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Już po raz 48 w  historii „Przełomu” odbyło się 
Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni. 
Obrady przeprowadzone , jak dotąd tradycyjnie 
w sobotę (24 czerwca), trwały prawie 9 godzin. 
Klub Osiedlowy Spółdzielni przy ulicy Koper-
nika 5 wypełniło 69 delegatów na ogólną licz-
bę 79,wybranych na 10 zebraniach grup człon-
kowskich.
Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni 
jest jej najwyższym organem. Dla przypomnie-
nia do jego najważniejszych uprawnień należy:
- uchwalanie kierunków działalności 

gospodarczej i społeczno-kulturalnej,
- zatwierdzanie rocznych bilansów 

spółdzielni  
- zatwierdzanie sprawozdań Rady 

Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni oraz 
udzielanie absolutorium członkom Zarządu 
Spółdzielni,

- dokonywanie zmian w Statucie Spółdzielni,
- wybór i odwoływanie Rady Nadzorczej,
- rozpatrywanie odwołań od uchwał  Rady 

Nadzorczej podjętych przez nią w pierwszej 
instancji,

- podejmowanie uchwał w sprawie zbycia 
nieruchomości.

Przewodniczenie obradom delegaci powierzyli 
p. Grzegorzowi Wyszogrodzkiemu, który bardzo 
dobrze wywiązał się z tego zadania. Sekretarzem 
Zebrania w wyniku wyborów został  p. Leszek 
Korczyński, a asesorami p. Jadwiga Gajowniczek 
i p. Stanisław Wajda.
Bogaty bo liczący 18 punktów porządek 
Zebrania realizowano sprawnie. Na wstępie 
obrad wręczono przyznane przez Krajową Radę 
Spółdzielczą „Odznaki Zasłużony Działacz 
Ruchu Spółdzielczego”  wyróżniającym się 
działaczom oraz pracownikom Spółdzielni. 
Odznaki otrzymali Irena Bogucka, Elżbieta 

Dubiel, Wojciech Cudny, Krzysztof 
Kulka, Zbigniew Miklaszewski 
oraz Piotr Nurzyński. W trakcie 
obrad zebrani żywo reagowali 
zarówno na wystąpienie 
Burmistrza Miasta p.Zbigniewa 
Grzesiaka odpowiadającego na 
zadane mu pytania i poruszone 
problemy, jak też na inne głosy. Z 
wypowiedzi p.Burmistrza wynika, 
iż tylko realizacja jednego wniosku 
Spółdzielni do budżetu ma szanse być 
w tym roku rozpoczęta, a mianowicie 
uporządkowanie ścieków i wód 
opadowych w ulicy Toplowej.
Najwięcej emocji w czasie obrad 
wystąpiło w trakcie realizacji (nomen 

omen) pkt.13 obrad czyli zgłaszanie kandydatów 
do Rady Nadzorczej. Blisko 50% obecnych 
delegatów kandydowało do „władz Spółdzielni”. 
Zgłoszono 34 kandydatów, którzy przeszli przez 
kilkakrotne głosowania, aby wyłonić pełny 15 
osobowy skład Rady.
W części obrad poświęconej sprawozdaniom, 
Prezes Zarządu Krzysztof Roguski podkreślił 
rolę i znaczenie Spółdzielni, jej dotychczasowe 
związki i relacje z Miastem, przypomniał blisko 
50 letnią jej historię, przedstawił najważniejsze 
propozycje zmian w prowodawstwie dotyczącym 
spółdzielni mieszkaniowych proponowane 
przez kolejnych „ozdrowicieli”. Spółdzielnia 
„Przełom” posiada blisko 4 000 mieszkań w 
110 budynkach, 128 lokali użytkowych oraz 
około 11 500 mieszkańców. Miniony rok 
to kolejne remonty i termomodernizacja 4 
budynków, wymiana pokryć dachowych na 
18 budynkach, docieplenie 17 stropodachów, 
wymiana 1200 szt. stolarki budowlanej, 18 
drzwi wejściowych do budynków, remont 43 
balkonów, montaż  skrzynek na korespondencję 
w 26 budynkach. Ogółem na remonty i 
konserwacje  wydatkowano blisko 3 mln. zł. 
W 2005 roku dużo wysiłku Rada Nadzorcza 
i Zarząd poświęciły windykacji należności 
czynszowych. W trakcie wspólnych posiedzeń 
przeprowadzono rozmowy z 194 dłużnikami, 
których  łączna wysokość zaległości wynosiła 
blisko 350 tys.zł. Efektem tych wysiłków  było 
spłacenie blisko połowy tej kwoty,  bo ponad 
155 tys.zł.
W trakcie obrad Przewodniczący ustępującej 
Rady Nadzorczej p. Czesław Gągol zapoznał 
delegatów z protokołem, oceną i wnioskami 
przeprowadzonej w II kwartale br kompleksowej  
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lustracji Spółdzielni za lata 2002-2005. Lustrator działający w 
imieniu i z upoważnienia Krajowego Związku Rewizyjnego 
pozytywnie ocenił pracę organów spółdzielni zarówno w zakresie 
przestrzegania prawa, zgodności przepisów wewnętrznych z 
obowiązującym prawem, funkcjonowania organów spółdzielni, 
gospodarki finansowej jak również utrzymywania zasobów w 
należytym stanie technicznym dzięki zasadnym remontom i 
konserwacji. W punkcie dotyczącym podejmowania uchwał 
zebrani przyjęli sprawozdania Rady Nadzorczej oraz Zarządu i 
udzielili członkom Zarządu absolutorium, przyjęto też zmiany do 
statutu. Delegaci głosowali również nad uchwałami dotyczącymi 
zbycia gruntów  oraz w sprawach dotyczących wykluczenia ze 
Spółdzielni.  Mająca w trakcie Zebrania dużo pracy komisja 
skrutacyjna po ostatnim głosowaniu podała ostateczne wyniki 
wyborów do Rady Nadzorczej. W jej składzie znaleźli się Gągol 
Czesław, Jackowski Wojciech, Księżopolski Janusz, Luba Janusz, 

