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„Nadeszła wiekopomna chwila”
 Tak mawiał Kazimierz Pawlak z filmowe-
go planu „Samych swoich” i jego kolejnych 
części w chwilach szczególnych i ważnych. 
Właśnie taka chwila nadchodzi , gdyż 12 li-
stopada br odbędą się wybory  do organów 
samorządowych. Nas mieszkańców spół-
dzielczych zasobów mieszkaniowych szcze-
gólnie powinny interesować głosowania 
na Burmistrza Miasta oraz na radnych do 
Rady Miasta. Od naszej decyzji będzie za-
leżało kto przez najbliższe 4 lata będzie w 
tym mieście podejmował strategiczne dzia-
łania w naszym imieniu. Kandydatów na 
radnych w Mińsku Mazowieckim wysta-
wiło 5 komitetów wyborczych wśród, któ-
rych jest również Komitet Wyborczy Wy-
borców „Przełom” lista nr 25 , na którego 
listach wyborczych w 3 okręgach znajdu-
je się 40 kandydatów ze spółdzielczym ro-
dowodem, są wśród nich również 2 oso-
by, członkowie bratniej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Mechanik”. Reprezentując blisko 
30%-owe środowisko miejskie kandydaci 
komitetu wyborczego „Przełom” uzyskując 
mandaty w Radzie Miasta są przygotowani 
do pełnienia tej zaszczytnej funkcji w inte-
resie wyborców , swojego środowiska i mia-
sta. W podejmowaniu trudnych decyzji ma-
jących wpływ na życie mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego pomoże im często doświad-
czenie życiowe, zawodowe, wykształcenie, 
operatywność, pomysłowość, nowe spojrze-
nie na wiele problemów nie dostrzeganych 
dotychczas przez „etatowych radnych”. Taką 
mieszankę stanowią kandydaci Komitetu 
Wyborczego „Przełom” lista nr 25, wśród 

których doświadczenie, dojrzałość i rozwa-
ga większości kandydatów uzupełniona jest 
unijnym wykształceniem i młodością pozo-
stałych. Na listach licznie reprezentowana 
jest płeć piękna  w liczbie 17 kobiet, 7 kan-
dydatów to ludzie młodzi o średniej wieku 
32 lata.  Ich nazwiska, zdjęcia, krótkie cha-
rakterystyki oraz program, którym wybrani 
radni "Przełomu", nasi kandydaci pragną się 
zająć znajdą państwo na wkładce do gaze-
ty oraz na plakatach umieszczonych na ta-
blicach ogłoszeń znajdujących się w budyn-
kach spółdzielni

Apelując do Państwa o wzięcie udziału w 
wyborach , o obdarowanie zaufaniem kan-
dydatów Komitetu Wyborczego „Przełom”- 
sąsiadów, spółdzielców, prosimy o zagłoso-
wanie na listę nr 25 stawiając znak „ X ” w 
kratce obok nazwiska jednego z kandyda-
tów. Zaakcentujmy swoją obecność w na-
szym mieście zgodnie z hasłem „ Mińsk ko-
chamy wszyscy”. 
                                                    Redakcja

Z obrad Rady Nadzorczej 
Dnia 23.10.2006 roku na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przełom” gościł Pan Mirosław Krusiewicz 
– kandydat na Burmistrza Miasta w nad-
chodzących wyborach samorządowych. 
Pan Mirosław Krusiewicz jest od wielu lat 
członkiem naszej Spółdzielni. Przedstawia-
jąc program rozwoju miasta podkreślił po-
trzebę realizacji wniosków od wielu już lat 
zgłaszanych przez Spółdzielnię do budżetu 

miasta. Z jego wypowiedzi jednoznacznie 
wynikało, że doskonale zna i rozumie pro-
blemy spółdzielczości mieszkaniowej. Od-
nieśliśmy wrażenie, że Pan Mirosław Kru-
siewicz jako burmistrz będzie należycie re-
prezentował interesy nas spółdzielców sta-
nowiących znaczną część ludności naszego 
Mińska Mazowieckiego.

