pla-
nu Remontu i Konserwacji podwyższono 
z dniem 01.01.2006 r. odpis na remonty o 
0,10 zł./m p.u. oraz na konserwację  (nie 
zmienianą od 2002 r.)  o 0,05zł./ m.

Po podwyżce odpis na remonty od 1 m 
p.u. wynosi  0,63 zł. , a na konserwację 
0,27 zł., czyli łącznie 0,90 zł. Porównu-
jąc tę kwotę do czynszu obowiązujące-
go w budynkach komunalnych bądź ad-
ministrowanych przez wspólnoty jest to 
kwota zdecydowanie niższa. Możemy so-
bie na to pozwolić bez uszczerbku dla na-
szych zasobów ponieważ prowadząc od 
lat właściwą politykę remontowo – kon-
serwacyjną nie dopuściliśmy do sytuacji 
jaka często występuje w innych zasobach. 
Dodatkowym argumentem konieczności 

Zamieszkiwanie w zasobach spółdziel-
czych podobnie jak w innych lokalach w 
budynkach wielomieszkaniowych na te-
renie miasta pociąga za sobą obowiąz-
ki ponoszenia kosztów związanych z ich 
administrowaniem i utrzymaniem w  na-
leżytym stanie technicznym. Podstawowe 
koszty z tym związane to przede wszyst-
kim należności za centralne ogrzewanie, 
ciepłą i zimną wodę, gaz, energię elek-
tryczną, wywóz nieczystości stałych, po-
datek od nieruchomości opłaty z tytułu 
wieczystego użytkowania gruntów, prze-
glądy kominiarskie, gazowe i elektrycz-
ne, remonty  i konserwacje oraz koszty 
zarządzania. Pewna część naszych miesz-
kańców należności od zajmowanych lo-
kali  płaci z opóźnieniem, nie w pełni, a 
nawet od od pewnego czasu zaniecha-
ła z różnych przyczyn płacenia w ogóle. 
Nie zawsze warunki materialne tych osób 
są głównym powodem zaprzestania pła-
cenia. Zarząd Spółdzielni prowadzi sta-
łą działalność windykacyjną polegającą   
na wysyłaniu upomnień, występowaniu 
do Sądu o wydanie nakazu zapłaty, kie-
rowaniu spraw o ściągniecie należności 
do Komornika, wzywaniu dłużników na 
rozmowy z Radą Nadzorczą oraz Zarzą-
dem Spółdzielni. Działania te przynoszą 
pewien pomyślny skutek, gdyż część za-
dłużonych spłaca swoje zobowiązania lub 
występuje do Zarządu o rozłożenie dłu-
gu na raty, co powoduje iż stan zadłuże-
nia w naszej Spółdzielni utrzymuje się na 
średnim poziomie krajowym z tenden-
cją do stałego zmniejszania się. Nieste-
ty jak wszędzie, również u nas występują 
przypadki lekceważenia swoich podsta-
wowych obowiązków wobec Spółdziel-
ni ze strony pewnej grupy mieszkańców, 
często ich bezmyślności, braku wyobraź-
ni odnośnie skutków jakie może spowo-
dować  zaniechanie płacenia  czynszu dla 
nich i ich rodzin. Zachowania takie po-
wodują,  iż Zarząd Spółdzielni, po wy-