Łukaszewska Irena, Malesa Gdula Małgorzata, Pszczółkowski 
Jacek, Rabsztyn Małgorzata, Roguska Małgorzata, Rosłoniec 
Henryk, Szczypiorska Magdalena, Śladowska Grażyna, Tkaczyk 
Andrzej, Wyszogrodzki Grzegorz, Zgódka Bożena.
Rada Nadzorcza na zwołanym tuż po zakończeniu Zebrania 
Przedstawicieli  pierwszym posiedzeniu dokonała wyboru 
części Prezydium Rady. Przewodniczącym Rady został 
p.Grzegorz Wyszogrodzki, Zastępcą Przewodniczącego 
wybrano p.Czesława Gągola, Sekretarzem została p.Małgorzata 
Malesa Gdula natomiast Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
p.Andrzej Tkaczyk. Wybór Przewodniczących komisji 
problemowych i ustalenie ich składów osobowych nastąpi 
w terminie późniejszym o czym poinformujemy Państwa w 
następnym numerze „Przełomowych Wieści”.

                                                                                  Redakcja

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 czujnikowymi renomowa-
nej firmy KUNDO. Podzielniki zgodne są z wymaganiami Polskiej Normy PN EN 834.
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 bu-
downictwa wielorodzinnego. Rozliczeń dokonujemy w kilku centrach na terenie kraju, mię-
dzy innymi w naszym Oddziale w Siedlcach. Dzięki temu jesteśmy blisko naszych klientów. Pomagamy również w rozwią-
zywaniu problemów związanych z dostawą ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej poprzez dobór i montaż termosta-
tycznych ograniczników cyrkulacji. Dostarczamy także system izolacji pionów. Metodą pneumatyczną docieplamy stro-
podachy wentylowane w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych. Jako materiału izolacyjnego używamy granulo-
wanej wełny mineralnej  (szklanej i skalnej)  oraz celulozy. Na realizowany profil działalności posiadamy certyfikat zgod-
ności 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
e-mail : siedlce@energosystem.com  

Niespełnione oczekiwania Spółdzielni
     Kolejny raz w obowiązującym terminie do 30 września 2005 
roku, Spółdzielnia złożyła do Burmistrza wnioski o sfinanso-
wanie z budżetu miasta szeregu zadań istotnych dla codzien-
nej egzystencji zarówno mieszkańców zasobów spółdzielczych, 
którzy stanowią ok. 1/3 liczby ludności, jak i pozostałych oby-
wateli miasta. Treść i szerokie uzasadnienie wniosków publiko-
waliśmy w nr 5 “Przełomowych Wieści”.
     Z przykrością informujemy Szanownych Czytelników, iż 
kolejny raz  wnioski Zarządu Spółdzielni nie wydały się ważne 
zarówno dla p. Burmistrza jak też dla Rady Miasta, a przecież 
mogliśmy mieć nadzieję na poparcie przynajmniej niektórych, 

tych najważniejszych wniosków, gdyż w składzie Rady Miasta, 
która kończy w tym roku czteroletnią kadencję, jest wielu rad-
nych, którzy zamieszkując spółdzielcze zasoby i ubiegając się  o 
mandat obiecywali wyborcom zajęcie się ich sprawami.
      O powodach odrzucenia naszych wniosków, podobnie jak 
w ubiegłych latach, Spółdzielnia nie została poinformowana.
Spółdzielnia również w roku bieżącym po raz kolejny złoży 
wniosek do budżetu miasta mając nadzieję na większe zrozu-
mienie i przychylność radnych kolejnej kadencji.
   
