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uPÓŁ WIEKU SPÓŁDZIELNI 
 Bieżący rok jest dla naszej spółdzielni rokiem jubileuszowym. To już pięćdziesiąt lat 
zaspokaja potrzeby mieszkaniowe swoich członków. Ponad setka budynków mieszkalnych 
w Mińsku, Kałuszynie i Kołbieli, garaże i miejsca postojowe, obiekty sportowe, place zabaw 
dla dzieci, zagospodarowane tereny wokół budynków stanowią stały element miejskiego 
krajobrazu.
Spółdzielnia rozpoczęła działalność w 1958 roku, kiedy to z inicjatywy grupy pracowników 
Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Mińsku Mazowieckim oraz Oddziału Powiatowego 
Związku Nauczycielstwa Polskiego podjęto działania organizacyjne. Z inicjatorami 
przedsięwzięcia współpracowały ówczesne władze powiatowe i miejskie,.
Pierwsze zebranie informacyjne odbyło się w dniu 18 sierpnia 1958 r. Na zebraniu tym 
powołano Komitet Organizacyjny w składzie: Korczak Stanisław - przewodniczący, Rek 
Władysław - sekretarz i Gójska Eugenia - członek. W dniu 18 września tego roku, odbyło 
się Walne Zgromadzenie Założycielskie, uchwalono Statut Spółdzielni, który podpisało 37 
członków założycieli. Spośród uczestników Zgromadzenia wybrano władze spółdzielni. Do Rady 
spółdzielni weszli; Rek Władysław jako przewodniczący oraz Gójska Eugenia, Główka Anna, 
Służewska Anna, Brauła Zdzisław, Nowakowski Kazimierz, Niemczak Władysław, Tomczak 
Krystyna i Kałowski Bolesław. Do Zarządu Spółdzielni wybrano Jurkowskiego Czesława jako 
Prezesa, Korczaka Stanisława jako Wiceprezesa oraz Górską Marię jako sekretarza.
Spółdzielnia Mieszkaniowa osobowość prawną uzyskała w dniu 21 listopada 1958r. Mo-
gła więc zacząć podejmować czynności prawne pozwalające na realizację głównego celu, ja-
kim było zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych swoich członków. Na przełomie roku 1958/59 
zasiedlono pierwszy budynek spółdzielczy o 18 mieszkaniach przy ulicy Błonie 14, który w 
trakcie budowy zakupiono od miasta. W następnym roku spółdziel-
nia przejęła w eksploatację drugi budynek przy ul. Błonie 12. Było w 
nim równiez 18 mieszkań. Kolejny budynek o 33 lokalach zrealizowa-
ny w ramach inwestycji własnych został zasiedlony w styczniu 1962 
roku. Zlokalizowany jest przy ul.Warszawskiej 80. W 1962r. rozpo-
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częto budowę budynku przy ulicy Okrzei o 18 mieszkaniach. Realizując kolejne budynki mieszkalne na terenie miasta wyko-
rzystywano tereny nie zabudowane a w miarę ich ubywania,   przy-
stąpiono do pozyskiwania terenów zabudowanych parterowy-
mi budynkami drewnianymi, często w bardzo złym stanie tech-
nicznym. Rodziny z budynków podlegających rozbiórce otrzy-
mywały mieszkania w zasobach spółdzielni lub komunalnych.
Dzięki takim działaniom dokonywały się na terenie mia-
sta dwie bardzo istotne zmiany: po pierwsze - podnosił sie 
standard warunków mieszkaniowych (wodociągi, kanali-
zacja, ciepłownictwo) a po drugie - zmieniał się sam wy-
gląd miasta, w którego centrum zaczęło dominować bu-
downictwo wielorodzinne otoczone terenami zielonymi.
Skupienie budynków mieszkalnych w osiedlach (Okrzei, Ko-
pernika, Warszawska, Targówka itp) umożliwiało również 
porządkowanie miasta poprzez przebudowę, moderniza-
cję starych ciągów komunikacyjnych i budowę nowych ulic.

