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Blisko rok trwały przygotowania do jubi-
leuszu 50-lecia Spółdzielni. Informowa-
no o tym historycznym wydarzeniu na 
łamach „Przełomowych Wieści” przed-
stawiając fragmenty z początków jej ist-
nienia, prezentując Członków Założycie-
li, ich wspomnienia z tamtych lat, przybli-
żając sylwetki spółdzielczych osobowości, 
działaczy i aktywnych uczestników spół-
dzielczego życia. W roku obchodów zor-
ganizowano i przeprowadzono pod ha-
słem Jubileuszu 50-lecia wiele imprez 
sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, 

gromadzono dokumenty, pamiątki, dyplomy i zdjęcia z półwiecza Spółdzielni. 
Główna uroczystość odbyła się w dniu 14 listopada 2008 roku w sali kameralnej Miejskiego 
Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim. Patronat nad obchodami jubileuszu objęli  p. Zbi-
gniew Grzesiak – Burmistrz Miasta oraz p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński.
Tak ważne wydarzenia w historii naszej Spółdzielni, w której w 3901 lokalach w 110 budyn-
kach zamieszkuje ponad 10 tys. osób, około 1/3 ogólnej liczby mińszczan, 
uświetnili swoją obecnością znamienici goście: p. Czesław Mroczek - Po-
seł na Sejm RP, p. Dariusz Piątek - Wicewojewoda Mazowiecki, p. Anto-
ni Jan Tarczyński - Starosta Miński, p. Zbigniew Grzesiak - Burmistrz>> 
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Miasta, p. Stanisław Śledziewski - V-ce Prezes Krajowej Rady Spółdziel-
czej, p. Jan Sułowski - Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdziel-
ni Mieszkaniowych, p. Leszek Celej - Radny Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego, p. Mirosław Krusiewicz - Dyrektor Departamentu Eduka-
cji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, p. Dariusz Pergoł - Ko-
mendant Komendy Powiatowej Policji, p. Jadwiga Frelak - Sekretarz Mia-
sta, p. Krzysztof Michalik - Wicestarosta Miński, p. Bogusław Zwierz 
- Radny Rady Miasta, do 31.08.2008 roku Z-ca Prezesa ds.gospodarki za-
sobami mieszkaniowymi.
Obecni byli również Prezesi i Przewodniczący Rad Nadzorczych, Sie-
dleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Łukowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Klub Dwustu” z Warszawy, Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” z Mińska Mazowieckiego. Na zapro-
szenie Spółdzielni odpowiedzieli biorąc udział w obchodach, Dyrektor 
Banku PKO BP S.A., Dyrektor Banku Spółdzielczego, Dyrektorzy Spół-
ek Komunalnych PEC oraz PWiK, Dyrektorzy, Prezesi i właściciele wie-
lu firm współpracujących z naszą Spółdzielnią. Głównymi bohaterami ju-
bileuszowej gali byli jednak Ci, dzięki którym mogła się ona odbyć, czyli 
Członkowie Założyciele, p. Maria Górska, p. Jadwiga Zając, p.Roman Kró-
lak, oraz p. Czesław Ślązek. Z uwagi na stan zdrowia nieobecny był p. Fe-
liks Wierzbicki. 
Pozostali zaproszeni goście to dotychczasowi Przewodniczący Rad Nad-
zorczych, Prezesi i Członkowie Zarządów, zasłużeni spółdzielcy i przed-
stawiciele prasy. Szczególną grupę stanowili dyrektorzy i przedstawiciele 
nieistniejących już dziś firm budowlanych (PBRol, PBO) budowniczowie 
większości spółdzielczych bloków . Obecni byli również Ci bez których 
pomocy i wsparcia nie można byłoby zorganizować obchodów. W uro-
czystości uczestniczyła też liczna grupa byłych i obecnych pracowników  
Spółdzielni,  dzięki wysiłkowi których Spółdzielnia mimo wielu zawiro-
wań historycznych i problemów z jakimi musi się na co dzień borykać, na-
leżycie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Gospodarzami i jednocze-
śnie uczestnikami uroczystości byli członkowie Zarządu i Rady Nadzor-
czej obecnej kadencji.
Jubileusz otworzył i przywitał zaproszonych gości p. Grzegorz Wyszo-
grodzki Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazując obowiązek pro-
wadzenia uroczystości p.Czesławowi  Gągolowi zastępcy Przewodniczą-
cego Rady.
W kolejnym punkcie programu jubileuszu p. Krzysztof Roguski Prezes 
Zarządu przypomniał zebranym blisko 200 letnią historię spółdzielczo-
ści w Polsce, jej europejskie korzenie, początki „Przełomu”, jego dokona-
nia, przybliżył sylwetki działaczy spółdzielczych oraz osób i firm dzięki 
wysiłkowi których Spółdzielnia mogła się rozwijać zaspakajając potrzeby  
mieszkaniowe  swoich członków tworząc jednocześnie nowoczesny wize-
runek miasta. Prezentując dane liczbowe o Spółdzielni oraz jej dokona-
nia szczególnie podziękował Członkom Założycielom Spółdzielni za ich 
skuteczne działanie na rzecz powołania Spółdzielni i jej udane początki 
oraz p. Marianowi Mrozikowi, który pracował w Spółdzielni przeszło 45 
lat jako Główny Księgowy i członek Zarządu kontynuując idee Członków 
Założycieli, przyczy-