czerpaniu możliwości ściągnięcia zaległo-
ści w trybie obowiązującego prawa, kie-
ruje wnioski do Rady Nadzorczej o wy-
kluczenie dłużnika ze Spółdzielni oraz do 
Sądu o eksmisję z lokalu. Na dzień dzi-
siejszy Spółdzielnia dysponuje 19 prawo-
mocnymi wyrokami orzekającymi eksmi-
sję. Ograniczenia w przepisach prawa po-
legające na tym, iż w chwili obecnej nie 
przeprowadza się eksmisji bez zapewnie-
nia lokalu socjalnego bądź pomieszcze-
nia tymczasowego demobilizująco wpły-
nęły na dłużników, gdyż przestali obawiać 
się utraty zajmowanych mieszkań. Obec-
nie sądy orzekając eksmisje często nakła-
dają obowiązek zapewnienia eksmitowa-
nym  lokali socjalnych. Trudna sytuacja 
mieszkaniowa na terenie Mińska Mazo-
wieckiego, szczególnie zaniechanie bu-
downictwa lokali komunalnych i socjal-
nych na potrzeby rodzin o niskich docho-
dach, powoduje, iż żaden z 13 wniosków 
skierowanych dotychczas do Burmistrza 
Miasta, organu samorządu zobowiąza-
nego przepisami prawa do zabezpiecze-
nia mieszkań dla eksmitowanych, nie zo-
stał załatwiony pozytywnie. Z odpowie-
dzi kierowanych przez Urząd Miasta do 
Spółdzielni wynika, iż wnioski Spółdziel-
ni o zapewnienie lokali socjalnych dla 
osób z wyrokami eksmisyjnymi będą roz-
patrywane w miarę posiadanych  możli-
wości , a tych możliwości nie ma i brak 
jest szans na ich pozyskanie w najbliższej 
przyszłości. Eksmisje to ostateczność, sto-
sowane są w przypadkach, gdy inne spo-
soby zawiodły, a dłużnicy poza lekcewa-
żeniem obowiązku płacenia czynszu czę-
sto swoim zachowaniem powodują  dys-
komfort w zamieszkiwaniu sąsiadom nie 
przestrzegając przepisów prawa  i regula-
minów, co łącznie  z utrudnieniem w re-
alizacji prawomocnych wyroków eksmi-
syjnych dodatkowo pogłębia konflikty są-
siedzkie, a Spółdzielni przysparza kłopo-
tów, z których podstawowy to utrudnie-

nia w realizowaniu zobowiązań finanso-
wych w stosunku do PEC, PWiK, MOZG, 
PGK, Urzędu Miasta i innych podmiotów. 
Do chwili obecnej w ciągu ostatnich kilku 
lat w wyniku przeprowadzonych eksmi-
sji doprowadzono do opróżnienia 6 lokali 
mieszkaniowych w zasobach naszej Spół-
dzielni. Poszukując rozwiązań tej trudnej 
sprawy Rada Nadzorcza i Zarząd Spół-
dzielni postanowiły zwrócić się z ape-
lem do swoich członków i członków ich 
rodzin dysponujących lokalami spełnia-
jącymi wymagania lokali socjalnych lub 
pomieszczeń tymczasowych o ich wyna-
jęcie na potrzeby eksmisji z równocze-
sną możliwością uzyskania prawa do lo-
kalu spółdzielczego opróżnionego w wy-
niku eksmisji. Lokal socjalny jest to lokal 
nadający się do zamieszkania ze względu 
na wyposażenie i stan techniczny, które-
go powierzchnia pokoi przypadająca na 
członka gospodarstwa domowego nie 
może być mniejsza niż 5 m˛, a w wypad-
ku jednoosobowego gospodarstwa do-
mowego 10m, przy czym lokal ten może 
być o obniżonym standardzie. Lokal  so-
cjalny  przysługuje wówczas gdy sąd w 
wyroku eksmisyjnym o tym postanowi, 
jeżeli nie, to eksmitowanemu przysługu-
je jedynie pomieszczenie tymczasowe, 
którego obowiązek zabezpieczenia spo-
czywa na Spółdzielni. Tymczasowe po-
mieszczenie powinno nadawać się do za-
mieszkania, zapewniać co najmniej 5 m˛  
powierzchni mieszkalnej na jedną osobę 
oraz znajdować się w tej samej miejsco-
wości lub pobliskiej. 
Osoby zainteresowane naszą ofertą pro-
simy o kontakt telefoniczny z pracowni-
kiem Spółdzielni zajmującym się win-
dykacją należności p. Bożeną Nowic-
ką tel 025 7585011 w. 23 lub osobiście w 
siedzibie Spółdzielni przy  ul. Kościusz-
ki 20 pokój nr 24
        ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI

WINDYKACJA ZADŁUŻEŃ – EKSMISJE
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L.P Zakres Robót Lokalizacja

I Roboty blacharsko- 
dekarskie

Sędomierska 6, 8 , Łupińskiego 9 ,11, Kopernika 14,16,18, Wyszyńskiego 23, 25, Siennicka 9, 
Nadrzeczna 1

II Docieplenie ścian 
zewnętrznych

Topolowa 13,17, 31,33, Kościuszki 2 /renowacja elewacji/

III Docieplenie stropodachów Warszawska 86,88,90, Kościuszki 2, Chełmońskiego 10a,10b, Bulwarna 1, 1a, 
Piłsudskiego 1, Siennicka 9

IV Wymiana ślusarki-drzwi 
zewnętrzne do klatek 
schodowych 

Miodowa 5, Nadrzeczna 1, Topolowa 13, 17,31,33,35, Kopernika 4, Armii Ludowej 21, 
Kościuszki 20 / I kl./

V Wymiana stolarki okiennej 
lokalowej 

Zgodnie z rejestrem oraz w budynkach termomodernizowanych

VI Remont balkonów Kopernika 1, 3, 7

VII Malowanie klatek 
schodowych

Armii Ludowej 21 , 21a, Kopernika 4, Warszawska 86,88,90, 103, Kołbiel 1-go Maja 95

VIII Roboty hydrauliczne Kościuszki 2/wymiana poziomu zimnej wody/
Siennicka 9, Chełmońskiego 11 /odwodnienie budynku/

IX Roboty drogowe- chodniki Topolowa 47,Szczecińska 12, 14, 11 Kopernika 7, Stanisławowska 1, Warszawska 86 /wymiana 
chodnika/
Warszawska 111 I etap /przełożenie chodnika/
1-go PLM “W-wa” , Siennicka 9 / opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania 
terenu/

Rzeczowy zakres robót w ramach konserwacji
L.P Zakres Robót Lokalizacja
1 Roboty malarskie Sędomierska 8,10, Łupińskiego 9,11, Wyszyńskiego 32/32, 1PLM 2 ( Naprawa 

po montażu skrzynek pocztowych)

2 Naprawa balkonów Okrzei 14A, Kopernika 8A, Kopernika 10

3 Naprawy posadzek piwnicznych Kościuszki 2, Siennicka 9, Błonie 14, Toruńska 4, 4A, Topolowa 10

4 Usuwanie usterek, awarii - naprawy elektryczne,  hy-
drauliczne ślusarskie blacharskie, dekarskie i inne

Zasoby spółdzielni

Zakres Rzeczowy

podwyżki w/w stawek jest wzrost cen ma-
teriałów budowlanych, usług, paliw, ener-
gii oraz podatków. 
Dzięki wzrostowi odpisu na remonty i 
konserwację od  01.01.2006, w skali roku 

na ten cel zabezpieczona zostanie kwota 
2.028.000 zł.  Brakującą kwotę na uzupeł-
nienie przyjętego planu uzyskamy z od-
pisu od lokali użytkowych – 239.600 zł., 
funduszu zasobowego – 500.000 zł. oraz 

z tytułu przekształceń lokali na spółdziel-
cze własnościowe prawo – 135.400 zł. 
Rzeczowy Plan Remontów i Konserwacji 
na rok 2006  prezentują poniższe tabele.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRZEŁOM” 
w Mińsku   Mazowieckim  

ul. Kościuszki 20  tel.(025)  758 5011, fax 758 3867
o g ł a s z a  przetarg nieograniczony  ;

Na wykonanie wymiany stolarki budowlanej w spółdzielczych za-
sobach mieszkaniowych w roku 2006.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2006r o godz 10.00
Wadium w wysokości 2.000 złotych należy wpłacić na konto 
Spółdzielni w PKO BP Mińsk Maz nr 30  1020  4476  0000  8702  
0018  1388
Specyfikację  istotnych warunków zamówienia  można nabyć  w 
cenie 50 złotych w siedzibie zamawiającego Dział Techniczny pok. 
nr 5  tel  758 3325 wew 27. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do 
unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