    AM

WYKONANIE REMONTÓW I KONSERWACJI  W 2007r
W ramach planu remontów zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej nr 32/2006 w dniu 27.11.2006 r.  z późniejszymi zmiana-
mi zrealizowano następujące zadania 

l.p. Zakres robót Wartość 
wykonania   Lokalizacja zadania 

1. Docieplenie ścian 
zewnętrznych budynków 1.907.076

Szczecińska 12, 14; Toruńska 4, 4a: Armii Ludowej 21 (szczyt 
północny), Warszawska 212(I etap); opracowanie dokumentacji 
Dąbrówki 35, 39, 41

2. Roboty blacharsko -dekarskie 340.000
Sędomierska 2, 4; Topolowa 8, 10, 12, 24; Warszawska 80; 
1PLM”W-wa” 2, 2a, 4, 4a; Kopernika 3 

3. Docieplenie stropodachów 53.000 1PLM”W-wa” 2,2a, 4, 4a ; Sędomierska 2, 4; Topolowa 8, 10, 12, 24

4. Wymiana drzwi do klatek 
schodowych 107.695

Kopernika 1, 11; Okrzei 21, 23, 25, 27, Topolowa 1, 3, 7, 9, 37; 
Szczecińska 11, 11A, 12, 14; Chełmońskiego 12;  Warszawska 80 

5. Wymiana stolarki okiennej w 
lokalach 489.558

Zasobu Spółdzielni zgodnie z regulaminem 

6. Remonty balkonów 410.642 Okrzei 14A, 27;  Kopernika 11; Warszawska 111; 11-ego Listopada 4 
7. Malowanie klatek schodowych 78.950 Topolowa 35, 37, 39

8. Roboty hydrauliczne 78.945

Kościuszki 2 – przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, 
Warszawska 80- wymiana poziomu zimnej wody; Okrzei 29 
opracowanie dokumentacji przebudowy przyłącza kanalizacji 
sanitarnej 

9. Roboty drogowe 371.247
Bulwarna 1-1A; Miodowa 5; Siennicka 8, Siennicka 9; Nadrzeczna 
7; Topolowa 31; Topolowa 37

10. Roboty różne 98.006

Kościuszki 2  taras –koncepcja , Kopernika 1 – wymiana inst 
elektrycznej; Nadrzeczna 4, 8, 12,- daszki nad balkonami; 
Kopernika 5-remont schodów i posadzki ; Okrzei 14A- 
dokumentacja przebudowy budynku  na cele socjalne  

Ogółem koszt  remontów wyniósł 3 935 119 zł., a koszt konserwacji 774 710zł. 
W ramach funduszu konserwacyjnego poza  bieżącym utrzymaniem grupy konserwatorów, bieżącymi naprawami, usuwaniem 
usterek i awarii wykonano następujące zadania : 
- malowanie klatek schodowych w budynkach Okrzei 20, Sędomierska 10, Łupińskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11,Chełmońskiego 10A, 10B, 
- naprawę schodów w budynku Dąbrówki 41a,
- naprawę balkonów przy ul. Kopernika 8A , 11 ego Listopada 4, Warszawska 111,
- nawierzchnię drogi dojazdowej przy ul Warszawskiej 80 .

         HB



W nawiązaniu do otrzymanego komunikatu PWiK w Mińsku Mazowieckim, Spóldzielnia Mieszkaniowa "Przełom" zawiadamia, 
że z dniem 1 marca 2008r wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
Dotychczasowa cena za 1m³ wody i ścieków wynosiła 6,10 zł, obecnie - 6,24 zł.
Dotychczasowa miesięczna opłata abonamentowa od wodomierza centralnego wynosiła 7,49zł, obecnie - 9,63zł.
         Administracja
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REMONTY I KONSERWACJE W 2008r

W dniu 29 listopada 2007 roku Zebranie Przedstawicieli Członków podjęło uchwałę w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni, 
które wynikały z ustawy zmieniającej ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw. 
Warto przypomnieć, że  Rzecznik Praw Obywatelskich oraz grupa posłów zaskarżyli  do Trybunału Konstytucyjnego  niektóre z 
artykuły ustawy z 14.06.2007r. 
Podjęta przez Zebranie Przedstawicieli Członków uchwała o zmianie statutu Spóldzielni skierowana została do Krajowego Re-
jestru Sądowego, który wstępnie przeanalizował uchwalone zmiany i zarządzeniem zobowiązał Spółdzielnię do wprowadzenia 
trzech poprawek do tejże uchwały. 
Przyjęcie zarządzonych poprawek oraz rejestracja zmian w Statucie przez KRS stanowić będzie o obowiązywaniu 
znowelizowanego Statutu. Do tego czasu obowiązuje obecny Statut, w przypadku zaś sprzeczności określonych zapisów 
statutowych z ustawą, zastosowanie mają przepisy ustawy, co ma szczególne znaczenie dla Spółdzielców przede wszystkim w 
zakresie praw i obowiązków członków oraz przy przekształcaniu uprawnień do lokali.
          Redakcja