   Rada Nadzorcza
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Prawo wyborcze
Prawo wybierania / czynne prawo wyborcze / do danej rady 
oraz burmistrza ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu 
głosowania kończy 18 lat i stale zamieszkuje na jej obszarze. Nie 
mają prawa wybierania osoby prawomocnie pozbawione praw 
publicznych, praw wyborczych oraz ubezwłasnowolnione.
Warunkiem koniecznym prawa wybierania jest wpis do stałego 
rejestru wyborców miasta Mińsk Mazowiecki.
Prawo wybierania ma również obywatel Unii Europejskiej nie-
będący obywatelem polskim, mający ukończone 18 lat,  stale 
mieszkający na terenie Mińska Mazowieckiego, wpisany do sta-
łego rejestru wyborców. Nie pozbawiony prawa wybierania w 
kraju Unii z którego pochodzi
Przebieg głosowania
Głosowanie odbywa sie w lokalu wyborczym  obwodowej ko-
misji wyborczej między godziną 6.00 a 20.00 bez przerwy.
W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające tajność 
głosowania w liczbie umożliwiającej wyborcom swobodne ko-
rzystanie z nich.
Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lo-
kalu wyborczym powinno być obecnych co najmniej 3 człon-
ków obwodowej komisji wyborczej w tym przewodniczący lub 
jego zastępca. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca 
okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny 
dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. Oso-
ba nie umieszczona w spisie zostanie w nim umieszczona jeże-
li udokumentuje fakt zamieszkiwania na terenie obwodu głoso-
wania, jeżeli fakt ten potwierdzi dział ewidencji Urzędu Miasta.
Wyborca wpisany do spisu wyborców otrzymuje karty do gło-
sowania i potwierdza to podpisem w odpowiedniej rubryce spi-
su. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią obwodowej ko-
misji. Po dokonaniu aktu głosowania w miejscu zapewniającym 
tajność głosowania, wyborca wrzuca karty do głosowania do 
opieczętowanej urny.
Niepełnosprawnemu wyborcy, na jego prośbę może pomagać 
przy głosowaniu inna osoba z wyłączeniem członków komisji.
W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym się 
znajduje zabroniona jest agitacja wyborcza.
Za utrzymanie porządku i spokoju w lokalu wyborczym w cza-
sie głosowania odpowiada przewodniczący obwodowej komi-
sji wyborczej.
Karty do głosowania
Wzór kart do głosowania ustala Państwowa Komisja Wyborcza.
Na kartach do głosowania umieszcza są listy kandydatów na 
radnych rady miasta, burmistrza miasta, radnych do rady po-
wiatu oraz sejmiku województwa mazowieckiego. Umieszcza 
sie też zwięzłą informacje o sposobie głosowania. Karty do gło-
sowania zadrukowane są po jednej stronie.  Dla ułatwienia za-
równo wyborcom jak i komisjom wyborczym karty do głoso-
wania drukowane są na papierze różnego koloru:
białe – dla wyboru rady miasta
różowe – dla wyboru burmistrza
żółte – dla wyboru rady powiatu
niebieskie – dla wyboru sejmiku województwa
W przypadku trudności w pozyskaniu papieru w wymienio-
nym wyżej kolorze dopuszczalne jest drukowanie kart  do gło-
sowania na papierze innego koloru.
Sposób głosowania
W wyborach radnych wyborca głosuje tylko na jedną listę kan-
dydatów stawiając znak “X” w kratce z lewej strony obok na-
zwiska jednego z kandydatów z tej listy wskazując w ten sposób 
jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.
W przypadku pomyłki i postawienia znaków “X” w kratce z le-
wej strony kilku kandydatów z tej samej listy głos jest ważny, od-
dany na wskazaną listę z przyznaniem pierwszeństwa do uzy-

skania mandatu temu kandydatowi, przy którego nazwisku znak 
“X” jest umieszczony w pierwszej kolejności. Za nieważny uzna-
je sie głos w przypadku postawienia “X” w kratce z lewej stro-
ny obok nazwisk kilku kandydatów z różnych list lub nie posta-
wiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata z której-
kolwiek z list.
Dopisywanie na kartcie do głosowania dodatkowych nazwisk, 
nazw, oraz sporządzenia innych dopisków poza kratką nie wpły-
wa na ważność głosu.
Na karcie do głosowanie na burmistrza w kolejności alfabetycz-
nej umieszczonych będzie 3 kandydatów. Wyborca może oddać 
głos tylko na jednego z nich. Głosuje sie stawiając znak ”X” w 
kratcie z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Postawienie znaku”X” obok nazwisk dwóch lub wszystkich 
trzech kandydatów lub nie postawienie tez znaku przy nazwi-
sku żadnego kandydata powoduje uznanie głosu za nieważny. 
Dopiski na karcie do głosowania nie wpływają na ważność od-
danego głosu.
Na zakończenie cyklu odcinków “Vademecum wyborcy”, z któ-
rego mamy nadzieję Państwo skorzystali, zwracamy sie z gorą-
cym apelem o udział w wyborach i poparcie listy nr 25 Komite-
tu Wyborczego “Przełom” głosując na spółdzielców kandyda-
tów z tej listy do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki.

Redakcja

Vademecum Wyborcy (4) Wybory

Kontrole wodomierzy
Zarząd w sierpniu, a Rada Nadzorcza w  pażdzierniku analizowały 
zużycie wody w poszczególnych budynkach w I półroczu 
bieżącego roku, zwracając szczególną uwagę na występujące 
różnice między wskazaniami wodomierza głównego, który  
wykazuje faktyczne zużycie całego budynku, a sumą wskazań 
wodomierzy indywidualnych – lokalowych.
W wyniku tych analiz stwierdzono :
 - ilość zużytej wody wg. wskazań wodomierzy indywidualnych 
w całej Spółdzielni jest mniejsza o 4,5% od zużycia zmierzonego 
przez wodomierze główne i od 2004 roku utrzymuje się 
na podobnym poziomie. Jest to wynik poprawny, jednakże 
w nielicznych budynkach różnice te są wyższe i w dwóch 
przypadkach różnica ta wynosi nawet powyżej 15%. Pojawianie 
się podobnych przypadków, powoduje, że administracja 
Spółdzielni oprócz dotychczas stosowanych metod zmuszona jest 
do wprowadzenia coraz nowocześniejszych form sprawdzania 
poprawności działania instalacji wodnych i wodomierzy. W 