                                                                                Redakcja
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Kaletka 2006
 W dniu 1 lipca rozpoczął się siódmy obóz sportowo-rekreacyj-
ny zorganizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przełom” 
w Kaletce k\Iławy. O godz. 8oo rano spotkaliśmy się pod Klu-
bem Spółdzielni Mieszkaniowej – 32 obozowiczów – 15 chłop-
ców i 17 dziewczynek w wieku 11 – 16 lat oraz 4 osoby kadry: 
Krzysztof Kulka – kierownik obozu, Monika Abelska – wy-
chowawczyni – opiekowała się dziewczętami, Bartek Chomko 
-„Homer”, który 
miał pod opieką 
chłopców oraz 
wiecznie weso-
ła i pełna ener-
gii Barbara Mor-
tel – pielęgniar-
ka obozu.
Po dotarciu na 
miejsce i rozlo-
kowaniu się w 
domkach wyru-
szyliśmy po raz 
pierwszy nad je-
zioro Gil Wiel-
ki, nad  którym 
w czasie poby-
tu spędzaliśmy 
wiele godzin. Z uwagi na upały, ciszę nocną trzeba było prze-
nieść na godzinę 23.oo i tak praktycznie zostało już do koń-
ca obozu.
Od poniedziałku do piątku, w blokach programowych, od-
bywały się turnieje sportowe (tenis, tenis stołowy, badmin-
ton) oraz rekreacyjne (rzut lotką, „rzucanka” ringo, rzut pił-
ką tenisową, test tenisowy ) i zawsze przed kolacją zajęcia bry-
dża sportowego. W sobotę i w niedzielę odbywały się zawody 
na kąpielisku.Przez cały czas trwania obozu mieliśmy do dys-
pozycji sprzęt wodny mocno wykorzystywany przez obozowi-
czów (łódź wiosłową, rower wodny oraz kajak). Na kąpielisku 
przez cały czas pilnował nas oraz uczył za-
sad przebywania w wodzie, będący do na-
szej dyspozycji ratownik, który był zatrud-
niony przez Ośrodek.
Trzykrotnie grupa obozowiczów odbyła 
piesze wycieczki do Makowa – wsi odda-
lonej o 5km od Kaletki, położonej nad Je-
ziorakiem.
W każdy dzień po kolacji, odbywały się im-
prezy specjalne i tak:
1 lipca – Wieczorek Zapoznawczy – dzie-
ci z poszczególnych domków przedstawiały 
się koleżankom i kolegom; 2 lipca – Dysko-
teka obozowa prowadzona przez DJ „Trak-
tora” – tak dzieci nazywały pana, który pro-
wadził dyskoteki; 3 lipca – Kalambury oraz 
śpiewanie piosenek; 4 lipca – Prezentacja 
domków – każdy domek przygotował coś o sobie, w formie 
wierszyka, piosenki lub skeczu; 5 lipca – Pokaz Mody i Fryzur 
– dzieci przygotowały wspaniałe przebrania i wymyślne fryzu-
ry – bawiliśmy się wspaniale; 6 lipca – zamiast kolacji mieliśmy 
hamburgery z grila oraz kiełbaski, później było śpiewanie pio-
senek i Podchody na terenie Ośrodka. Tym razem przygoto-
wali je chłopcy; 7 lipca – Bitwa Błotna – dzieci i kadra obozo-

wa przeprowadziła wielką bitwę na błoto, nad jeziorem – zaba-
wa była wspaniała – podziwiana przez duże grupy wczasowi-
czów; 8 lipca – odbyły się Śluby Obozowe – na pomoście przy 
jeziorze odbyła się uroczystość zaślubin, celebrowana przez 
„Homera”, w której wzięło udział 9 par. 9 lipca – przeprowa-
dzono Obozowy Turniej „Awantura o kasę”; 10 lipca – bawili-
śmy się na Dyskotece Weselnej – przełożonej z soboty (finały 

Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej), na któ-
rej bawili się doskonale wszyscy uczestnicy 
obozu, a także zaproszeni goście; 11 lipca 
– Kolejny dzień pełen atrakcji, po obiedzie 
był Konkurs Malowania Twarzy, a następ-
nie rozegrano Mecz Piłkarski Dziewczęta 
kontra Chłopcy, który „niespodziewanie” 
zakończył się zwycięstwem chłopców 3:1, 
emocje i pot zniknęły w trakcie kąpieli w 
jeziorze. W tym dniu odbyło się też Ogni-
sko, na którym śpiewaliśmy piosenki oraz 
Podchody, tym razem dziewczęta znęca-
ły się nad chłopcami; 12 lipca – przepro-
wadzono konkurs Karaoke – dzieci śpie-
wały piosenki po polsku i po angielsku, 
a następną imprezą była zabawa w Becz-
kę Śmiechu – zakładaliśmy losowo wybra-
ne ubrania zgromadzone wcześniej w wor-

ku; 13 lipca – wycieczka do Iławy, a po kolacji wybory Miss i 
Mister’a Obozu; 14 lipca – uroczyste Podsumowanie Obozu 
– wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy wraz z wła-
sną podobizną wybraną z 1800 zdjęć, które zrobiliśmy sobie 
na obozie i zachowaliśmy w obozowym komputerze. Rozdano 
dziewięć kompletów medali oraz 16 statuetek dla najbardziej 
aktywnych obozowiczów. Złożyliśmy podziękowanie Gospo-
darzom Ośrodka. Wieczorem odbyła się Dyskoteka Piżamo-
wa, gdyż dzieci większość ubrań miały już spakowane; 15 lip-
ca – odjazd do Mińska – pamiątkowe zdjęcia, większość dziew-
cząt płakała przy wyjściu z autokaru w Mińsku, kadrze też łza 