Informacja o rejestracji nowego statutu

Nowe ceny wody 

Zatwierdzone przez Rade Nadzorczą w dniu 25.02.2008 roku Uchwała nr 4/08 środki na remonty i konserwacje zamykają się 
kwotą 3.777.000 zł w ramach których przewidziana jest realizacja następujących zadań: 

l.p. Zakres robót Planowana kwota 
zł Lokalizacja  zadania

1. Docieplenie ścian zewnętrznych 1.700.000
Warszawska 212 (II etap), Dąbrówki 35, 39; 
Sędomierska 4,10; 
Łupińskiego 5

2. Roboty blacharsko-dekarskie 30.000 Kopernika 7, Okrzei 20 

3. Docieplenie stropodachów 60.000 Okrzei 31, 33, 35; Dąbrówki 33,35,37,39,41; 
Sędomierska 10, Łupińskiego 1, 3, 9, 11

4. Wymiana drzwi do klatek schodowych 77.500
Warszawska 212, Okrzei 31, 33, 35, 37, 
39; Dąbrówki 35, 39,. Sędomierska 4, 10; 
Łupińskiego 5 

5. Wymiana stolarki okiennej lokalowej 192.500 Zwroty za wymianę stolarki lokalowej zgodnie z 
regulaminem 

6. Remonty balkonów 480.000 Kopernika 4, 10; Kościuszki 20; Okrzei 20, 21, 
23, 25

7. Malowanie klatek schodowych 125.000
Topolowa 41, 45, 47; Stanisławowska 1; Miodowa 
5; Nadrzeczna 1; W-wska 80; Chełmońskiego 11, 
13; Topolowa 31, 33

8. Roboty hydrauliczne 45.000 Bulwarna 1A 

9. Roboty drogowe – chodniki 290.00
Topolowa 39; 1PLM”W-wa”; Błonie 12, 14; 
Chełmońskiego 10A, 10B, Szczecińska 11A; 
Okrzei 20; Topolowa 33; Kościuszki 20