                                            Zarząd   Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRZEŁOM” 
w Mińsku   Mazowieckim  

ul. Kościuszki 20  tel.(025)  758 5011, fax 758 3867
o g ł a s z a  przetarg nieograniczony  ;

1. Na wykonanie przeglądów instalacji gazowych w spółdzielczych za-
sobach mieszkaniowych w roku 2006.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2006r o godz 9:00
Wadium w wysokości 500 złotych.
2. wykonanie przeglądów kominiarskich w  spółdzielczych zasobach 
mieszkaniowych w roku 2006.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2006r o godz 10.00
Wadium w wysokości 500 złotych.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP Mińsk Maz 
nr 30  1020  4476  0000  8702  0018  1388
Specyfikację  istotnych warunków zamówienia  można nabyć  w ce-
nie 50 złotych w siedzibie zamawiającego Dział Gospodarki Zasoba-
mi Mieszkaniowymi pok. Nr 2  tel  758 3325. Spółdzielnia zastrzega 
unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
                                    Zarząd   Spółdzielni

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE
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Dodatek mieszkaniowy to dopłata do kosztów utrzymania 
mieszkania. Może go otrzymać każdy, kto posiada tytuł prawny 
do zajmowanego mieszkania. Musi jednak spełniać warunki wy-
nikające z Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerw-
ca 2001 r. (Dz.U.Nr.71 poz. 734) i rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkanio-
wych ( Dz.U. Nr 156 poz. 181) oraz rozporządzenia Ministra In-
frastruktury z dnia  27 grudnia 2001 r.  (Dz.U. Nr 156 poz. 1828) 
Dodatki wypłacane  są osobom  fizycznym kwalifikującym się do 
ich otrzymania ze środków budżetu Miasta lub Gminy.
Roszczenie do tego typu świadczenia uzyskują osoby osiągające 
średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa do-
mowego nie przekraczający kwoty wyliczonej w określony przez 
ustawę sposób, obecnie jest to kwota:
–dla gospodarstwa wieloosobowego – 703,22 zł. na osobę
–dla gospodarstwa jednoosobowego – 984,51 zł.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów 
ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie eme-
rytalne i rentowe  oraz ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu 
nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgna-
cyjnych, zasiłków  okresowych z pomocy społecznej, jednora-
zowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomo-
cy społecznej. Przez gospodarstwo domowe rozumie się lokato-
ra samodzielnie  zajmującego lokal lub lokatora, jego małżonka 
i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące. Kolejne kryte-

rium przyznawania dodatku mieszkaniowego to normatyw po-
wierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na 
liczbę członków gospodarstwa domowego, a mianowicie:

1 osoba 2 osoby 3 osoby 4  osoby 5 osób 6 osób

35 m 40 m 45 m 55 m 65 m 70 m

a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każ-
dej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 
metrów. Przyznanie dodatku mieszkaniowego nie następuje z 
urzędu, lecz na wniosek osoby uprawnionej. Dodatek mieszka-
niowy jest świadczeniem, przyznawanym na okres sześciu mie-
sięcy. Dodatek wpłacany jest na konto Spółdzielni i zaliczany na 
poczet opłaty eksploatacyjnej za zajmowany lokal mieszkalny. 
W przypadku gdy osoba , której przyznano dodatek, nie opłaca 
pozostałej należności na bieżąco, Spółdzielnia zobowiązana jest 
niezwłocznie zawiadomić Urząd Miasta lub Gminy o wystąpie-
nie zaległości. Jeżeli osoba, której przyznano dodatek nie uregu-
luje zaległości w ciągu 3 miesięcy od dnia ich powstania, decyzja 
o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. Z tej formy po-
mocy w naszej Spółdzielni co miesiąc korzysta około 250 osób.
Bliższych informacji na ten temat udzielają pracownicy w biurze 
Spółdzielni pokój nr 24 lub w Urzędzie Miasta pokój nr 2 .