się zakręciła.
 Wszystkie 
dzieci były 
wspaniałe,  ale 
najw iększy m 
uznaniem u ka-
dry i uczestni-
ków obozu cie-
szyli się: 
    Asia Król  
– Prawdziwa 
Królowa Spor-
tu, (współorga-
nizowała m.in. 
śluby, chrzest, 
p o d c h o d y ) ; 
Magda Karli-

kowska – Doskonała Organizatorka (m.in. Awantura o kasę, 
Miss i Mister Obozu ); Artur Rogulski – Super „Gościu”  Ka-
letki, bardzo lubiany przez wszystkich uczestników; Adam Ma-
tejko – Słodki Łobuziak, wszędzie go było pełno i tam gdzie 
działo się dobrze i tam gdzie trochę gorzej; Magda Baranowska 
– Baranek, Justynka Chodorska – Obozowy Kawalarz, Maciek 
Berond – Różowa Czapeczka.
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Wyróżnienia: Beata Zych – Miss Kaletki, Karol Kowalczyk 
– Mister Kaletki, Damian Bąk i Kasia Jaworska – Super Pły-
wacy; Maciek Porowski i Marcin Morawski - Ekstra Wędkarze, 
Tomek Nadłonek, Piotr Piątek i Rafał Hys – Najlepsi Piłkarze. 
Mateusz Maj i Artur Rogulski – Najlepsi Adepci Brydża.
Medaliści zawodów sportowych:
Pływanie gimnazjum: Damian Bąk, Maciek Berond, Maciek 
Porowski; podstawówka dziewcząt: Justyna Chodorska, Ewa 
Mortel, Agnieszka Kulka; podstawówka chłopców: Wojtek 
Nieczaj, Rafał Hys, Marcin Morawski;
Warcaby 100 -polowe  gimnazjum: Asia Król, Agnieszka Bo-
rejko, Maciek Berond, podstawówka: Karol Kowalczyk, Tomek 
Nadłonek, Filip Frelak;
Tenis ziemny gimnazjum: Asia Król, Ania Piątek, Ania Szy-
mańska; podstawówka: Piotr Piątek, Rafał Hys, Ola Cudna;
Tenis stołowy gimnazjum: Asia Król, Maciek Berond, Agniesz-
ka Borejko; podstawówka dziewcząt: Kasia Jaworska, Iza Przy-
siężniak, Ola Cudna;
Badminton gimnazjum dziewcząt: Asia Król, Ania Szymańska, 
Karolina Kałuska; gimnazjum chłopców: Maciek Berond, Da-
mian Bąk, Artur Rogulski; podstawówka dziewcząt: Kasia Ja-
worska, Ola Cudna, Agnieszka Kulka; podstawówka chł.: Filip 

Frelak, Tomek Nadłonek, Adam Matejko 
Turniej  rekreacyjny  gimnazjum dziewcząt: Asia Król, Karoli-
na Kałuska, Ania Piątek; gimnazjum chłopców: Damian Bąk, 
Artur Rogulski, Maciek Berond; podstawówka dziewcząt: Ola 
Cudna, Agnieszka Kulka, Justyna Chodorska; podstawówka 
chłopców: Tomek Nadłonek, Rafał Hys, Piotr Piątek; 
Dzięki bardzo dobrej współpracy dzieci i młodzieży z kadrą 
udało nam się zrealizować wszystkie zaplanowane zajęcia i 
wiele innych niezaplanowanych jak Chrzest Obozowy, który 
odbył się między godziną 1.30 i 2.30 w nocy z czwartku na pią-
tek 13\14 lipca oraz scenka z serialu „Alternatywy 4”.
Uważam obóz Kaletka 2006 za bardzo udany, większość dzieci 
pragnie spotkać się w tym miejscu po raz kolejny. Zawiązane 
przyjaźnie owocują poobozowymi spotkaniami. Duży wpływ 
na taką opinię miała też cudowna, słoneczna pogoda, znako-
mita atmosfera, gościnność gospodarzy Ośrodka, specyficzny 
klimat Kaletki, a przede wszystkim same dzieci.

                                              Opracował: Krzysztof Kulka 
                                               kierownik obozu w Kaletce.

W tym miejscu miał być gorący apel o poszanowanie mienia, 
które jest naszym wspólnym spółdzielczym dobrem, na które 
wszyscy łożymy czasami z bardzo skromnych dochodów. Jed-
nak zamiast apelu będzie kilka zdań refleksji.
Majątek Spółdzielni jest to nasze wspólne dobro, w związku z 
czym wszyscy powinniśmy o nie dbać i zwracać uwagę tym, 
którzy to dobro niszczą.
Zdarzeń polegających na wybijaniu szyb w drzwiach i oknach 
klatek schodowych, wyłamywaniu sztachet z ogrodzeń i nisz-
czeniu furtek placów zabaw, brudzeniu ścian nawet nowo od-

nowionych klatek schodowych, uszkadzaniu skrzynek na ko-
respondencję, kradzieżach metalowych wycieraczek z przed 
drzwi wejściowych i wiele innych nagannych zachowań jest 
bardzo dużo i chyba tylko źle pojęta solidarność sąsiedzka po-
zwala wandalom żyć spokojnie wśród nas. A przecież czasami 
wystarczy z uśmiechem zwrócona uwaga, innym razem przy-
pomnienie, że to jest nasze wspólne, ale nigdy nie powinna to 
być OBOJĘTNOŚĆ...