W ramach środków przeznaczonych na konserwację w kwocie 777.000 zł poza bieżącym utrzymaniem grupy konserwatorów, 
bieżącymi naprawami, usuwaniem usterek i awarii, przewiduje się wykonanie między innymi: 
- malowanie klatek schodowych  Szczecińska 11,11A, Chełmońskiego 12; 1PLM „W-wa”2, 2a, 4a,
- naprawę części balkonów przy ul. 1PLM ”W-wa” 4; Piłsudskiego 1; Chełmońskiego 13
- wymianę balustrady antresoli Kopernika 5; 
- naprawę izolacji tarasu Nadrzeczna 4,
- naprawę kominów Błonie 12,14; Warszawska 88,90 
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SPÓŁDZIELCZE OSOBOWOŚCI
Dzisiejszym moim rozmówcą jest p. Feliks Wierzbicki, z Mińskiem 
Mazowieckim związany od 57 lat, a ze Spółdzielnią od jej narodzin.
Panie Feliksie głównym tematem naszej rozmowy będzie 50 lecie 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”, której historia jest ściśle 
związana z jubileuszem ukończenia przez Pana w styczniu br 85 lat. 
Może zaczniemy od tego urodzinowego jubileuszu. Prosimy zatem o 
kilka zdań o sobie.
Zdradził Pan już mój wiek, więc zacznę od tego, że moje młode życie 
związane było z okolicami Siennicy, przede wszystkim z Łękawicą 
gdzie mieszkałem z rodzicami i od młodych lat pomagałem im w 
gospodarstwie. 
Na tajnych kompletach w Siennicy ukończyłem gimnazjum, a następnie 
liceum. Maturę zdawałem w Siennicy już legalnie, tuż po wyzwoleniu w 
maju 1945 roku. Studia na Politechnice Warszawskiej podjąłem w tym 
samym roku, zaraz po jej uruchomieniu. Ukończyłem je w 1951 roku uzyskując tytuł inżyniera budownictwa lądowego. Pierwsza 
praca w oparciu o skierowanie to Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych w Warszawie (lata 1952-1954), kolejne to Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Przemysłowego „Żelbet” (1954-1969), Mazowieckie Przedsiębiorstwo Budowlane (1969-1971). Swą działalność 
zawodową ukończyłem w 1989 roku jako Z-ca dyrektora ds.technicznych w Mińskim Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjnych 
„Budopol”, w którym przepracowałem łącznie 18 lat.
W tym miejscu muszę dodać, że w ramach pracy zawodowej zarówno w firmach warszawskich jak i mińskich uczestniczył 
Pan między innymi w budowie ZNTK, POM-u, rozbudowie FUD-u, kluczowych mińskich zakładów pracy, w których 
zatrudnionych było bardzo wielu mieszkańców miasta i okolic, dzięki którym to zakładom miasto się rozwinęło i powstało 
wiele osiedli mieszkaniowych. Uczestniczył Pan również w budowie między innymi bloków dla Spółdzielni przy ulicy 
Okrzei 20,39, Kopernika 3,8a,10,11. W swojej karierze zawodowej w latach 1965-1977 był Pan nauczycielem zawodu w 
mińskim Technikum Budowlanym. To tylko skrót Pańskich dokonań, jest się więc czym pochwalić.
Panie Feliksie miał Pan 16 lat jak wybuchła wojna, przeszło pięć ponurych lat okupacji, jak Pan sobie z tym radził w tak 
młodym wieku?
Moje zetknięcie z okresem wojny będę pamiętał do końca życia. Było to 13 września 1939 roku, niewielki oddział polskiej kawalerii 
pod wsią Łękawica, zorganizował zasadzkę i ostrzelał patrol niemiecki na motocyklach, w wyniku czego jeden Niemiec zginął a 
pozostali uciekli. W odwecie po kilku godzinach do wsi wkroczyli hitlerowcy, spędzili wszystkich mężczyzn w liczbie około 250, 
na pole na końcu wsi, ja również byłem w tej grupie i podobnie jak wielokrotnie pokazywano w filmach o wojnie, wybrano 24 
osoby, które w odwecie rozstrzelano. Przeżyć związanych z tą selekcją, sposobem wyboru ofiar nawet dziś nie jestem w stanie 
spokojnie opisać. Wśród zamordowanych byli mieszkańcy wsi Łękawica jak również przypadkowi uciekinierzy, których wojna 
spotkała w tym miejscu oraz czterech mężczyzn pochodzenia żydowskiego. Pamiętam, że jeden z nich był dorożkarzem z Mińska 
i tą dorożką przyjechał do Łękawicy. Człowiek ten przeżył egzekucję, mój ojciec Szczepan Wierzbicki zaopiekował się rannym, 
opatrzono mu rany postrzałowe i własną dorożką został wywieziony do sąsiedniej wsi Swoboda, gdzie Niemcy rzadko zaglądali, 
gdyż leżała poza uczęszczanym traktem. Co się z nim później stało nie wiem. W ramach dalszych represji Niemcy podpalili wieś, 
spaleniu uległo około 80 % zabudowań, nasz dom ocalał. Dalsze lata wojny spędziłem na pracy w gospodarstwie rodziców oraz 
nauce na tajnych kompletach o czym już mówiłem.
Jest rok 1958, okres „odwilży” po październiku 1956 roku, w tym czasie jak grzyby po deszczu powstają w kraju spółdzielnie 
mieszkaniowe. Jak to było w naszym mieście bo według dokumentów jest Pan jednym z 37 członków założycieli wpisanym 
w rejestrze członków Spółdzielni pod numerem 36.
Intensywny okres powstawania spółdzielni w Polsce to lata 1957-1959. Mińska Spółdzielnia powstała dość szybko bo jej statut 
został zarejestrowany w sądzie w Warszawie w listopadzie 1958 roku i jest o blisko rok starsza od Spółdzielni w Siedlcach czy 
Łukowie. Moim zdaniem największy wkład w jej powstanie miał ówczesny dyrektor PKS p. Ryszard Bortacki oraz inżynier 
architekt Stefan Jurga, byli też inni między innymi Stanisław Korczak, Władysław Rek, Maria Służewska. Istotną pomoc w okresie 
tworzenia udzieliły Spółdzielni władze miasta i powiatu, a najbardziej widocznym efektem tej współpracy było zbycie dwóch 
budynków będących w budowie przy ulicy Błonie 12 i 14 realizowanych w ramach inwestycji miejskich.
Jak wyglądała wówczas realizacja i zasiedlanie tych pierwszych własnych budynków?
Bloki budowało Wojskowe Przedsiębiorstwo Budowlane nr 3 z Warszawy, a kierownikiem budowy był, pamiętam to do dziś 
p. Marceli Wiśniewski, incjator powołania w Mińsku Mazowieckim Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego. Spółdzielnia 
przejęła te budynki w trakcie budowy, były trudności materiałowe, zagrożone terminy oddania. Szczególnie brakowało szkła 
okiennego. Pracowałem w tym czasie w firmie „Żelbet” Warszawa i byłem kierownikiem budowy ZNTK. Szkło, które wówczas 
pożyczyłem pozwoliło odebrać i zasiedlić z końcem roku 1958 ten pierwszy budynek przy ulicy Błonie 14. Początkowo 
społeczeństwo nieufnie i z rezerwą podchodziło do spółdzielczej formy budownictwa mieszkaniowego. W tym czasie trzeba 

