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ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW 
SPÓŁDZIELNI 

Wydawało się, iż odbyte w dniu 
29.11.2007 roku dodatkowe Zebra-
nie Przedstawicieli Członków będzie 
w świetle ustawy z 14.06.2007 roku o 
zmianie ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw, ostatnim zebraniem w tej 
formie. Zgodnie z nakazem w/w ustawy 
Zebranie to uchwaliło zmiany do Statu-
tu, które w trzech przypadkach Sąd Re-
jestrowy zakwestionował zobowiązu-
jąc Spółdzielnię do usunięcia usterek w 
terminie do końca maja 2008 roku. W 
świetle postanowień Art.9 ust.2 ustawy 

z 14.06.2007 do czasu rejestracji zmian do Statutu obowiązują postanowienia dotychczasowego 
Statutu regulujące funkcjonowanie Zebrań Przedstawicieli Członków Spółdzielni.
W świetle powyższego tegoroczne Zebranie Przedstawicieli odbyło się w sobotę 10 maja o czym 
przedstawiciele oraz członkowie spółdzielni zostali powiadomieni w sposób zgodny z postano-
wieniami Statutu. Porządek Zebrania poza proceduralnymi punktami zawierał sprawozdania 
Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2007, wybór przedstawicieli na zjazd poprzedzający IV Kon-
gres Spółdzielczości, sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków Zebrania Przedstawicieli 
odbytego 16.06.2007 oraz dyskusję odnośnie złożonych sprawozdań. W punkcie porządku ob-
rad dotyczącym uchwał znalazły się projekty uchwał w sprawie:
a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok ,
b/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2007 roku i udzielenia absolutorium 
członkom Zarządu ,
c/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok,
d/ zmian w Statucie ,
e/ rozliczenia kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia po dniu 23.04.2001 roku lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo,
f/  przeznaczenia środków z funduszu zasobowego na fundusz remontowy z 
 przeznaczeniem  na termomodernizację osiedla Targówka, 
g/ przyjęcia do realizacji wniosków problemowych zgłoszonych w trakcie 
     Zebrania Przedstawicieli Członków.
Na ogólną liczbę wybranych w 2006 roku 79 przedstawicieli w Zebraniu wzięło udział 42 osoby. 
Zebranie co potwierdziła komisja mandatowa było  ważne i władne do podejmowania uchwał. 
Wybrano w jawnym  głosowaniu Prezydium Zebrania  w składzie 
p. Jacek Pszczółkowski przewodni-
czący, p. Janusz Księżopolski – se-
kretarz oraz p. Roman Janiak i p. An-
drzej Czechowski- asesorzy. Wybra-
no też trzy komisje: 
- mandatową w skła dzie p. Henryk 
Rosłoniec- przewodniczący, p. Ja-
nusz Luba- sekretarz oraz p. Andrzej 
Tkaczyk- członek 
- wnioskową w składzie p. Janusz Bo-
guszewski- przewodniczący, 
p. Henryk Zawadka- sekretarz oraz 
p. Piotr Nużyński- członek
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- skrutacyjną w składzie p. Irena Łukaszewska-przewodnicząca, p.Bogumiła Barcz- sekretarz, p. Grzegorz Wyszogrodzki- czło-
nek.
W pierwszej części w Zebraniu uczestniczył zaproszony na obrady Burmistrz Miasta p. Zbigniew Grzesiak, który zabierając głos 
ustosunkował się do zgłoszonych przez Spółdzielnię do budżetu miasta wniosków. Pozytywnie wyraził się o Spółdzielni i jej 
współpracy z Miastem, pochwalił za przeprowadzane remonty i modernizacje zasobów co poza lepszymi warunkami zamiesz-
kiwania wpływa na poprawę wizerunku osiedli, a dzięki temu i miasta. 
Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku złożyli Prezes p.Krzysztof Roguski oraz Przewodniczący 
Rady Nadzorczej p. Grzegorz Wyszogrodzki. 
Delegatami na zjazd poprzedzający IV Kongres Spółdzielczości, zebrani w tajnym głosowaniu spośród 3 kandydatów wybra-
li p. Krzysztofa Roguskiego oraz p. Czesława Gągola. W trakcie dyskusji przedstawiciele zabierali głos w sprawach przedstawio-
nych w sprawozdaniach, dyskutowali na temat zmian w Statucie, nie zaliczania na fundusz remontowy środków wydanych na 
przekształcanie mieszkań po 23.04.2001 roku, harmonogramu prac termomodernizacyjnych na osiedlu Targówka, wysokich 
cen wody i kosztów jej podgrzania, przeznaczenia wolnych środków z funduszu zasobowego na termomodernizację Targów-
ki. Poruszano też sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Spółdzielni. W kolejnym punkcie porządku obrad podjęto 7 
uchwał:
- zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2007 składające się z bilansu aktywów i pasywów, rachunku zysków i strat, ra-
chunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej ( 40 głosów „za’ – 2 
wstrzymujące)
- zatwierdzono sprawozdanie Zarządu i udzielono absolutorium członkom Zarządu zdecydowaną większością głosów, przy od 
1 do 3 głosach wstrzymujących się,
- zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej przy dwóch głosach przeciwnych oraz 3 wstrzymujących się,
- nie wyrażono zgody na zaliczenie na fundusz remontowy środków wpłaconych z tytułu przekształcenia mieszkań dokonanych 
po dniu 23.04.01 do czego delegację zawiera Art.6 ust.2 pkt 1,2,3 ustawy z 14.06.07 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych ( 41 głosów „za” , 1 głos wstrzymujący się)
- przeznaczono wolne środki z funduszu zasobowego w wysokości 909.123,74 zł na fundusz remontowy z przeznaczeniem na 
ocieplenie budynków na oś.Targówka zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem ( 41 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się)
- odroczono podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Statucie Spółdzielni do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny 
zgodności z Konstytucją RP zaskarżonych przez Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich i inne uprawnione podmioty prze-
pisów  ustawy z dnia 14.06.2007 roku o zmianie ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw 
( za tą uchwałą głosowali wszyscy, 42 przedstawicieli)
- jednogłośnie przyjęto wnioski.