przypadku wykrycia niedozwolonych ingerencji, w wyniku 
których wskazania wodomierzy indywidualnych zostały 
zaniżone – administracja Spółdzielni zmuszona będzie stosować   
w stosunku do osób winnych sankcje prawne.   

Z-ca Prezesa d/s gzm
         B. Zwierz



Numer 9, Str.3

Szanowny Panie Burmistrzu, 
w nawiązaniu do wywiadu opublikowanego w "Co Słychać" za-
skoczony jestem Pana propozycją, wniesienia projektu uchwały 
do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, o zastosowanie 50% boni-
fikaty przy uwłaszczeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”. 
Ma Pan do tego p r a w o,  ale czy jest to  s p r a w i e d l i w e?
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” wystąpiła z wnioskiem o 
przekształcenie wieczystej dzierżawy gruntów na własność, z 
zastosowaniem bonifikaty nie mniejszej niż 95%. Wniosek ten 
oparty był na doświadczeniu innych spółdzielni w bliskiej nam 
okolicy, dla przykładu w Łukowie, Sokołowie Podlaskim, Gar-
wolinie, Lublinie przyznano 99% bonifikaty, w Siedlcach 95% (a 
jest to zarzewiem konfliktu bo dla innych użytkowników wie-
czystych przyznano 99% bonifikaty), w Warszawie 60% + 1% za 
każdy rok wieczystego użytkowania,  a  P a n  p r o p o n u j e   
n a m   t y l k o   5 0 %   b o n i f i k a t ę . 
Swoją decyzją idzie Pan pod prąd tendencjom przyśpieszenia 
powszechnego uwłaszczenia, zawartym w projektach ustaw 
uwłaszczeniowych różnych partii. Projekty te zakładają, że 
użytkownicy wieczyści nabędą własność za „przysłowiową zło-
tówkę”.
Dlatego w tej formie chciałbym zadać Panu publicznie kilka 
pytań.
Czy wziął Pan pod uwagę, że miasto Mińsk Mazowiecki rów-
nież dzięki mieszkańcom spółdzielni „Przełom” żyło dawniej, 
żyje teraz i żyć będzie nadal? Czy nie zostawiamy w tym mie-
ście dużo pieniędzy?
Nasza spółdzielcza społeczność liczy prawie 11 tys. mieszkań-
ców. To tu wydajemy swoje zarobki, a znaczna część naszych 
podatków pośrednich i bezpośrednich zasila kasę miasta. 
Czyżby Pan, Panie Burmistrzu o tym zapomniał?
Kochamy swoje miasto, chcemy być za nie współodpowiedzial-
ni, ale też chcemy być godnie traktowani.

Czy zasadne jest więc tworzenie konfliktów i podziałów? 
Mieszkańcy zasobów komunalnych, którym lokale przydzielo-
no za darmo a spółdzielcy musieli wpłacać wkłady budowla-
ne, przy ich wykupie na własność, uzyskali wysokie bonifika-
ty. Spółdzielnia płaci co rok 1% wartości nieruchomości, co w 
przybliżeniu oznacza, że już około 30% wartości spłaciła, przez 
okres użytkowania. Spółdzielcy dbają o swoje zasoby i miasto 
do nas nie dokłada.
Więc proszę, Panie Burmistrzu, nie mówić, że to czego się 
słusznie domagamy, byłoby prezentem uwłaszczeniowym ze 
strony miasta, szczególnie w aspekcie uwłaszczenia działek 
pod budownictwo jednorodzinne za 5% ich wartości.
Apeluję zatem do Pana w tej formie, aby wycofał się Pan z tej 
błędnej moim zdaniem decyzji, co będzie dowodem Pańskiej 
wrażliwości społecznej i szacunku dla spółdzielców. 
Jeśli wolą wyborców ponownie współdecydować będzie Pan 
o losach tego miasta i jego mieszkańcach, proszę pamiętać, że 
miarą dobrego przywódcy jest bycie razem z ludźmi, rządze-
nie dla nich, a nie przeciw nim. Potrzebni nam są tacy skutecz-
ni liderzy, co potrafią nasze problemy rozwiązywać bez tworze-
nia podziałów, a jeśli podziały istnieją to je szybko likwidować 
i tego życzę nowym władzom samorządowym.

    Z wyrazami szacunku
    Janusz Księżopolski
    Członek Spółdzielni
    Mieszkaniowej „Przełom”

P.S. Jednocześnie zapraszam do debaty publicznej na ten te-
mat: udostępniam adres e-mail’owy j.ksiezopolski@vp.pl 
- chętnie zapoznam się z opiniami czytelników.