     Redakcja

Nie bądźmy obojętni.........
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Spółdzielcze Osobowości
Istnieją ludzie , którym życie płynie niezauważalnie. Są też 
tacy, którzy pozostają długo w pamięci współpracowników, 
znajomych, przyjaciół. Do tych drugich zdecydowanie zalicza 
się Pan Marian Mrozik.
I chociaż znaczna część społeczeństwa zna go jako „tylko” 
doskonałego Głównego Księgowego, 
to wiedza ta jest zdecydowanie nie-
pełna. Pan Marian to człowiek o bar-
dzo bogatym życiorysie. Pracę rozpo-
czął w 1945 roku w Gminnej Radzie 
Narodowej w Cegłowie. Początkowo 
jako referent aprowizacji, a następ-
nie jako Sekretarz Gminy. Pracował 
tam przez pięć lat pomagając jedno-
cześnie w tworzeniu rad narodowych 
w całym mińskim powiecie. W Cegło-
wie prowadził również referat ewiden-
cji i kontroli ruchu ludności, referat 
wojskowy, a nawet Urząd Stanu Cywil-
nego. Zawsze z opinią pracownika su-
miennego i bardzo uczynnego w sto-
sunku do interesantów. Dlatego też zo-
stał dostrzeżony i zaproponowano mu 
w 1950 roku pracę w Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej w Mińsku 
Mazowieckim.
Z powodu potrzeb kadrowych prze-
niesiony został  w lutym 1951 roku do Jeruzala, a po dwóch 
latach wrócił na funkcję Sekretarza Gminnej Rady Narodo-
wej w Cegłowie.
Do pracy w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mińsku 
Mazowieckim na stanowisko kierownika Wydziału Finanso-
wego został przeniesiony w grudniu 1957 roku. W roku 1965 
został Sekretarzem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w 
Mińsku Mazowieckim i funkcje tą pełnił do1968 roku.
W latach 1984-86 Pan Mrozik był ławnikiem Sądu Rejonowe-
go w Mińsku Mazowieckim. 
Pracę na terenie powiatu mińskiego jak również miasta wspo-
mina z wielką satysfakcją. Był inicjatorem wielu czynów spo-
łecznych. W rozmowie podkreśla fakt, że miał okazję brać 
udział w przeprowadzaniu pierwszego po wojnie narodowe-
go spisu powszechnego ludności i zwierząt , jako powiatowy 
komisarz spisowy . Dokumenty rejonu , za który odpowia-
dał złożył pierwszy w województwie warszawskim bez żad-
nych usterek.
Przygoda Pana Mariana Mrozika  ze Spółdzielnią Mieszka-
niową „Przełom” zaczęła się w 1958 roku  i  trwała do 2005. 
Pierwsze dwa lata była to praca społeczna. Pan Marian dumny 
jest z faktu , że inicjatorzy założenia spółdzielni mieszkanio-
wej powierzyli mu prowadzenie finansów tworzonej od pod-
staw spółdzielni. Chcąc być w swej pracy jak najbardziej uży-
teczny rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim, które 
z tytułem magistra administracji ukończył w 1970 roku. 
Zaangażowanie Pana Mariana w problematykę spółdziel-

czości przyniosło spółdzielcom, mieszkańcom Mińska Ma-
zowieckiego wiele korzyści. Między innymi pozyskiwał pań-
stwowe dotacje na budownictwo mieszkaniowe z Urzędu Wo-
jewódzkiego w Siedlcach. Ważnym faktem jest też współpra-
ca Zarządu, którego był członkiem z Bankiem Polskim PKO w 

Mińsku Mazowieckim. Zmniejsze-
nie odsetek od kredytów na budo-
wę bloków Spółdzielnia zawdzięcza 
osobistemu zaangażowaniu Pana 
Mariana, włożył w tę sprawę wie-
le wysiłku.
Nie ograniczając się do realiza-
cji zadań wynikających z zasad 
spółdzielczości w naszym mieście 
współuczestniczył w tworzeniu i 
pracy organów Krajowego Związku 
Rewizyjnego w Warszawie. Umie-
jętnie integrował środowiska spół-
dzielcze, wnosił wkład w umacnia-
nie idei spółdzielczości mieszka-
niowej, za co w 2002 roku otrzy-
mał od Krajowego Związku Re-
wizyjnego podziękowanie. Wyróż-
niono w nim „szczególną mądrość 
spółdzielcy, fachowość, rzetelność, 
odpowiedzialność i niezawodność 
oraz kształtowanie dobrych i zdro-