było ludzi namawiać i przekonywać do Spółdzielni ale szybko sytuacja ta uległa zmianie. Do lokalu Nr 3 
w pierwszym spółdzielczym budynku przeprowadziłem się wraz z żoną z hotelu robotniczego przy ulicy 
Sosnowej, w którym mieszkałem 4 lata, sąsiadującego z popularnym wówczas zbiornikiem wodnym 
„Trójkątem”. W naszym pierwszym samodzielnym mieszkaniu wyposażonym w wodę i kanalizację, 
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W ramach cyklu artykułów na temat zasadności oszczędzania 
energii elektrycznej, cieplnej i wody, chcemy Państwu 
przedstawić kilka praktycznych rad co robić w przypadku 
zaistnienia drobnych usterek w instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
czy wezwać fachowca , czy może spróbować usunąć awarię 
samemu? Wybierając drugą ewentualność należy mieć oprócz 
zestawu narzędzi  dla „majsterkowicza” klucz nastawny 
tzw. „francuz” o wąskich szczękach i rozstawie szczęk nie 
mniejszych niż 32mm. Klucz ten oprócz swojej uniwersalności 
/ łatwość dostosowania do różnych średnic/ ma tę zaletę, iż 
nie kaleczy chromowanych nakrętek. Nie mniej ważne jest 
posiadanie kompletu uszczelek i podkładek do armatury 
zarówno gumowych jak i preszpanowych. Z informacji 
ogólnych powinniśmy również wiedzieć, gdzie w naszym 
mieszkaniu znajduje się zawór odcinający dopływ wody do 
lokalu. W większości mieszkań jest on montowany tuż przed 
wodomierzem , ale dobrze również wiedzieć, gdzie znajduje się 
zawór odcinający wodę w całym naszym pionie- to na wypadek 
, gdyby awarii uległ zawór w mieszkaniu , a woda w łazience 
lub kuchni się leje. Nie w każdym przypadku musimy zamykać 
zawór przed wodomierzem, coraz częściej montowane są 
zawory przed każdym odbiornikiem i w takim przypadku 
wystarczy zakręcić tylko ten. Najczęściej spotykana usterka , 
która nie powoduje zagrożenia zalania mieszkania własnego 
i sąsiadów, ale powoduje skutki finansowe , jest sączenie lub 
kapanie wody z kranu, zlewu, umywalki lub spłuczki. W 
takim przypadku , po odcięciu dopływu wody, wystarczy po 
odkręceniu i wyjęciu głowicy z baterii wymienić uszczelkę 
/ zimna woda-gumowa, ciepła-preszpanowa / i przyczyna 
przecieku zostaje zlikwidowana. O wiele bardziej przykre 
są skutki pęknięcia gumowego wężyka doprowadzającego 
wodę do odbiornika /spłuczka, terma, bateria/. Wymiana 

jest nadzwyczaj prosta po odcięciu dopływu wody kluczem 
nastawnym lub płaskim zazwyczaj 19 mm , odłączamy wężyk 
i „mając go na wzór” idziemy do sklepu kupić nowy. Aby 
zapobiec tego typu awarii, należy co jakiś czas nie dłużej niż 
8-10 lat wymieniać wężyki na nowe, gdyż guma pod wpływem 
czasu kruszeje i staje się mniej wytrzymała na panujące w niej 
zmienne ciśnienie.
Oddzielnym tematem są sprawy związane z niedrożną 
kanalizacją. Jeśli zauważymy spowolniony odpływ wody ze 
zlewu, umywalki bądź wanny- kabiny najczęściej wystarczy 
wsypanie do otworu odpływowego tzw. „kreta” - / jest to 
silny środek żrący, rozpuszczający tłuszcze oraz inne drobne 
zanieczyszczenia znajdujące się w rurach – uwaga na oczy /, a 
w przypadku braku widocznych efektów należy zdemontować 
znajdujący się pod urządzeniem syfon, który zabezpiecza 
instalację przed zapchaniem, a mieszkanie przed wyziewami z 
rur kanalizacyjnych. Po oczyszczeniu, wypłukaniu i założeniu 
nowych uszczelek zamontować go na właściwe miejsce. 
Zdarzają się jednak zapchania zbiorczych pionów i poziomów 
kanalizacyjnych świadczące o braku wyobraźni niektórych 
zamieszkałych w naszych budynkach mieszkańców, ale o tym 
piszemy w innym miejscu tego wydania „PRZEŁOMOWYCH 
WIEŚCI”
W przypadku gdy nie będziemy mogli sami sobie poradzić z 
powyższymi problemami, lepiej zadzwonić po hydraulika ze 
Spółdzielni.