LIST OTWARTY DO PANA 
BURMISTRZA
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Wnioski do budżetu na 2007 rok
Podobnie jak w latach poprzednich we wrześniu bieżącego 
roki Spółdzielnia wystąpiła do Burmistrza Miasta z wnioska-
mi o uwzglednienie w budżecie miasta Mińsk Mazowiecki na 
rok 2007 następujących zadań i zabezpieczenie środków na ich 
rezlizację:
1)  Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej w ulicach Topolowej oraz Toruńskiej wraz 
z modernizacją nawierzchni, chodników oraz budowy 
nowych miejsc parkingowych.
Stan techniczny sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tych 
ulicach od wielu lat powoduje zalewanie piwnic spółdziel-
czych budynków ściekami sanitarnymi i wodami opadowy-
mi. Zamontowane urządzenia zabezpieczające piwnice przed 
konsekwencjami powyższego zalewania nie są w stanie speł-
nić swych  funkcji z powodu zamulenia i niedrożności sieci 
ulicznej. W miesiącu sierpniu br. podczas burzy wystąpiły ko-
lejne zalania piwnic budynków przy ulicy Topolowej 12, Szcze-
cińskiej 11, 11-tego Listopada 4 oraz Toruńskiej 4A. Koniecz-
na jest niezwłoczna przebudowa sieci ulicznej, gdyż sytuacje 
takie powtarzają się po każdych większych opadach atmosfe-
rycznych  przez co powstaje zagrożenie epidemiologiczne oraz 
niweczone są dotychczasowe działania Spółdzielni i ponoszo-
ne są nieuzasadnione koszty z nimi związane. Składane w la-
tach 2003 - 2005 wnioski z nieznanych  Spółdzielni powodów 
nie znalazły swego odzwierciedlenia w uchwałach budżeto-
wych Rady Miasta.

Również zły stan techniczny chodników oraz pasa jezdne-
go sprawia, że niezbędna jest modernizacja nawierzchni uli-
cy Topolowej. Zarówno chodniki, jak również jezdnia są pełne 
wyrw, zagłębień i nierówności, które powstały w wyniku dłu-
giego okresu eksploatacji. Nierówności te w poważnym stop-
niu utrudniają  komunikację  na  tej ulicy. Kilka lat temu Spół-
dzielnia pozytywnie  zaopiniowała wniosek Pana Burmistrza 
odnośnie użyczenia terenu pod poszerzenie pasa drogowego 
i utworzenie nowych miejsc postojowych wzdłuż ulicy Topo-
lowej. 
Podobna sytuacja dotyczy ulicy Toruńskiej, gdzie zły stan tech-
niczny nawierzchni betonowej i asfaltowej stwarza poważne 
zagrożenie dla jej użytkowników, a ciężki sprzęt i samocho-
dy ciężarowe  firm, zlokalizowanych w tym rejonie, stanowią 
zagrożenie dla mieszkańców okolicznych budynków, zarówno 
Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom”, jak i wspólnot mieszka-
niowych. Intensywna działalność gospodarcza tych firm i ist-
niejąca hurtownia materiałów budowlanych powodują bardzo 

duże natężenie ruchu na tej nieprzystosowanej do tego celu 
ulicy. Konieczna jest modernizacja w ramach której, ze wzglę-
du na szczupłość pasa drogowego,  należy wykonać zatoki i 
miejsca parkingowe. 