wych – nacechowanych koleżeńskością – stosunków między-
ludzkich”.  Za tę działalność Centralny Związek Spółdzielcze-
go Budownictwa Mieszkaniowego wyróżnił go srebrną i zło-
tą odznaką.
Za społeczne zaangażowanie w życie miasta i spółdzielców 
został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a następnie 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Świadectwem umiejętnego postrzegania drugiego człowieka 
jest rodzina- duma Pana Mariana, ponad pięćdziesięciolet-
nie małżeństwo, w czasie którego wychował dwoje wartościo-
wych dzieci: syna- budowlańca i córkę – prawnika, wielolet-
niego sędziego Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, a 
obecnie Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Za 50 – lecie małżeństwa Państwo Mrozikowie w 2001 roku 
zostali wyróżnieni „Medalem za długoletnie pożycie”, zaś 
Uchwałą Rady Miasta Mińska Mazowieckiego z dnia 27 
kwietnia 2006 roku na wniosek Kapituły do spraw Tytułów   
Pan Marian Mrozik otrzymał tytuł „Zasłużony dla Miasta 
Mińsk Mazowiecki”.
Zasłużonemu 80-latkowi gratulujemy dotychczasowych osią-
gnięć i życzymy dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
                                                                
                       Na podstawie rozmowy wspomnienia spisały :
                           Irena Łukaszewska i Małgorzata Rabsztyn

OGŁOSZENIA
Zamienię mieszkanie 2 pokojowe o pow. 50,70 m² na osiedlu Targówka  na mniejsze do 40 m² również 2 pokojowe. Kontakt 
telefoniczny pod nr 025 759 13 06.
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Wybory do Samorządu Lokalnego 
Zespół ds. wyborów apeluje do spółdzielców o zgłaszanie kan-
dydatów na radnych do Rady Miasta, osób posiadających pre-
dyspozycje do pracy społecznej, specjalistów różnych branż 
znających problemy miasta i środowiska, cieszących się zaufa-

niem społecznym. 
W okresie wakacji do dyspozycji Państwa są etatowi członko-
wie Zarządu Spółdzielni w trakcie poniedziałkowych dyżurów 
w godz.12°°- 17°°  tel. (025) 758 45 75 . 

Poprzedni odcinek poświęcony był samorządowi gminnemu i 
jego zadaniom.
Dziś rozpoczynamy prezentację organów gminy.
Posiadająca osobowość prawną gmina w oparciu o postano-
wienia ustaw oraz statutu gminy powołuje swoje organy, któ-
rymi są rada gminy oraz wójt /burmistrz, prezydent miasta/. 
Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, 
natomiast wójt / burmistrz, prezydent/ są jednoosobowym or-
ganami wykonawczymi gminy.
RADA GMINY
Zasady wyboru rady określają postanowienia ordynacji wy-
borczej. Obowiązujące w Polsce wybory są powszechne, rów-
ne, bezpośrednie i tajne. Liczba radnych uzależniona jest od 
ilości mieszkańców gminy, dla miasta Mińsk Mazowiecki licz-
ba ta wynosi 21 radnych. Kadencja rady wynosi 4 lata. Rada ze 
swego grona wybiera przewodniczącego oraz do trzech wice-
przewodniczących, których zadaniem jest organizowanie pra-
cy rady, zwoływanie sesji rady, przewodniczenie jej obradom.
Uchwały rady gminy podejmowane są w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady. Przypadki tajnego głosowania okre-
ślają ustawy.
Rada powołuje stałe i doraźne komisje do określonych zadań 
ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
Do kontroli działalności organu wykonawczego gmin /wójta, 
burmistrza, prezydenta/, jej jednostek organizacyjnych oraz 
pomocniczych rada powołuje komisję rewizyjną , której głów-
nym zadaniem poza w/w funkcją kontrolną jest opiniowa-
nie wykonania budżetu gminy i wnioskowanie do rady gmi-
ny w sprawie absolutorium dla wójta /burmistrza, prezydenta/. 
Komisja rewizyjna jest  jedyną komisją, którą rada gminy ma 
obowiązek powołać.
Rada gminy posiada szerokie kompetencje, wszystkie przyzna-
ne przez ustawy organom gminy, a nie zastrzeżone do kompe-
tencji wójta /burmistrza, prezydenta/.

Podstawowe uprawnienia dotyczą uchwalania:
- budżetu gminy
- statutu gminy
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- programów gospodarczych
- podatków i opłat lokalnych
-  zasad współpracy ze społecznościami lokalnymi innych
  państw oraz współpracy z innymi gminami 
-  kierunków działania wójta /burmistrza, prezydenta
  przyjmowanie sprawozdań z działalności, ustalanie jego
  wynagrodzenia
-  zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad
  przekazywania im składników mienia oraz zasad
  przekazywania środków budżetowych na realizację
  powszechnych zadań.
Ponadto rada gminy podejmuje uchwały w sprawach mająt-
kowych przekraczających zakres zwykłego zarządu, określenia 
zasad nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości, emitowania 
obligacji, określania maksymalnej wysokości zaciąganych po-
życzek i kredytów, zobowiązań w zakresie podejmowania in-
westycji i remontów, powoływania i odwoływania skarbni-
ka i sekretarza gminy, tworzenia i przystępowania do spółek 
i spółdzielni oraz występowania z nich, nadawania honorowe-
go obywatelstwa jak też decydowanie w sprawach herbu gmi-
ny, nazw ulic i placów oraz wznoszenia pomników.
Posiadając tak szerokie kompetencje rada jako organ kolegial-
ny gminy nie zarządza bezpośrednio gminą, ogranicza się je-
dynie na określeniu generalnych zasad i reguł jej funkcjonowa-
nia. Podejmowane przez radę gminy czynności, które znajdują 
się w sferze wykonawczej poza naruszeniem zasady podziału 
organów gminy na stanowiące i wykonawcze byłoby narusze-
niem postanowień konstytucji RP. Jednoosobowym organem 
wykonawczym gminy jest wójt /burmistrz, prezydent/ 