                                                                        Redakcja

PRAKTYCZNE RADY

kuchnię węglową oraz piece węglowe urodziły się moje dzieci, syn Maciej oraz córka Asia i zrobiło się nam ciasno. Kolejne większe 
mieszkanie uzyskałem w trybie zamiany w 1971 roku w budynku przy ulicy Kopernika 3. Po śmierci żony oraz założeniu własnej 
rodziny przez syna, w tym lokalu mieszkałem wraz z córką i zięciem oraz wnukami Piotrusiem i Michałkiem do 2001 roku. 
Jak obecnie wygląda Pana życie?
Mieszkamy sobie we własnym domu w Mińsku. Zięć oraz córka są lekarzami i mają mnóstwo zajęć w pracy zawodowej, która 
pochłania im dużo czasu, Piotruś studiuje, a Michaś kończy gimnazjum. W miarę moich sił staram się im pomóc. Trochę dłubię 
w drewnie, kiedyś robiłem ule, dzieże a nawet beczki czy zestawy drewniane do robienia masła (maselnice, tłuczki). To było takie 
moje hobby.
Poza pomocą fachową związaną z realizacją budynków był Pan członkiem władz Spółdzielni.
Zgadza się w roku 1959 byłem członkiem Zarządu, a ogółem w organach spółdzielni pracowałem społecznie przez kilkanaście 
lat. W trudnych latach braku „wszystkiego” w miarę możliwości pomagałem Spółdzielni w uzyskaniu niezbędnych materiałów do 
prawidłowego funkcjonowania, usuwania awarii i wykonywania remontów oraz napraw zasobów.
Panie inżynierze słucham Pana i podziwiam. Dokonania Pańskiego życia zawodowego, które zostały uhonorowane 
odznaczeniami spółdzielczymi oraz resortu budownictwa, a koroną tych odznaczeń jest przyznany Panu Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski mówia same za siebie.
Kończąc naszą rozmowę z okazji Pańskiego jubileuszu 85 lecia oraz zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę w imieniu 
własnym, Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni dalszych lat życia w dobrym zdrowiu, wszelkiej pomyślności i żebyśmy 
mogli przeprowadzić kolejne wywiady jubileuszowe.
                                                                              Rozmowę przeprowadził
                                                                                       Krzysztof Roguski



Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRZEŁOM”  
w Mińsku   Mazowieckim

05-300 ul. Kościuszki 20  tel.(025)  758 5011, fax 758 38 67 w 22

o g ł a s z a  przetarg nieograniczony na wykonanie w 2008 r następujących prac remontowych:
1  - docieplenie budynków mieszkalnych przy ulicy Dąbrówki 35, 39; Sędomierskiej  4, 10; Łupińskiego 5  
2  - remonty balkonów budynków przy ulicy  Kopernika 4, 10: Okrzei 20, 21, 23, 25; Kościuszki 20 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca  2008 roku 
- o godz. 9.00  – docieplenie ścian 
- o godz. 12.30 – remont balkonów 

Wadium w wysokości 4000 złotych od każdego budynku należy wpłacić na konto  Spółdzielni w PKO BP Mińsk Mazowieckim  
nr 30 1020  4476 0000 8702 0018 1388
Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz szczegółowe wyjaśnienia w sprawie przetargu uzyskać można w siedzibie 

Zamawiającego: Dział Techniczny pokój nr 5 tel 025 758 3325 w 27 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