Spółdzielnia jest gotowa udostępnić część administrowanych 
terenów na dostosowanie dróg i chodników do potrzeb  komu-
nikacyjnych w tym rejonie.
Reasumując powyższe niezbędne jest połączenie  moderniza-
cji nawierzchni ulic z  przebudową sieci kanalizacyjnej. Wyko-
nanie powyższych zadań wyeliminowałoby zagrożenia i niedo-
godności, będące konsekwencją złego stanu technicznego ka-
nalizacji i ciągu komunikacyjnego w tym rejonie miasta. 
2)  Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego przy ulicy Okrzei 20
W latach 2003 – 2004 wykonano modernizację ulicy  Okrzei. 
W trakcie modernizacji został pominięty ciąg komunikacyjny 
łączący ulicę Okrzei z zakończeniem ulicy Zachodniej. Odci-
nek ten stanowi ogólnomiejski ciąg pieszo – jezdny, z którego 
korzystają mieszkańcy ulicy Zachodniej, budynków przy uli-
cy Okrzei 18, PEC, użytkownicy garaży oraz dzieci z ulic Za-
chodniej i Granicznej uczęszczające do szkoły podstawowej i 
gimnazjum. Podwyższenie niwelety ulicy Okrzei spowodowa-
ło ciągły zastój wody na ciągu pieszym co z kolei przyczynia 
się do powstania licznych wyrw i nierówności, a przy bardzo 
intensywnych opadach deszczu uniemożliwia przejście i prze-
jazd. Wniosek składany w tej sprawie, poparty interwencjami 
mieszkańców odnośnie złego stanu powyższego ciągu komu-
nikacyjnego,  nie został dotychczas uwzględniony. 
Uzasadnieniem zasadności realizacji powyższej moderniza-
cji jest  wykonanie w 2004 roku modernizacji “ślepej” ulicy 
Zachodniej, co spowodowało wzrost ruchu pieszego tą uli-
cą, a następnie przez teren Spółdzielni. Przebudowa ciągu pie-
szo – jezdnego  przy ulicy Okrzei 20 spowoduje, że powstanie 
w ten sposób jeden zwarty i bezpieczny, szczególnie dla dzieci 
idących do szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika i gim-
nazjum im. Władysława Andersa, układ komunikacyjny.
Stan prawny gruntu jest uregulowany, a Spółdzielnia gotowa 
jest udostępnić teren na jego modernizację, z czego korzysta-
liby zainteresowani mieszkańcy okolicznych nieruchomości w 
tym właściciele zabudowy szeregowej oraz przechodnie.
Wartość zadania: ok. 50.000 zł.
3)  Budowa zatok parkingowych wzdłuż budynku przy ulicy 
Kościuszki 20
Modernizacja skrzyżowania  ulic Kościuszki i Wyszyńskiego, 
w ramach której kosztem kilku miejsc parkingowych zostało 
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wykonane rondo, nie została zrealizowana do końca. Pominię-
to element budowy zatok parkingowych, przez co pojazdy par-
kujące wzdłuż ulicy uniemożliwiają swobodny przejazd uli-
cą Kościuszki w kierunku dworca PKP i PKS. Mimo akcepta-
cji ze strony Rady Miasta w roku 2003 koncepcja budowy za-
tok parkingowych nie została wykonana. Budowa zatok par-
kingowych w znacznym stopniu usprawniłaby ruch pojazdów 
samochodowych, poprawiłaby bezpieczeństwo, powiększyła-
by szczupłą aktualnie ilość miejsc parkingowych w tym rejo-
nie miasta. Spółdzielnia skłonna jest udostępnić na ten cel po-
siadane grunty.
Wartość zadania: ok. 30.000 zł.
4)  Budowa parkingu na terenie spółdzielni przy 
skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej i Chełmońskiego

Wzrost natężenia ruchu w wyżej wymienionym rejonie miasta 
zaowocował wybudowaniem ronda, oraz wymusza budowę 
wzdłuż ulicy Szczecińskiej miejsc postojowych i parkingów. 
Samochody  korzystające z usług MOZG, Urzędu Skarbowego, 
a nawet Gminy Mińsk Mazowiecki bardzo często blokują ul. 
Szczecińską oraz Chełmońskiego uniemożliwiają  wyjazd z 
terenu Spółdzielni dojazd do śmietnika, parkują na terenach 
zielonych. Propozycja Spółdzielni złożona Miastu kilka lat 
temu, a dotycząca urządzenia parkingu na terenie Spółdziel-
ni przy ulicy Szczecińskiej w rejonie ronda spotkała się z przy-
chylnym przyjęciem, lecz do chwili obecnej nic w tej spra-
wie nie zrobiono. Podtrzymując swe stanowisko Spółdziel-
nia skłonna jest udostępnić należący do niej teren na potrze-

by parkingu.
Przewidywana wartość robot: 35.000 zł.
5)  Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego wraz ze schodami 
pomiędzy ulicami Bulwarną i Piłsudskiego 
Ciąg pieszo-jezdny stanowi ogólnomiejskie przejście od ulicy 
Piłsudskiego do ulicy Bulwarnej a następnie poprzez kładkę 
na rzece Srebrnej do ulicy Nadrzecznej. Charakteryzuje się on 
złym stanem technicznym. Schodki oraz asfaltowy chodnik 
posiadają liczne wyrwy i nierówności, stanowiąc zagrożenie 
dla bezpiecznego ruchu pieszych.
Z tego względu konieczne jest zmodernizowanie wyżej 
wymienionego ciągu pieszo-jezdnego wraz z wykonaniem 
trwałych schodków z materiałów kamiennych z podjazdem 
dla wózków.
Przewidywana wartość robot: 25.000 zł. 
Większość wniosków składanych obecnie do budżetu miasta 
ma już swoją kilkuletnią historię, gdyż nie zostały dotychczas 
uwzględnione. Uważamy, iż reprezentując środowisko spółdziel-
cze, które do budżetu miasta  corocznie wnosi blisko 500.000zł z 
tytułu podatków i opłat,  mamy prawo oczekiwać poważnego i 
wnikliwego rozpatrzenia wniesionych spraw, które w większości 
swoim zakresem dotyczą  mieszkańców miasta. 

Oczekujemy też odpowiedzi na nasz wniosek wraz z uzasad-
nieniem decyzji odmownych, czego dotychczas z nieznanych 
powodów nie otrzymywaliśmy.