                                                          Zespół ds. wyborów

Vademecum  Wyborcy (2)
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Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRZEŁOM” w historii Mińska  
Mazowieckiego ma swój blisko  50-letni udział. Powstała w 
1958 roku zaczynając od zakupu 2 budynków od miasta po-
łożonych przy ul. Błonie. Dziś zajmuje około 30 ha powierzch-
ni Mińska Mazowieckiego, posiada 110 bloków o 3901 miesz-
kaniach, w których zamieszkuje ok. 11500 osób, wybudowała 
128 lokali użytkowych, w których znalazło zatrudnienie wielu 
mieszkańców naszego grodu.
Powiększając swoje zasoby mieszkaniowe, w których zamiesz-
kali członkowie Spółdzielni, w większości pracownicy miń-
skich zakładów pracy, Spółdzielnia w znaczący sposób przy-
czyniła się do wzrostu liczby mieszkańców  miasta. Proces in-
westycyjny związany z budową bloków tworzył miejsca pracy, 
rozwinął się handel materiałami budowlanymi, wykończenio-
wymi, wyposażeniem mieszkań itp., powstawały nowe firmy, 
dzięki czemu do budżetu miasta wpływały podatki, od Spół-
dzielni również, co przyczyniło się do tego, iż gród nasz rozwi-
jając się zmienia swój wizerunek.
Znaczenie i sukcesy Spółdzielni nie byłyby możliwe bez zaan-
gażowania i ofiarności ludzi. W jej historii trudno wszystkich 
wymienić. Chcąc jednak uhonorować kilka wybitnych posta-
ci związanych ze Spółdzielnią Rada Nadzorcza  i Zarząd Spół-
dzielni wystąpiły do Rady Miasta o nadanie najgodniejszym 
tytułów “Zasłużony dla miasta Mińsk Mazowiecki” . Procedu-
rę nadania honorowych tytułów określa  regulamin uchwalo-
ny przez Radę Miasta. W świetle postanowień tego regulaminu 
Kapituła do spraw tytułów po zapoznaniu się z naszymi wnio-
skami oraz ich uzasadnieniami postanowiła pozytywnie zaopi-
niować dwie kandydatury p. Marianny Górskiej oraz p. Ma-
riana Mrozika, a Rada Miasta Mińsk Mazowiecki  Uchwałą nr 
XXXV/333/06 z dnia 27.04.2006 r. nadała tym osobom tytuły 
“Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki”.
Pani Marianna Górska to członek założyciel Spółdzielni. 
Wspólnie z 37 pozostałymi członkami założycielami powoła-
ła ją 48 lat temu do życia. Pracowała w Radzie Nadzorczej w 
pierwszych latach jej funkcjonowania, aktywnie działa w Sa-

morządzie Domowym, przez wiele kadencji była delegatem na 
Zebranie Przedstawicieli Członków – najwyższego organu sa-
morządowego Spółdzielni. W roku bieżącym Zebranie Grupy 
Członkowskiej po raz kolejny powierzyło p. Mariannie Gór-
skiej  mandat delegata. Za swoje zasługi dla  Spółdzielni zo-
stała odznaczona przez Krajową Radę Spółdzielczą. Zaangażo-
wanie w działalność na rzecz Spółdzielni Pani Marianna Gór-
ska umiejętnie łączyła z pracą w oświacie poświęcając się przez 
całe życie wychowaniu i kształceniu dzieci oraz młodzieży od-
nosząc na tym polu olbrzymie sukcesy. Przyznany tytuł jest dla 
p. Marianny wspaniałym prezentem na jej 75  rocznicę uro-
dzin. 
Pan Marian Mrozik przygodę ze Spółdzielnią rozpoczął w 1960 
roku i związał się z nią do 2005 roku. Jako Główny Księgo-
wy dbał o finanse Spółdzielni przygotowując projekty jej rocz-
nych budżetów a następnie z dużą dyscypliną realizując je po 
uchwaleniu przez Radę Nadzorczą. Zabiegał o kredyty miesz-
kaniowe i pilnował ich terminowego spłacania, odpowiadał za 
stronę finansową związaną z rozliczaniem inwestycji mieszka-
niowych, uczestniczył w podejmowaniu wszystkich ważnych 
decyzji gospodarczych. Przeszło 15 lat był członkiem Zarządu 
Spółdzielni odpowiedzialnym za jej finanse. Jest jedynym czło-
wiekiem, który pracując zawodowo w Spółdzielni  oraz będąc 
członkiem jej Zarządu czynnie uczestniczył w budowie wszyst-
kich bloków naszej Spółdzielni.
Uhonorowanie Pana Mariana tak zaszczytnym tytułem  nastą-
piło w roku jubileuszowym 80 rocznicy urodzin. 
Ciesząc się wspólnie z  p. Marianną Górską  oraz p. Marianem 
Mrozikiem z okazji uhonorowania tytułami  “Zasłużony dla 
Miasta Mińsk Mazowiecki” pozwolę sobie w imieniu wszyst-
kich spółdzielców złożyć czcigodnym beneficjentom tych  ty-
tułów życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