niając się do ciągłego rozwoju Spółdzielni. Prezes podziękował wszyst-
kim za współpracę, pracownikom za zaangażowanie w wykonywaniu 
swoich obowiązków , przedstawicielom władz miasta przede wszystkim 
za  korzystne warunki przekształcenia uprawnień do gruntów oraz Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za przekazywane 
środki na rzecz letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 
na organizację imprez i  funkcjonowanie obiektu sportowo rekreacyjne-
go na Targówce.

Tak znamienita  uroczystość nie mogła się odbyć 
bez odznaczeń i wyróżnień. Postanowieniem Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20.10.08 złoty-
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mi>> medalami „Za Długoletnią Służbę” odznaczone zostały p.Anna Be-
rond oraz p.Danuta Kędzierska, a srebrnymi p.Róża  Kluczek, p.Bożena 
Nowicka oraz p.Jolanta Oklesińska.  Wszystkie odznaczone Panie są dłu-
goletnimi pracownicami Spółdzielni, a medale wręczał p.Dariusz Piątek 
Wicewojewoda Mazowiecki w asyście Prezesa Spółdzielni p.Krzysztofa 
Roguskiego. 
Również najwyższy organ spółdzielczy, jakim jest Krajowa Rada Spół-
dzielcza, doceniając rolę SM „Przełom” w kształtowaniu pozytywnej opi-
nii społecznej o polskim ruchu spółdzielczym i wysoko oceniając jej do-
tychczasową pracę oraz dorobek, nadała Spółdzielni odznakę „Za Zasługi 
Dla Spółdzielczości” . Na wniosek Spółdzielni Krajowa Rada Spółdzielcza 
w podziękowaniu za współpracę i zaangażowanie  na rzecz spółdzielczości 
przyznała odznaki "Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego". Otrzyma-
li je: p.Czesław Mroczek – Poseł na Sejm RP, p.Zbigniew Grzesiak – Bur-
mistrz Miasta, p.Krzysztof Michalik – Wicestarosta Miński, p.Dariusz 
Pergoł – Komendant Komendy Powiatowej Policji, p.Wojciech Piątkow-
ski – Prezes Spółdzielni w latach 1979 – 1985, p. Andrzej Łodyga – Prezes 
Spółdzielni w latach 1985 – 1987 oraz byli członkowie Rady Nadzorczej 
i działacze Samorządów Domowych oraz delegaci na Zebrania Przedsta-
wicieli Członków Spółdzielni, p.Alina Roguska, p.Henryk Parol i p.Hen-
ryk Zawadka. 
Odznaki te otrzymali również długoletni pracownicy Spółdzielni p.Ur-
szula Piwowar, p.Zenona Standziak, p.Jan Dziugieł oraz p.Andrzej Zieliń-
ski. Najwyższe spółdzielcze wyróżnienia wręczał p.Stanisław Śledziewski 
– V-ce Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej w asyście p.Jana Sułowskiego 
– Prezesa Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.  
Pan Poseł Czesław Mroczek, p.Wicewojewoda Dariusz Piątek, p.Staro-
sta Antoni Jan Tarczyński, p.Burmistrz Zbigniew Grzesiak, p.Leszek Ce-
lej – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, p.Mirosław Krusie-
wicz – Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Mar-
szałkowskiego, p.Stanisław Śledziewski – V-ce Prezes Krajowej Rady Spół-
dzielczej, p.Jan Sułowski – Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spół-