         Zarząd   Spółdzielni

Numer 16, Str.6

S P O R T  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim w czasie trwania te-
gorocznych ferii zimowych  była organizatorem akcji „Zima w mieście ” dla dzieci 
w wieku 8 -13 lat. 
Bazę lokalową stanowił Klub Osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” przy 
ul. Kopernika 5.
Opieką  objętych zostało 60 dzieci w dwóch pięciodniowych turnusach:  
I turnus 11.02-15.02.2008 - 30 osób.
II turnus 18.02-22.02.2008 - 30 osób.
Bogaty program kulturalno-wychowawczy zawierał liczne atrakcje, każdy mógł zna-
leźć coś interesującego dla siebie.  Dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach uwzględ-
niających ich indywidualne zainteresowania.
W poniedziałki miejscem zajęć było miejskie lodowisko, na którym dzieci uczyły się 
i doskonaliły swe umiejętności jazdy na łyżwach pod opieką wychowawców.
We wtorki i czwartki odbywały się projekcje w kinie Światowid, na których  ogląda-
no nowości filmowe.
Środy to wyjazdy na basen do Józefowa, gdzie uczestnicy mieli możliwość w ciągu 1,5 
godziny korzystać z kąpieliska. . 
W każdy dzień po obiedzie, odbywały się zajęcia świetlicowe: gry telewizyjne, kom-
puterowe, turnieje warcabów, chińczyka i tenisa stołowego, warsztaty plastyczne.
Dodatkowe atrakcje to wybory miss, konkursy fryzur, malowania twarzy, quizy, zaję-
cia sprawnościowo-zręcznościowe, tańce przy muzyce i wiele innych gier i zabaw zor-
ganizowanych przez kadrę wspólnie z uczestnikami półkolonii. Za uczestnictwo w 
konkursach i konkurencjach dzieci nagradzane były słodyczami i dyplomami.
Tradycyjnie nawiązano współpracę z PSSE, jej efektem były ciekawe pogadanki o bez-
pieczeństwie i konkursy plastyczne z nagrodami.
W ramach ferii zimowych dla uczestników zimowiska zapewnione było drugie śnia-
danie oraz obiad.
Dzieciom trudno było się rozstać. W Klubie pozostały zdjęcia uczestników z rado-
snymi twarzami, a uśmiech na buzi szczęśliwego dziecka jest dla organizatorów i wy-
chowawców najlepszym podziękowaniem.
Uczestnictwo w akcji „Zima w mieście” było dla wielu dzieci okazją do czynnego, 
atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu pod okiem wykwalifikowanej 
i doświadczonej kadry pracowników Spółdzielni: Zdzisława Spodara, Urszuli Piwo-
war i Krzysztofa Kulki.  
      Redakcja

FERIE W MIEŚCIE

PRZETARG



 Wielokrotne apele i prośby ze strony Spółdzielni nie zawsze przynoszą 
rezultaty i zrozumienie mieszkańców, ponieważ w dalszym ciągu do 
systemów kanalizacyjnych wrzucane są odpady, które nie powinny się 
tam znajdować, a winny być usuwane do śmietników. Dla zobrazowania 
problemu przedstawiamy zdjęcia wrzuconych odpadów do kanalizacji 
co w efekcie  spowodowało konieczność wymiany całych odcinków rur, 
a mieszkańcy w tym okresie pozbawieni byli przez wiele godzin dostawy 
wody. Stąd też ponowny apel do mieszkańców naszych zasobów by nie 
wrzucać do muszli klozetowych odpadów w postaci obierek, owoców, 
kości, patyczków do czyszczenia uszu, pieluch, środków higieny 
osobistej, farb i różnego rodzaju odpadów materiałów używanych 
podczas prowadzonych remontów itd. Korzystajmy z tych urządzeń w 
sposób racjonalny i bardzo rozsądny, by nie powodować kosztownych 
interwencji służb technicznych Spółdzielni i Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji bardzo często w porze nocnej.  (przykłady na 
następnej stronie)

 Administracja
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Grupa członkowska Data   Miejsce     Grupa członkowska      Data Miejsce

Okrzei14a, 20, 21, 23, 25, 
27, 29,
Kopernika 8a, 10 

zebranie odbyło się 12.03

Topolowa 1, 3, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 16, 17,
Szczecińska 12, 14,
Chełmońskiego 11, 13, 
Toruńska 4, 4a,
Warszawska 135, 163

10.04  
godz.17°°

Klub
Osiedlowy

ulica 
Kopernika 5  

Warszawska 80, 86, 88, 90,
Kościuszki 2,
Armii Ludowej 21, 21a,
Kopernika 1, 3, 4, 7,
Stanisławowska 1

26.03 
godz.17°°

Klub
Osiedlowy

ulica 
Kopernika 5

Siennicka 6, 8, 9,
Błonie 12, 14 
PLM 2, 2a, 4, 4a,
Nadrzeczna 1, 4, 6, 7, 8, 10, 
12,
Miodowa 5,
Bulwarna 1,1a,
Piłsudskiego 1

15.04 
godz.17°°

Szkoła 
Podst.Nr 2 

ulica 
Dąbrówki 10

Kopernika 11, 14, 16, 18, 
Okrzei 31, 33, 35, 37, 39
Wyszyńskiego 32/34, 23, 25 
Kościuszki 20