    Zarząd Spółdzielni
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Marianna Górska mieszkanka jednego z naszych najstar-
szych bloków , znana szczególnie środowisku nauczyciel-
skiemu, należy do ścisłego grona inicjatorów i założycieli 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” , w której jest aktywna 
przez wszystkie lata istnienia aż do dnia dzisiejszego. Jej ży-
ciowe motto pozwalające na spełnienie zawodowe oraz suk-
cesy  to: „Ukochać świat i ludzi, dostrzegać możliwość słu-
żenia w ich doskonaleniu, cieszyć 
się z tego co piękne i dobre, wal-
czyć z tym co złe...” Z takim prze-
konaniem przepracowała prawie 50 
lat. Całe swoje dorosłe zawodowe 
życie związała z oświatą w powie-
cie mińskim i województwie siedlec-
kim. Jako absolwentka słynnego Se-
minarium Nauczycielskiego w Sien-
nicy, mimo marzeń o studiach me-
dycznych podjęła pracę w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Siennicy 
na etacie nauczyciela języka polskie-
go. Realizację marzeń uniemożliwiło 
jej pobrane w ostatniej klasie Semi-
narium stypendium, które z uwagi 
na ustawowy obowiązek musiała od-
pracować w wyznaczonym zawodzie. 
Bardzo szybko zorientowała się jed-
nak, że obrała właściwą drogę, że to 
jest właśnie jej powołanie. Wykony-
wanie zawodu nauczyciela wyzwala-
ło jej chęć angażowania się w działalność społeczną na rzecz 
młodzieży, nauczycieli oraz ludzi nie związanych ze szkolnic-
twem, a zdobyte wykształcenie , które ciągle Pani Maria uzu-
pełniała pozwoliło pełnić różne odpowiedzialne funkcje mię-
dzy innymi dyrektora Liceum Ogólnokształcącego (obec-
nie im. Polskiej Macierzy Szkolnej), podinspektora Wydziału 
Oświaty i Wychowania Powiatowej Rady Narodowej w Miń-
sku Mazowieckim, dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego, inspektora Kuratorium Oświaty w Siedlcach.
W pracy z dorosłymi wykazywała się zawsze profesjonali-
zmem , rzeczowością , konsekwencją w działaniu. Kiedy pra-
cowała w szkole realizowała pomysły na rzecz usportowie-
nia młodzieży, zorganizowania jej czasu wolnego, rozwijania 
zainteresowań oraz zapewnienia wypoczynku letniego. W tej 
sprawie wiele lat współpracowała z Komendą Hufca Związ-
ku Harcerstwa Polskiego. Jako v-ce przewodnicząca Komite-
tu Przeciwalkoholowego w powiecie pozyskiwała fundusze 
na zimowiska , akcję letnią , a nawet ubrania dla dzieci z ro-
dzin biednych. 
Zawsze życzliwa, taktowna ,łatwo pozyskiwała dużo chętnych 
do pomocy i współpracy. Pracując w nadzorze szkolnictwa 
mobilizowała do zdobywania wykształcenia, prowadziła re-
krutację na studia, pomagała młodym nauczycielom odkry-
wać tajniki zawodu, którego się podjęli, troszczyła się o bazę 
mieszkaniową nauczycieli. Znalazła również czas na założe-
nie i prowadzenie nauczycielskiego zespołu tanecznego w 
Stojadłach popularyzującego folklor siennicko-kołbielski.  
Pani Maria w Mińsku Mazowieckim mieszka od 1951 roku i 
przez cały czas oprócz precyzyjnego wywiązywania się z obo-
wiązków zawodowych zawsze znajdowała czas dla innych lu-

dzi oraz na pełnienie funkcji społecznych. Już w latach mło-
dości powierzono jej mandat radnej Gminnej Rady Narodo-
wej, a przez dwie kadencje ławnika Sądu Rejonowego w na-
szym mieście . Przez wiele kadencji brała udział w posiedze-
niach komisji mieszkaniowej  przy naszej Spółdzielni, aby do-
pilnować terminowych i sprawiedliwych przydziałów miesz-
kań. Pracowała w komitecie blokowym, organizowała dzia-

łalność kulturalną , założyła Klub Senio-
ra , którego spotkania najczęściej odby-
wały się w Klubie Spółdzielni „Przełom”. 
Od wielu lat Pani Maria prowadzi dzia-
łalność publikatorską. Początkowo opra-
cowywała materiały pomocnicze do pra-
cy nauczycielskiej, a następnie współpra-
cując z Towarzystwem Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego publikowała artykuły w 
„Roczniku 
MińskoMazowieckim”. Pracuje w Komi-
sji Historycznej pomagając odtworzyć 
historię ZNP od 1916 roku i do chwili 
obecnej ściśle współpracuje z Towarzy-
stwem Przyjaciół Mińska Mazowieckie-
go w zakresie publikacji w kolejnych ze-
szytach „Rocznika MińskoMazowieckie-
go”. Obecnie przygotowuje do druku ko-
lejne wydanie „Słownika biograficznego” 
pt. „ Ocalić od zapomnienia”. 
Pani Maria zawsze podkreślała rolę szkol-
nictwa w okresie wojny z okupantem nie-