dzielni Mieszkaniowych , p.Roman Okliński – Prezes Siedleckiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, p.Tadeusz Malesa – Prezes Łukowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, p.Jacek Jeżyński - Prezes Spółdzielni „Klub Dwu-
stu”, p. Halina Strzębska -  Prezes Banku Spółdzielczego, p.Tomasz Stań-
czuk – dyrektor Oddziału Banku PKO BP oraz inni zaproszeni goście za-
bierając głos i składając „Jubilatce” życzenia z okazji 50-lecia gratulowali 
ogromnego niekwestionowanego wysiłku, dorobku inwestycyjnego mie-
rzonego liczbą wybudowanych mieszkań, zaangażowania na rzecz środo-
wiska spółdzielczego, gospodarności i dbałości o posiadane zasoby miesz-
kaniowe, podkreślali jako godną uznania prowadzoną przez Spółdzielnię 
działalność  społeczno wychowawczą i sportowo rekreacyjną. Bardzo wy-
raźnie akcentowali pozytywny  wpływ Spółdzielni na rozwój Miasta, na 
jego urbanizację i estetykę, przypominając o tym, iż w zasobach Spół-
dzielni mieszka blisko trzecia część Mińszczan. Podkreślali, że jest to nie 
tylko potencjał ewidencyjny, ale przede wszystkim intelektualny Miasta, 
który wywiera wpływ na jego funkcjonowanie i rozwój. 
Na zakończenie swoich wystąpień zaproszeni goście Członkom Spółdziel-
ni, Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Pracownikom życzyli wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym, w pracy zawodowej dalszych sukcesów i 
nowych inicjatyw służących mieszkańcom i umacniających pozycję Spół-
dzielni na terenie Miasta. 
Uroczystość uświetnił znakomity występ Chóru Mińskiego Towarzystwa 
Muzycznego pod kierunkiem Tomasza Zalewskiego, Zaprezentowany 
program spotkał się z żywiołowym aplauzem i uznaniem słuchaczy. 
                     
             Redakcja 
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SPÓŁDZIELCZE OSOBOWOŚCI

W bieżącym numerze chcemy przedstawić naszym czytel-
nikom Panią Małgorzatę Gutowską-Adamczyk. Aby przy-
bliżyć osobę Pani Małgosi, zajrzałem do Internetu. W prze-
glądarce uzyskałem ponad 20 tysięcy wskazań. Otwieram 
pierwszy na liście wyników link, a był to link do portalu 
Wirtualnej Polski i znajduję taki oto życiorys: 

"teoretycznie - historyk teatru,
praktycznie - współwłaścicielka firmy, 
epizodycznie - nauczycielka, 
hobbystycznie - scenarzystka „Tata, a Marcin powiedział”, 
„Na Wspólnej”, „Rodziców nie ma w domu”, 
sporadycznie - dziennikarka (Nowaja Polsza),
optymistycznie – autorka: "110 ulic", "Niebieskie nitki", 
"220 linii", "Serenada, czyli moje życie niecodzienne", "13 
Poprzeczna",
statystycznie - mieszkanka Warszawy,
chronicznie - żona Wojciecha, 
histerycznie - matka Macieja i Piotra. 

A także: miłośniczka sportów ekstremalnych i gry na per-
kusji, programów "Pimp my ride" w MTV i "Top gear" w 
TVN Turbo, fanka zespołu "Green Day" i "e Mortimers", 
specjalistka w zakresie komunikacji autobusowej."