    Główna Księgowa

DODATKI MIESZKANIOWE

Jesteśmy najstarszą polską firmą rozliczającą koszty energii cieplnej i wody.
Nasza kadra jest merytorycznie przygotowana do rozwiązywania problemów z ogrzewnictwa i ciepłownictwa.

Dysponujemy własnym podzielnikiem dyfuzyjnym oraz podzielnikami elektronicznymi – 1 i 2 czujniko-
wymi renomowanej firmy KUNDO. Podzielniki zgodne są z wymaganiami Polskich Norm PN EN 834 i 
PN EN 835.
Zalety tego podzielnika to:
• Możliwość wizualnej kontroli zużycia ciepła
• Inteligentny system rozpoznania stanu grzejnika
• Czytelny wyświetlacz ciekło krystaliczny
• Bateria o trwałości co najmniej 10 lat
• Zaprogramowany dzień odczytu.
• Pamięć elektroniczna sumująca wskazania wszystkich poprzednich 

sezonów  grzewczych
• Przemienne wskazania aktualnego zużycia oraz  poprzednich wartości na 

wyświetlaczu
• Przechowywanie przez rok wskazań zużycia ciepła za ubiegły sezon

Posiadamy własny system rozliczeniowy dostosowany do potrzeb i warunków polskiego budownictwa 
wielorodzinnego. Rozliczeń dokonujemy w kilku centrach na terenie kraju, między innymi w naszym Od-
dziale w Siedlcach. Dzięki temu jesteśmy blisko naszych klientów. Pomagamy również w rozwiązywaniu 
problemów związanych z dostawą ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej poprzez dobór i montaż ter-
mostatycznych ograniczników cyrkulacji. Dostarczamy także system izolacji pionów. Metodą pneuma-
tyczną docieplamy stropodachy wentylowane w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych. Jako ma-
teriału izolacyjnego używamy granulowanej wełny mineralnej  (szklanej i skalnej)  oraz celulozy. Na reali-
zowany profil działalności posiadamy certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2000

Zapraszamy do współpracy
ENERGOSYSTEM Oddział w Siedlcach            ENERGOSYSTEM Sp. z o. o.
ul. Brzeska 120     ul. Nieszawska 10, 61-021 Poznań
08 – 110 Siedlce      e-mail: biuro@energosystem.com 
tel  025    643 46 09     tel (061) 651 44 00
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Wentylacja to proces usuwania z po-
mieszczeń zanieczyszczonego powietrza 
i doprowadzenie na jego miejsce powie-
trza świeżego. Wentylacja jest koniecz-
na, ponieważ powietrze we wszystkich 
pomieszczeniach stale wymaga wymia-
ny. Od czasu, gdy z myślą o oszczędza-
niu energii cieplnej zmieniły się techno-
logie i materiały budowlane, kiedy poja-
wiły się szczelne okna i drzwi, likwidacji 
ulegają wszelkie drogi niekontrolowane-
go przedostawania się powietrza do po-
szczególnych mieszkań. W tym momen-
cie szczególnego znaczenia nabiera pro-
blem właściwej wentylacji, który doty-
czy  większości budynków wielorodzin-
nych i to niezależnie od okresu, w którym 
budynek został wybudowany. We wszyst-
kich naszych budynkach działa wentyla-
cja naturalna, nie zawsze  skuteczna, po-
nieważ uzależniona jest od wielu czyn-
ników takich jak: pory roku, siły wiatru, 
kształtu i lokalizacji budynku. Najspraw-
niej działa zimą, gorzej jesienią i wiosną, 
a czasami źle latem. Wentylacja natural-
na może działać poprawnie tylko wte-
dy, gdy jest zapewniony dopływ odpo-
wiedniej ilości powietrza, oraz jego prze-
pływ przez poszczególne pomieszczenia. 
Pierwszym objawem złej wentylacji są za-
parowane szyby. W dalszej kolejności do-
chodzi do zawilgocenia ścian w najzim-
niejszych miejscach - głównie na nadpro-
żach, ościeżach, pod parapetami i w naro-
żach pomieszczeń. Takie warunki sprzy-