mieckim. Gromadziła materiały o nauczycielach i uczniach 
biorących udział w tajnym nauczaniu. To z jej inicjatywy 
obok Domu Nauczyciela w Mińsku Mazowieckim postawio-
no pomnik „ W hołdzie nauczycielom poległym za ojczyznę”. 
Uroczystości tej patronowali Starosta Miński i Burmistrz 
Miasta. Lista pomysłów zrealizowanych przez p.Marię jest tak 
długa , że trudno czegoś nie pominąć. Jednak zawsze podkre-
ślała, że podporą w samorealizacji była dla niej rodzina. Wy-
chowała dwóch synów, inżynierów , którzy usamodzielnili się 
i pozakładali własne rodziny , a ich mama obecnie cieszy się 
sukcesami wnuków.
Za swą bogatą pracę otrzymała wiele odznaczeń, między in-
nymi:
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
- Złoty Krzyż Zasługi,
- Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- Odznakę Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego 

(jako członek założyciel i aktywny działacz Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przełom”.

W czerwcu br roku Rada Miasta na wniosek Rady Nadzorczej 
i Zarządu Spółdzielni p. Marię uhonorowała tytułem  
„Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki”. Gratulujemy tego 
wyróżnienia i życzymy dalszych nowatorskich pomysłów 
oraz dużo zdrowia do ich realizacji.
                                                                         
  W oparciu o przeprowadzoną rozmowę
            wspomnienia opracowały:
   Irena Łukaszewska 
   Małgorzata Rabsztyn

Spółdzielcze Osobowości
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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, między innymi w naszym Oddziale 
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 termostatycznych ograniczników cyrkulacji. 
Dostarczamy także system izolacji pionów. Metodą pneumatyczną docieplamy stropodachy wentylowane w budynkach 
wielorodzinnych i jednorodzinnych. Jako materiału izolacyjnego używamy granulowanej wełny mineralnej  (szklanej i 
skalnej)  oraz celulozy. Na realizowany 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
e-mail : siedlce@energosystem.com  

Jak już pisaliśmy wcześniej na łamach “Przełomowych wieści” 
mieliśmy nadzieję, że wkrótce grunty na których wybudowane 
zostały budynki spółdzielcze staną się własnością spółdzielców . 
Przypominamy, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom” 
w Mińsku Mazowieckim w dniu 5 czerwca br , w oparciu o 
postanowienia art.1-4 ustawy z dnia 29.07.2005r o przekształceniu 
prawa użytkowania 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 
późniejszymi zmianami/, wystąpił 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.

W nawiązaniu do przedmiotowego wniosku została zgromadzona 
i przekazana do Urzędu Miasta Mińska Mazowieckiego pełna 
dokumentacja potwierdzająca prawo użytkowania wieczystego w 
stosunku do działek gruntu, których dotyczył wniosek /tj. wypisy 
z rejestru gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, numery aktów 
notarialnych na mocy których spółdzielnia stała się wieczystym 
użytkownikiem poszczególnych działek gruntu, zestawienie 
powierzchni/.
Niestety nasze oczekiwania w tym zakresie nie znalazły przychylnego 
stanowiska ze strony władz miasta .  Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki pismem z dnia 4.09.2006r poinformował Spółdzielnię 

iż w powyższej sprawie doszedł do wniosku, że uzasadnionym jest 
zastosowanie bonifikaty w opłacie za wnioskowane przekształcenie  
w wysokości 50% i że taką  propozycję przedłoży Radzie Miasta 
Mińsk Mazowiecki.
W świetle powyższego Zarząd Spółdzielni i Rada Nadzorcza 
uznały za zasadne zaproszenie Pana Burmistrza na posiedzenie 
Rady Nadzorczej w dniu 2.10.2006r w celu wynegocjowania 
korzystniejszych dla Spółdzielni warunków przekształcenia.
W trakcie obrad zaprezentowano Burmistrzowi  wiele 
argumentów przemawiających za udzielenim wyższej bonifikaty 
od proponowanej. Przedstawiono  przykłady wielu miast w Polsce, 
które udzieliły bonifikaty w wysokości 90% i wyższej.
Oto  niektóre z nich: Gdynia – 99%, Lublin 99%,  Gdańsk – 95%, 
Wrocław – 90%, Kraków 90%, Oleśnica 90%, Warszawa – 60% + 
1% za każdy rok wieczystego użytkowania, Siedlce – 95%, Łuków, 
Garwolin, Sokołów Podlaski – 99%. 
Dane te mówią same za siebie.
W Siedlcach w środowisku spółdzielczym pomimo znacznej bo 
95% bonifikaty jest duże poruszenie i oburzenie ponieważ miasto 
wspólnotom mieszkaniowym udzieliło wyższej bo 99% bonifikaty z 
tego samego tytułu.
Przedstawione przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej 
argumenty nie przekonały Burmistrza, który wobec zdecydowanego 
sprzeciwu ze strony Spółdzielni oświadczył, iż projektu uchwały 
z 50% bonifikatą nie skieruje na ostatnią sesję Rady Miasta 
zaplanowaną na 26.10.2006r,  co jest równoznaczne z tym, iż 
problemem tym zajmie się po wyborach Burmistrz i Rada Miasta 
nowej kadencji.
O dalszych losach naszego wniosku będziemy Państwa informowali 
na łamach “Przełomowych Wieści”.
                                                                            Zarząd Spółdzielni