Przed zamknięciem obrad Prezes Zarządu p. Krzysz-
tof Roguski zapoznał delegatów z podjętymi działania-
mi związanymi z obchodami 50 lecia Spółdzielni. Po wy-
czerpaniu porządku zebrania, po blisko 7 godzinach pra-
cy przewodniczący p. Jacek Pszczółkowski,  prowadzący 
sprawnie obrady, w związku z wyczerpaniem porządku, 
zamknął posiedzenie. 
                                                                             
     Redakcja
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OGŁOSZENIA
• W celu uniknięcia zapowietrzania się grzejników pro-
simy o odkręcenie zaworów termostatycznych i pozosta-
wienie ich w tej pozycji do rozpoczęcia sezonu grzewcze-
go.
• W związku z licznymi interwencjami mieszkańców i 
współwłaścicieli powierzchni wspólnych prosimy o usu-
nięcie i nie wystawianie na klatki schodowe przedmiotów 
typu meble, sprzęt AGD, obuwie, worki ze śmieciami co 
jest niezgodne z regulaminem porządku domowego i za-
sadami współżycia społecznego.

ADMINISTRACJA

ODCZYTY WODOMIERZY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku 
Mazowieckim informuje ,iż w dniach 01.07.08 r. ÷ 
05.07.08 r. w godzinach popołudniowych zostaną 
przeprowadzane odczyty wskazań wodomierzy 
indywidualnych oraz sprawdzenie zewnętrznych 
oznak ingerencji w wodomierze tj. zerwanie plomb 
legalizacyjnych, pęknięcia obudowy wodomierza i 
nielegalnych podłączeń. Szczegółowe terminy znajdziecie 
Państwo na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych. 
Odczytów dokonują osoby wyposażone w identyfikatory 
z imieniem i nazwiskiem oraz  pieczątką Spółdzielni 
posiadające dowody osobiste  Prosimy o udostępnienie 
mieszkań w ustalonym terminie.
Jednocześnie informujemy iż rozliczenie zużycia wody i 
odczyty odbywają się dwa razy w roku . Następny termin 
to początek stycznia 2009 r.  Spółdzielnia aktualnie 
przyjmuje zgłoszenia od osób zainteresowanych 
dokonywaniem odczytów od 2009 r.
Bliższych informacji udziela: Jolanta Dziewulska - kier. 
administracji i eksploatacji  tel. 025 758 33 25

KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW

Windykacja należności z tytułu korzystania z lokali 
mieszkalnych i użytkowych jest jedną z bardzo ważnych 
działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 
Aby wyegzekwować zadłużenie Spółdzielnia w 
ramach obowiązującego prawa wysyła do dłużników 
wezwania do zapłaty , wzywa na rozmowy na wspólne 
posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej ,kieruje sprawy 
do  Sądu ,wdraża komornicze postępowania egzekucyjne.   
Pomimo, iż w ostatnich dwóch latach wskaźnik zaległości 
w stosunku do wymiaru zarówno w lokalach mieszkalnych 
jak i użytkowych uległ zmniejszeniu i nadal wykazuje 
tendencję malejącą Zarząd Spółdzielni wspólnie z Radą 
Nadzorczą wprowadził dodatkowy element windykacji 
jaką  jest zawarta w dniu 25 marca 2008 r .umowa z 
Krajowym Rejestrem Długów . Podejmowane przez 
Zarząd i Radę Nadzorczą dodatkowe przedsięwzięcia 
windykacyjne będą  dotyczyć głównie lokali użytkowych, 
ale również tych mieszkańców, którzy z różnych przyczyn 
dopuścili do znacznego zadłużenia w opłatach czynszu i 
pomimo wezwań i złożonych deklaracji spłaty, zadłużenie 
nie ulega zmniejszeniu . W ramach  zawartej umowy na 
wniosek Spółdzielni  Krajowy Rejestr Długów przekaże 
dane osobowe dłużnika instytucjom usługowym i 
finansowym , a to spowoduje utrudnienia lub całkowicie 
uniemożliwi zawieranie umów kredytowych z bankami, 
operatorami telefonów komórkowych, stacjonarnych, 
zakupy ratalne itp. Podejmowane przez Zarząd i Radę 
Nadzorczą dodatkowe elementy windykacji będą w 
dalszym ciągu doskonalone w celu zabezpieczenia 
interesów członków Spółdzielni i jej mieszkańców ,którzy 
terminowo regulują swoje zobowiązania, dlatego też 
apelujemy o terminowe uiszczanie opłat za zajmowane 
lokale .

                                                                                        Redakcja 

Realizując postanowienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. (Dz.U.Nr 4 poz.27 z 
2001r. z późniejszymi zmianami a w szczególności postanowienia o nowelizacji tej ustawy z dnia 14.06.2007r., 
która weszła w zycie 31.07.2007r. Spółdzielnia nasza sukcesywnie rozpatruje wnioski mieszkańców dotyczą-
ce ustanowienia odrębnej właśności lokali i zawiera z zainteresowanymi osobami akty notarialne.
Do 16.06.2008r. wpłynęło 650 wniosków o przekształcenie lokatorskiego prawa w odrębną własność (z cze-
go 18 wnioskodawców zrezygnowało z zawarcia aktu notarialnego) i 544 wnioski o przekształcenie własno-
ściowego prawa (z tego 46 wnioskodawców zrezygnowało z zawarcia aktu notarialnego).
Do dnia 15.06.2008r zawarto:
- 522 akty notarialne dot. przekształcenia lokatorskiego prawa w odrębną własność,
- 303 akty notarialne dot. przekształcenia własnościowego prawa w odrębną własność.
          Redakcja

INFORMACJA O PRZEKSZTAŁCENIACH
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Pożegnanie
Stanisław Bartnicki 