02.04 
godz.17°°

Klub 
Osiedlowy 

ulica 
Kopernika 5

Warszawska 212, 
Dąbrówki33, 35, 37, 39, 41, 
Sędomierska 2, 4, 6, 6a, 8, 
10,
Łupińskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11

17.04 
godz.17°°

Szkoła 
Podst.Nr 2 

ulica 
Dąbrówki 10

Kałuszyn 
Zamojska 8, 10

03.04 
godz.17°°

Urząd 
Miejski 

Kałuszyn
Członkowie  oczekujący 21.04

godz.17°°

Biuro 
Spółdzielni 

ulica 
Kościuszki 20

Topolowa  24, 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 45, 47
Chełmońskiego 10a, 10b, 12 
Szczecińska 11, 11a, 
Warszawska 103, 111, 
11 Listopada 4

08.04 
godz.17°°

Klub 
Osiedlowy 

ulica 
Kopernika 5

Kołbiel
1-go Maja 95

22.04  
godz.17°°

Kołbiel 
Budynek 
mieszk

HARMONOGRAM ZEBRAŃ
GRUP CZŁONKOWSKICH

Porządek zebrań
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Prezydium
3. Wybór Komisji Wnioskowej
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2007 
roku.
5. Sprawozdanie Zarządu z dzialalnosci w 2007 roku.
6. Przedstawienie spraw, które zostaną umieszczone 
w projekcie porządku obrad tegorocznego Zebrania 
Przedstawicieli Członków.
7. Przedstawienie zmian do projektu Statutu w oparciu 
o postanowienie Sądu Rejestrowego.
8. Dyskusja.
9. Przyjęcie zgłoszonych w trakcie obrad wniosków 
Zebrania Grupy Członkowskiej.
10. Zakończenie obrad.

  Zarząd Spółdzielni
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CO TO JEST? 

OGŁOSZENIE
W związku z jubileuszem 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” Komitet Organizacyjny Obchodów ogłasza: 
- konkurs fotograficzny „Spółdzielnia w obiektywie” (bez ograniczeń wiekowych)
- konkurs plastyczny pt. „Spółdzielczy pejzaż”  (dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów).
Termin składania prac konkursowych do 10 września 2008 roku. 
Szczegółowe informacje i regulaminy konkursów dostępne są  na stronie http://smprzelom.internetdsl.pl i w Klubie Osiedlowym 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”, ul. Kopernika 5 w godz.12.00-20.00 u pani Urszuli Piwowar , tel.0-25-758-33-10.

Ponadto zwracamy się z apelem do mieszkańców naszych zasobów  o wypożyczenie   materiałów archiwalnych dotyczących 
historii naszej Spółdzielni. w celu wykorzystania ich w ramach obchodów 50-lecia Spółdzielni.
Planujemy także zorganizowanie wystawy twórczości spóldzielczych artystów. Chętni do zaprezentowania swojego dorobku 
twórczego: malarstwo, grafika, rękodzieło artystyczne itp.,  proszeni są o kontakt, adres jw.

        Komitet Organizacyjny Obchodów

TURNIEJE I IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE Z 
OKAZJI 50-LECIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZEŁOM”

1. Cykl turniejów brydża sportowego (styczeń – kwiecień) – 17 turniejów długofalowych,  
o Puchar 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”. Zakończenie w dniu 6 maja 2008 r.

2. Otwarty turniej Grand Prix Mazowsza w brydżu sportowym o Puchar 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”,  
– 6 kwietnia 2008 r.

3. Turniej tenisa stołowego o Puchar 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” – 12 kwietnia 2008 r.
4. Turnieje piłki nożnej o Puchar 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” dla dzieci i młodzieży, na osiedlu 

Targówka - 10-11 maja 2008 r.
5. Festyn biegowy o puchar Marszałka Województwa, 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” oraz Prezesa ZG 

TKKF dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 17 maja 2008 r.
6. Turniej piłki siatkowej dla młodzieży o Puchar 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” - 21 czerwca 2008 r.
7. Turniej koszykówki dla młodzieży o Puchar 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” - 7 czerwca 2008 r.
8. Festyn sportowo - rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka w ramach obchodów 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Przełom” - 31 maja 2008 r.
9. Turniej tenisa na boiskach Targówki dla dzieci, młodzieży i oldboyów – 9-15 czerwca 2008 r.

        Komitet Organizacyjny Obchodów

(odpowiedź na poprzedniej stronie)