KIEDY GRUNTY BĘDĄCE W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU 
BĘDĄ NASZĄ WŁASNOŚCIĄ?
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OGŁOSZENIE 
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przełom”  w Mińsku Mazowiec-
kim ul.Kościuszki 20 ogłasza: 
1. II-gi  przetarg nieograniczony ofertowy na ustanowienie 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  
użytkowego w zasobach stanowiących własność Spółdzielni 
Mieszkaniowej “Przełom” położonego  przy ul. Dąbrówki 
41A w Mińsku Maz.  o powierzchni   użytkowej  201  m2.

 Lokal  wyposażony jest  w instalację wodno-                
                kanalizacyjną, centralne  ogrzewanie,
 centralną ciepłą wodę oraz energię elektryczną
 Cena wywoławcza: 440.190 zł 
Oferty powinny zawierać określenie rodzaju działalności jaką 
zamierza prowadzić  oferent w lokalu użytkowym. Komisja 
przetargowa ma prawo odrzucić ofertę, która nie spełnia 
warunków rodzaju działalności jaka prowadzona ma być w w/w 
lokalu użytkowym.
Zgodnie z uchwałą Zarządu w przedmiotowym lokalu nie 
może być prowadzona działalność gospodarcza uciążliwa dla 
osób zamieszkałych w lokalach mieszkalnych w bezpośrednim 
sąsiedztwie. Po ustaleniu oferentów komisja przetargowa 
przeprowadza licytację. 
Przedmiotowe  oferty należy złożyć w sekretariacie biura  
Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom”  przy ul.Kościuszki 20 do 
godz. 9.00 w dniu 21.11.2006r.             
Po ustaleniu przez komisję przetargową oferentów  w tym 
samym dniu tj. 21.11.2006r o godz.10.30 w sali Nr 6 siedziby 
Spółdzielni odbędzie się licytacja. 
2. przetarg nieograniczony na ustanowienie spółdzielczego 

własnościowego prawa do garażu  w  budynku stanowiącym 
własność Spółdzielni położonym przy ul. Warszawskiej 212 w 
Mińsku Mazowieckim, o powierzchni użytkowej 23,20 m2.

 Cena wywoławcza: 17.184 zł 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej 
“Przełom” przy ul.Kościuszki 20 w Mińsku Mazowieckim sala 
nr 6 w dniu 21.11.2006r o godz.12.00.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej /dotyczy 
obydwóch przetargów/ należy przelać na konto Spółdzielni   
nr 12 1020 4476 0000 8102 0021 1300. Dowód dokonania 
przelewu okazuje się w trakcie przetargu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przełom” zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od przeprowadzenia przetargów bez podania 
przyczyny.
Osoba, która wygrała przetarg na ustanowienie spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu użytkowego i nie jest 
członkiem Spółdzielni, ma obowiązek złożyć w terminie 7 dni od 
daty odbytego przetargu deklaracji członkowskiej przystąpienia 
do Spółdzielni, a następnie po przyjęciu jej w poczet członków 
Spółdzielni do uiszczenia wpisowego w wysokości 700 zł oraz 
dwóch udziałów w wysokości 2.800 zł /w przypadku garażu 1 
udziału w wysokości 1400 zł/.
Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest zawrzeć z tą osobą umowę 
o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
będącego przedmiotem przetargu po wpłaceniu przez członka, 
w terminie 14 dni od przetargu, na numer konta Spółdzielni 
12 1020 4476 0000 8102 0021 1300 wkładu budowlanego w 
wysokości ustalonej w drodze przetargu. Wniesione wadium 
zalicza się na poczet wkładu budowlanego.
Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi w dniu przetargu. 
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli uczestnik który 
zaoferował najwyższą kwotę uchyla się w terminie 30 dni od dnia 
przetargu, od dopełnienia formalności związanych z przyjęciem 
w poczet członków oraz nie wniósł na konto Spółdzielni 
Mieszkaniowej “Przełom” pozostałej części ustanowionego w 
formie licytacji wkładu budowlanego co uniemożliwia zawarcie 
umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu użytkowego lub garażu.
W sprawie obejrzenia lokali należy kontaktować się z 
Administracją Spółdzielni, pok.nr 2 . 
Zainteresowane osoby z regulaminem przetargu i wyceną 
rzeczoznawcy mogą zapoznać się 
w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni pok.nr 22. 
codziennie w godzinach urzędowania. Telefon: 0 25 758 50 11 
w.26  lub 025 758 33 25 /administracja/.  
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