                                                             Krzysztof Roguski 
                         Prezes Zarządu Spółdzielni

SPÓŁDZIELCY  ZASŁUŻENI  DLA  MIASTA

Chcemy pomagać.......... 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” informuje, że 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków  Spółdzielni 
i ich bliskich  postanawia utworzyć w „Przełomowych 
Wieściach” stałą rubrykę z ogłoszeniami dotyczącymi zamiany 
mieszkań spółdzielczych jak również ogłoszeniami w sprawie 
pracy.

Ogłoszenia te będą publikowane bezpłatnie, a szersze 
informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie 
kontaktując się z redakcją gazety nr tel.(025) 758 50 11 wew. 
13 lub 30.
                                                                                                 
     Redakcja 
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Grunty na własność Spółdzielni
    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom” w Mińsku Ma-
zowieckim w czerwcu br, w oparciu o postanowienia art.1-4 
ustawy z dnia 29.07.2005r o przekształceniu prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo własności nieruchomości /Dz.U. Nr 
175 poz.1459/ oraz art.68 ust.1 i pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 z póź-
niejszymi zmianami/, wystapił do Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki  o :
1. przekształcenie w trybie przepisów  ustawy z dnia  29.07.2005r 

/Dz. U.Nr 175 poz .1459/, prawa wieczystego użytkowania 
w prawo własności nieruchomości gruntowych położonych 
na terenie miasta Mińsk Mazowiecki , stanowiących 
własność miasta a będących w wieczystym użytkowaniu 
naszej Spółdzielni,

2.  zastosowanie w świetle przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 z 
późniejszymi zmianami/, bonifikaty przy sprzedaży tych 
nieruchomości na naszą rzecz w wysokości nie mniejszej 
niż 95% wartości nieruchomości gruntowych.

    Powyższa regulacja prawna umożliwi realizację postulatów 
mieszkańców spółdzielczych budynków mieszkalnych 
ubiegających się o przekształcenie uprawnień do lokali na 
własnościowe prawo.
W świetle obowiązujących dotychczas w tym zakresie 
przepisów prawa wśród wielu możliwości przekształcenia 
prawa wieczystego użytkowania  w prawo własności, dopiero 
ustawa z 29.07.2005r /Dz. U. Nr 175 poz.1459/ po raz pierwszy 
przyznała prawo do przekształcenia prawa wieczystego 
użytkowania nieruchomości w prawo własności nie tylko 
osobom fizycznym ale także niektórym osobom prawnym, w 
tym spółdzielniom mieszkaniowym.
Ustawa ta zrównała uprawnienia spółdzielni mieszkaniowych, 
wieczystych użytkowników gruntów zabudowanych 

budynkami wielomieszkaniowymi z uprawnieniami 
osób fizycznych, które dużo wcześniej miały możliwość 
przekształcenia prawa do działek na własnościowe  według 
bardzo korzystnych warunków finansowych.  
Aktualnie samorządy wielu miast w Polsce podjęły uchwały 
w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 
nieruchomości we własność na podstawie w/w ustawy 
uchwalając wysokie bonifikaty, sięgające nawet 99%.
Z analizy tych bonifikat wynika, ze np. w całym województwie 
dolnośląskim wynoszą one powyżej 95% wartości gruntu. W 
wielu miastach między innymi  Toruniu, Bydgoszczy, Gdyni  
bonifikaty wynoszą 99%.  W byłym województwie  siedleckim  
przy przekształcaniu prawa wieczystego użytkowania gruntów 
na własność samorząd  miasta Siedlce udzielił spółdzielni 
mieszkaniowej 95% bonifikaty, a Łukowa,  Sokołowa 
Podlaskiego i Garwolina 99% bonifikaty.
Mamy nadzieję, że zarówno Burmistrz Miasta jak i Rada 
Miasta przychylą się do złożonego wniosku i udzielą naszej 
Spółdzielni bonifikaty na poziomie porównywalnym do 
wymienionych wyżej miast co stworzy  mieszkańcom 
wielorodzinnych budynków spółdzielczych  korzystniejsze 
warunki przy przekształcaniu  uprawnień do lokali w odrębną 
własność. Dodatkowym uzasadnieniem naszych oczekiwań 
jest to, że okres wieczystego użytkowania tych terenów przez  
Spółdzielnię waha się w granicach od  20 do 45 lat i w tym czasie  
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  Spółdzielnia 
uiszcza regularnie naliczoną przez miasto coroczną opłatę 
za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiącą 1% wartości 
wolnorynkowej nieruchomości gruntowych .
O sposobie rozparzenia wniosku będziemy Państwa 
informowali na łamach “Przełomowych Wieści” . 
                                                                                                     
                                                                             J.O.