Urodził się 07.02.1932 roku w miejscowości Borek obecnie gmina Stanisławów jako syn Jana 
i Stanisławy. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w liceum ogólnokształcącym, 
z którego po ukończeniu klasy dziesiątej przeniósł się do pierwszej klasy Technikum 
Budowlanego w Mińsku Mazowieckim. W czerwcu 1953 roku zdał egzamin maturalny 
przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ówczesnego Ministra Budownictwa Miast 
i Osiedli w Warszawie i uzyskał tytuł technika planowania. Pracę zawodową rozpoczął już 
01.07.53 roku w Zjednoczeniu Budownictwa Mieszkaniowego „Stalchemak” w Stalowej Woli 
skąd po czterech miesiącach pracy został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. 
Po dwóch latach wojska i rocznej kontynuacji zatrudnienia w „Stalchemaku” powrócił do 
Mińska i rozpoczął pracę w ówczesnym Przedsiębiorstwie Budownictwa Terenowego, z 
którego w 1963 roku przeszedł do Mińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego skąd w 1967 

roku przeniósł się do Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego. W PBRol pracował do 31.01.1974 roku przechodząc 
w nim kolejne szczeble kariery będąc technikiem ds.budowy, majstrem, kierownikiem budowy, kierownikiem 
działu technicznego, awansując ostatecznie na stanowisko Z-cy dyrektora ds.zaplecza technicznego. Kolejny zakład 
pracy od 01.02.1974 roku to Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego, a następnym po przekształceniu PBK 
jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, w którym w latach 1981-1987 pełnił funkcję Zastępcy dyrektora ds. 
technicznych. Od 01.10.87, na podstawie wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą zatrudniony został w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przełom” na stanowisku Z-cy Prezesa Zarządu ds.inwestycji, gdzie przepracował blisko 10 lat 
przechodząc w 1997 roku na emeryturę.
Dokonania zawodowe Stanisława Bartnickiego są imponujące. Większość mieszkańców mińskich bloków nie zdaje sobie 
sprawy z tego, iż wiele z tych budynków to Jego zasługa. Wybudował w Mińsku Mazowieckim około 2500 mieszkań z 
czego prawie 1000 zrealizowano w czasie jego zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”.
Pierwszym wybudowanym na terenie Mińska Mazowieckiego budynkiem był zakładowy blok mieszkalny FUD przy 
ulicy Armii Ludowej. Następne obiekty to budynek obecnej Przychodni Zdrowia, siedziba Urzędu Miasta, biurowce 
PGMB i PRIM, baza Melioracji na ulicy Huberta, Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ulicy Dąbrówki, Szkoła Podstawowa 
Nr 3 przy ulicy Budowlanej, kierował renowacją Pałacu Dernałowiczów – obecnie Miejskiego Domu Kultury. 
Wybudowane spółdzielcze budynki to bloki przy ulicy Topolowej 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 24, 31, 33, 35, 37, 39,  41, 
45, 47, Nadrzecznej 4, 8, 12, Siennickiej 6, całe osiedle „Targówka” przy ulicy Dąbrówki, Łupińskiego i Sędomierskiej. 
Uczestniczył też w procesie budowy osiedla mieszkaniowego dla Jednostki Wojskowej, oczyszczalni ścieków, w pracach 
wykończeniowych kina „Światowid”, budowie kilku hydroforni komunalnych oraz zaplecza technicznego ZNTK. Jak 
wynika z wyżej przedstawionego wykazu posiada imponujące zasługi dla budownictwa zarówno mieszkaniowego 
jak i komunalnego oraz przemysłowego na terenie naszego miasta. Realizował również zadania inwestycyjne i 
modernizacyjne na rzecz obronności kraju.
Za swoje osiągnięcia w dziedzinie budownictwa odznaczony został Złotym i  Brązowym Krzyżem Zasługi oraz 
resortowymi odznakami między innymi Złotą i Srebrną Odznaką Zasłużony dla Budownictwa, Za Zasługi dla 
Województwa Siedleckiego  oraz Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. Przez całe swoje życie zawodowe był 
pasjonatem budownictwa, stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, posiadał uprawnienia inspektora nadzoru 
budowlanego, chętnie przekazywał swoją olbrzymią wiedzę budowlaną młodym adeptom tej sztuki dzięki czemu 
wychował wielu fachowców, specjalistów, kierowników budów. Angażował się z dużymi sukcesami w rozwiązywanie 
problemów technicznych z branży budownictwa. Wszyscy, z którymi współpracował zapamiętali jako jedną z głównych 
cech jego charakteru – upór, to dzięki niemu udawało się rozwiązać wiele problemów , załatwić sprawy wydawałoby 
się nie do załatwienia, osiągnąć sukces w postaci wybudowania i oddania do użytku trudnych do realizacji obiektów 
budowlanych. Po przejściu na emeryturę, do 19.09.2005 roku był społecznym członkiem Zarządu Spółdzielni służąc jej 
w dalszym ciągu swoją olbrzymią wiedzą i doświadczeniem. 
W życiu prywatnym poza rodziną i wnukami, o których mógł opowiadać godzinami, jego pasją była historia II 
wojny światowej, pochłaniał wiele książek i publikacji na ten temat, starał się poznać historię mińskiego podziemia 
uczestniczącego w tej wojnie oraz poszukiwał śladów udziału w akcjach partyzanckich członków swojej rodziny. 
Stanisław Bartnicki zmarł 17.06.2008 roku w wieku lat 76, pozostawiając pogrążoną w smutku żonę, syna, synową, 
trzech wnuków, bliższą i dalszą rodzinę oraz wszystkich których spotkał na swojej zawodowej drodze życia. Stanisław 
całym swoim życiem i działalnością zapewnił sobie szacunek i trwałą pamięć. 