jają powstawaniu grzybów i pleśni, trud-
nych do zwalczania i niebezpiecznych dla 
konstrukcji budynku , ale przede wszyst-
kim groźnych dla zdrowia mieszkań-
ców. Wilgoć jest wszechobecna w po-
wietrzu. W mieszkaniu, jeśli jest jej wię-
cej niż potrzebuje człowiek, staje się sub-
stancją szkodliwą. Ze względów zdrowot-
nych i dla utrzymania komfortu cieplne-
go wilgotność względna powietrza w tem-
peraturze 20-22oC może wynosić 30-65%  
Im wyższa temperatura tym niższa wil-
gotność. Nadmiar wilgoci, spowodowany 
źle działającą wentylacją, sprawia najwię-
cej problemów zimą, kiedy bardzo rzadko 
otwiera się okna. Źródeł wilgoci w miesz-
kaniu jest wiele począwszy od oddycha-
nia przez podstawowe codzienne czyn-
ności takie jak gotowanie, kąpanie, pranie 
oraz zmywanie naczyń. Nadmierne zawil-
gocenie można zmniejszyć przede wszyst-
kim dbając o prawidłowe działanie wen-
tylacji. Sprawne jej funkcjonowanie  jest 
też konieczne dla właściwego i  bezpiecz-
nego działania urządzeń domowych spa-
lających gaz, a przede wszystkim do od-
prowadzenia powstałych z tego tytułu 
spalin. Niesprawnie działająca wentyla-
cja może doprowadzić do gromadzenia 
się w mieszkaniu tlenku węgla. Zatrucie 
tym gazem może mieć bardzo poważne 
konsekwencje zdrowotne. Człowiek prze-
bywa przez ponad 90% swego życia w po-
mieszczeniach zamkniętych, z tego więcej 
niż 50% czasu spędza w mieszkaniu, nie 

zawsze zdając sobie sprawę z wagi jakie 
znaczenie dla zdrowia i właściwego wy-
poczynku ma mikroklimat jaki panuje w 
mieszkaniu. O ile łatwo sobie wyobrazić 
skutki braku powietrza, zwłaszcza tlenu, o 
tyle nie zawsze zdajemy sobie sprawę ze 
skutków niewłaściwej jakości powietrza. 
Wyraźnie wyczuwalne zanieczyszczenia 
powietrza  powodują przeważnie natural-
ną potrzebę wietrzenia. O wiele niebez-
pieczniejsze są zanieczyszczenia, których 
stężenie jest niewielkie, a przez to najczę-
ściej niezauważalne, są to zanieczyszcze-
nia chemiczne wydzielane przez mate-
riały budowlane i wykończeniowe, me-
ble i urządzenia, które mogą nawet przy 
niewielkim stężeniu powodować alergię 
i inne schorzenia, a po dłuższym czasie 
wywoływać poważne skutki zdrowotne. 
Na co dzień  objawami zanieczyszczenia 
powietrza są bóle głowy, złe samopoczu-
cie, ogólne osłabienie oraz nadwrażliwość 
dróg oddechowych i błon śluzowych.
Powinnością każdego z nas jest dbanie o 
właściwą wentylację i doprowadzanie do 
naszych mieszkań odpowiedniej ilości 
powietrza, co zapewni prawidłowy mi-
kroklimat i bezpieczeństwo zdrowego za-
mieszkiwania. Otwierając w okresie zimo-
wym okna nie zapominajmy o zakręcaniu 
w pomieszczeniu zaworów termostatycz-
nych, aby ciepło wytwarzane przez grzej-
niki nie uciekało z mieszkania.

                                    Bogusław Zwierz  
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