                                                                                                     Zarząd Spółdzielni



Numer 17, Str.5

Cykl artykułów poświęconych oszczędzaniu energii elektrycznej, cieplnej i wody spotkał się z dużym zainteresowaniem czy-
telników oraz z prośbami o  kontynuację. Wobec tegorocznych podwyżek cen energii elektrycznej, paliw, gazu, a ostatnio 
wprowadzonej w życie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30.05.2008r nowej, wyższej taryfy za ciepło temat 
oszczędzania staje się jeszcze bardziej aktualny.
Największe oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej możemy osiągnąć w kuchni, szczególnie przez wymianę sta-
rych urządzeń AGD na nowe wybierając urządzenia w klasie efektywności energetycznej A. Oznaczeń tych wg norm unij-
nych jest siedem (od A do G). Najbardziej energooszczędne są urządzenia klasy A. Różnica w zużyciu prądu pomiędzy A i G 
dochodzi do 50%, np. kuchnia z piekarnikiem klasy B zużywa 20% prądu więcej od kuchni z piekarnikiem klasy A. Piekarnik 
elektryczny jest na 2 miejscu pod względem ilości zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym (około 20%) jego 
energochłonność zmniejsza jednak funkcja termoobiegu oraz automatyczne programy pieczenia uwzględniające wagę potra-
wy oraz tak zwana termosonda sprawdzająca stan pieczenia potrawy w środku oraz program dobierający optymalną tempe-
raturę i czas pieczenia.
Największym kuchennym pożeraczem prądu (blisko 30%) jest chłodziarko-zamrażarka.  Wcale tak nie musi być, jeżeli:
- lodówka posiada automatyczne odszranianie,
- stoi z dala od źródeł ciepła i miejsc nasłonecznionych
- potrawy wstawiane do środka nie są ciepłe
- otwierana jest na krótko.
Analiza kosztów wykazuje, iż najbardziej ekonomiczne jest gotowanie na gazie, ale jeżeli do tego celu używamy elektrycznej 
płyty to najlepiej, mając możliwości finansowe wybrać płytę indukcyjną posiadającą 90% sprawność cieplną (ceramiczna tyl-
ko 60%). Ważną i niedoceniana sprawą są naczynia do gotowania. Garnki powinny być stalowe z grubym dnem, szybko na-
grzewające się i długo trzymające ciepło. Można w nich gotować w niewielkiej ilości wody i na małej mocy pola grzewczego. 
Gotować należy pod pokrywką. Naczynia powinny mieć płaskie dno dobrze przylegające do płyty grzewczej. Nie zdajemy so-
bie sprawy, iż nierówne dno a nawet zabrudzenia na płycie są przyczyną większego zużycia prądu.
Energię elektryczną można oszczędzać używając w miejscu tradycyjnych żarówek, świetlówek kompaktowych. Są, co praw-
da droższe od tradycyjnych, które tylko 5% potrzebnej energii przetwarzają na oświetlenie a reszta to niepotrzebne ciepło, ale 
potrzebują mniej prądu (60W żarówkę można zastąpić 11W świetlówką) i są trwalsze ( ich żywotność to nawet kilkanaście 
zwykłych żarówek). Najnowszy wynalazek w dziedzinie oświetlenia to lampki LED – diody pobierające połowę energii ener-
gooszczędnych świetlówek. Przed nimi jest przyszłość w oszczędzaniu energii. Znaczącą pozycję w zużyciu energii stanowią 
ponadto urządzenia audio video, telewizory, radioodbiorniki, odtwarzacze płyt itp. posiadające funkcję tak zwanego „czuwa-
nia”. Wbrew pozorom pozostawienie tych sprzętów w tej pozycji wpływa na zwiększenie zużycia energii, a w konsekwencji na 
wzrost wydatków domowych.
Stale rosnące ceny wody (w Mińsku Mazowieckim corocznie) również wymagają bacznego przyjrzenia się zużyciu. „ Prze-
łomowe Wieści” kilkakrotnie na ten temat pisały, szczególnie w nr 14 (październik 2007). Dziś zachęcamy osoby posiada-
jące zasoby finansowe do korzystania ze zmywarek. Pobierają one znacznie mniej wody do mycia naczyń od mycia ręczne-
go. Dla porównania zmywarka klasy A na mycie pełnego wsadu kompletu brudnych naczyń zużyje maksymalnie 15 l wody. 
Przy zmywaniu ręcznym tej samej ilości naczyń zużyjemy, co najmniej 50 l wody. Ma to też konsekwencje w zaoszczędza-
niu kosztów podgrzania wody. Statystyki podają, iż w ciągu roku korzystając ze zmywarki zaoszczędzimy 20m2 wody i oko-
ło 300kWh energii.
Kolejne urządzenie to pralka. Powinna mieć koniecznie funkcję „pół wsadu” zużywającą mniej energii i wody, co daje duże 
oszczędności. Mile widziany jest model z programem ekonomicznym oraz skróconym programem do odświeżania lekko za-
brudzonych tkanin. Na rynku pojawiły się pralki wyposażone w generator pary. Według producentów zużywają one o 20% 
energii mniej i o ok. 30% mniej wody. Pralki te posiadają największą klasę energooszczędności A++ oznacza to, że są najtań-
sze w użytkowaniu i przyjazne środowisku.
Najwięcej wody zużywamy jednak w łazience. Mycie i spłukiwanie toalety to 70% zużytej wody. Możemy to zmniejszyć sto-
sując spłuczkę z dwudzielnym przyciskiem (3 i 6 l ) co pozwala 4 osobom rocznie zaoszczędzić ok.25m3 wody. Również ba-
teria jednouchwytowa z joystickiem umożliwiająca szybkie ustawianie temperatury i strumienia wody o odpowiednich para-
metrach powoduje 25% oszczędność wody.
Inne sposoby oszczędzania, o czym pisaliśmy wcześniej to:
- zmiana kąpieli w wannie(ok.120 l ) na prysznic ( ok.60 l)
- zamykanie dopływu wody w trakcie mycia zębów, czy namydlania twarzy w trakcie golenia
- założenie na wylewki perlatorów, które napowietrzając strumień wody ograniczają nawet o 50% jej zużycie.
Stały postęp techniczny i rosnąca konkurencja producentów na rynku prowadzi do nowych rozwiązań i pojawiania się w skle-
pach urządzeń klasy A+ zużywających nawet o 25% energii mniej od urządzeń klasy A. Daje to możliwość wpływania przez 
użytkowników na ilość zużytej energii i wody.

          Redakcja

 W artykule wykorzystano informacje zawarte w opracowaniu p. Agnieszki Osek pt: ”Domowe sposoby na oszczędzanie” 
opublikowanym w dodatku „Dom” do „Gazety Wyborczej „ z dnia 11.06.2008r. Nr 24 (196).

KONIECZNOŚĆ OSZCZĘDZANIA W XXI WIEKU
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SPORT
ZAKOŃCZYLI SEZON 

Zakończyli sezon mińscy brydżyści. Od września 2007 
do maja 2008 odbyło się 31 turniejów brydżowych. 13 
maja nastąpiło rozdanie pucharów, nagród rzeczowych 
oraz dyplomów. Wszyscy brydżyści otrzymali książki 
o tematyce brydżowej. W tym sezonie najlepszy oka-
zał się pan Zdzisław Spodar, który wygrał zarówno 
klasyfikację długofalową jak i cykl turniejów o puchar 
50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”. Drugie 
miejsce w klasyfikacji długofalowej zajął Wojciech Pi-
wek, a trzecie Marian Sęk. W Pucharze 50-lecia drugi 
był Krzysztof Kulka, a trzeci Wojciech Piwek. Nagro-
dy, puchary i dyplomy wręczał wiceprezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej p.Bogusław Zwierz

O G Ł O S Z E N I E
Zamienię mieszkanie 2 pokojowe o 
pow. 50,70m2 na osiedlu Targówka na 
mniejsze do 40 m2 również 2 pokojowe
Kontakt telefoniczny 
pod nr 0 25 759 13 06

Zarząd Spółdzielni informuje nabywców  lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, że aby zostać członkiem Spółdzielni 
należy wpłacić wpisowe i udziały. Wpisowe zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 
dnia 15 grudnia 2000 r./ z późniejszymi zmianami /  nie może przekraczać 1⁄4 minimalnego wynagrodzenia za pracę  i 
aktualnie w naszej Spółdzielni wynosi 280 zł .
Udziały członkowskie są zróżnicowane i wynoszą 
- związane z nabyciem lokalu mieszkalnego :
1/ osoba fizyczna – jeden udział /1.400 zł/
2/ osoba prawna  -  co najmniej trzy udziały/ 1.400 zł x 3 /
-związane z nabyciem lokalu użytkowego : 
1/ osoba fizyczna – 2 udziały / 1.400 zł x 2 /
2/ osoba prawna – 6 udziałów / 1.400 zł x 6 /
-związane z  nabyciem garażu : 
1/ osoba fizyczna – jeden udział /1.400 zł/
2/ osoba prawna – dwa udziały / 1.400 zł x 2/
Zasadność przynależności do Spółdzielni określa  art.5.2 wyżej cytowanej  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  
„ Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć na pokrycie 
wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków …. „
Z pożytków tych nie maja prawa korzystać właściciele mieszkań nie będący członkami .
                                                            
           Redakcja 

WYSOKOŚĆ WPISOWEGO I UDZIAŁÓW
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OSTROŻNIE PODCZAS WAKACJI
Nadchodzące wakacje dla wielu mieszkańców łączą się z wyjazdami, często na długo, poza miejsce stałego zamieszkania. Należy 
jednak zadbać o to, by  powrót do domu nie wiązał się z nieprzyjemnym zaskoczeniem, dlatego przed wyjazdem sprawdźmy stan 
techniczny okien i drzwi, szczególnie balkonowych. Jest oczywiste, że opuszczając mieszkanie powinniśmy dobrze je zamknąć. 
Dodatkowe zabezpieczenia związane z zamontowaniem antywłamaniowych drzwi czy ubezpieczeniem mieszkania w sprawdzo-
nej firmie wiążą się z nakładami finansowymi. Są jednak sposoby, które nie wymagają wydatków. Znajomy, zaufany sąsiad to naj-
lepszy sposób ochrony naszego mieszkania. Jeżeli go o to poprosimy wyjmie listy ze skrzynki pocztowej i stworzy pozory naszej 
ciągłej obecności w domu. Zainteresuje się również kimś kto zapuka do naszych drzwi. Pamiętajmy również by zostawić sąsiado-
wi informację jak ma się z nami skontaktować, kiedy zaistnieje taka konieczność. Ostrożnosci nigdy za wiele.
                                                                           Z życzeniami miłego wypoczynku 
                                                                                                Redakcja 

Zawieszenie obowiązywania regulaminu 
w zakresie finansowania wymiany stolarki budowlanej

W związku z nowymi zasadami rozliczania funduszu remontowego, przypisanie wydatków i dochodów do 
poszczególnych budynków ustalonymi nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14.06.2007 zaskarżoną m.in. 
w tej kwestii do Trybunału Konstytucyjnego pod względem zgodności z Konstytucją oraz ograniczeniem dochodów Spółdzielni z 
innych źródeł (np. z tytułu przekształcenia mieszkań lokatorskich) Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółdzielni Uchwałą nr 
8/2008 z dnia 05.05.2008 zawiesiła obowiązywanie przepisów dotyczących partycypacji Spółdzielni w kosztach wymiany stolarki 
budowlanej. Wszystkie sprawy wszczęte i nie załatwione przed wejściem  w życie ustawy tj. w dniu 31.07.2007 załatwiane są 
według dotychczasowych zasad. 

Zarząd Spółdzielni

Doceniamy Twoją lojalność
 

Jeśli ubezpieczyłeś mieszkanie w Towarzystwie Ubezpieczeń FILAR S.A. -od 1 kwietnia zmienilismy 
nazwę na UNIQA TU SA

 mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę.
 

Przy zakupie kolejnego ubezpieczenia możesz liczyć na dodatkowe znizki:
 

- 10 % na ubezpieczenia Komunikacyjne OC, AC,NW
- 10 % na ubezpieczenia indywidualne majatku

- 10% na ubezpieczenia indywidualne NNW 
 

Szanujemy naszych Klientów. Doceniamy Twoją lojalność.
 

Wszelkie niezbędne informacje mozna uzyskać 
u naszego PRZEDSTAWICIELA

Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 2 lok. 18
025/ 758 79 47 w godz 11-17

lub 0 608 622 319
oraz

w biurze Filii UNIQA TU SA w Siedlcach
przy  ul.Świrskiego 47  tel. 025/63 302 96 , 025/63 335 85

e-mail: filia.siedlce@uniqa.pl
 

 Jeszcze raz zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
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UWAGA - WANDALIZM !

połamane i wycięte drzewa

pomazane klatki schodowe i ściany budynków

wybite i uszkodzone szyby

Na naszych oczach dzieją sie przykre przypadki niszczenia 
mienia spółdzielczego. Kilka przykładów wandalizmu ilu-
strują zamieszczone zdjęcia. Należałoby dodać do nich sa-
mochody parkujące bezpośrednio pod oknami, na trawni-
kach, śmiecie rozrzucone wokół pojemników i różne inne 
przykłady dewastacji wspólnego dobra. 
Usuwanie zniszczeń kosztuje a koszty ponoszą wszyscy 
spółdzielcy. Należy więc zadać pytanie, czy nie lepiej było-
by  zwracać uwagę na niewłaściwe zachowania osób doko-
nujących zniszczeń? Często sprawcami są dzieci a zgodnie 
z przepisami za dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice.
Zwracamy się do mieszkańców naszych zasobów - re-
agujcie na zaobserwowane przypadki wandalizmu, 
dbajcie o swoje pieniądze.
     Redakcja 