Krótko i treściwie. Może jednak spróbujmy rozwinąć la-
koniczne stwierdzenia dotyczące Pani życia. Zanim zo-
stała Pani (teoretycznie) historykiem teatru, były lata nie-
mowlęce, szkoła podstawowa, liceum. Jak wspomina Pani 
ten czas?
Fantastycznie! Miałam (mam nadal) cudownych, kochają-
cych rodziców i ciepły dom, z którego nie chciało się wycho-
dzić. Czułam się w nim bezpiecznie i to właśnie rodzice dali 
mi to wszystko, z czego teraz tak hojnie czerpię: niemal bez-
warunkową akceptację, poczucie, że dam sobie w życiu radę, 
a problemy nigdy nie będą nie do rozwiązania. Mieszkali-
śmy początkowo przy Warszawskiej, potem w 1968 roku, 
przeprowadziliśmy się na Kopernika, do bloku. To było wy-
darzenie! Pamiętam, że razem z siostrą, Urszulą zapewnia-
łyśmy rodziców, jak bardzo będziemy się troszczyły o na-

sze nowe mieszkanie. W praktyce nie-
wiele z tych zapewnień udało się zre-
alizować.

Edukację zaczynałam w szkole nr 4, od czwartej klasy cho-
dziłam do szkoły nr 1, która była tuż za siatką. Bardzo miło 
wspominam te czasy. Wtedy zaczęły się moje fascynacje lite-
rackie i wtedy mniej więcej zaczęłam marzyć o zostaniu kie-
dyś w przyszłości pisarką. 
Pani rodzice, Maryla i Włodzimierz, byli instruktora-
mi Związku Harcerstwa Polskiego. Czy i Pani była czyn-
ną harcerką?
To śmieszne, ale nie. Mój udział w harcerstwie to był jeden 
obóz, w którym uczestniczyłam jako dwu, może trzylatka. 
Miałam specjalnie uszyty mundur i furażerkę. Rodzice opo-
wiadają, że kiedy coś przeskrobałam sama sobie wymierzy-
łam karę w postaci warty pod masztem z plastikowym ko-
szykiem na plecach. Potem jednak nie zapisałam się do har-
cerstwa.
W 1968 roku rodzice otrzymali mieszkanie spółdziel-
cze w którym mieszkają do dnia dzisiejszego. Jak zmiana 
mieszkania wpłynęła na Wasze życie?
To była zmiana znacząca. Przede wszystkim należy wspo-
mnieć o tym, co być może nie dla wszystkich jest oczywiste: 
przeprowadziliśmy się z domu, w którym nie było kanaliza-
cji! Mieszkanie, choć teraz wydaje mi się małe, wtedy było 
całkiem spore. Dostałam swoje miejsce, stół do odrabiania 
lekcji, moją własną lampkę. Czułam się bardzo dumna. Z 
tym miejscem czuję się związana do dziś.  
Trzeba również wspomnieć, że ojciec Pani męża, Wojcie-
cha, miał w swoim życiu epizod miński związany z naszą 
spółdzielnią. Co to było?
Mój nieżyjący już niestety teść, Leszek Adamczyk, był za-
wodowym tancerzem, solistą Operetki Warszawskiej (obec-
nie Teatr Roma). Będąc na emeryturze dostał od Pani Ireny 
Falińskiej propozycję poprowadzenia w Klubie Spółdziel-
ni przy Kopernika zajęć tanecznych z młodzieżą. Być może 
ktoś z mieszkańców pamięta te zajęcia, ja w tym czasie pra-
cowałam, tak więc nie mogę na ich temat zbyt wiele powie-
dzieć. 
Uprawia Pani kilka zawodów. Jest Pani współwłaścicielką 
firmy, epizodycznie pojawiał się zawód nauczyciela, hob-
bistycznie pisała Pani scenariusze do bardzo popularnych 
seriali, sporadycznie uprawia Pani zawód dziennikarza a 
optymistycznie jest Pani pisarką. Proszę powiedzieć coś 
więcej o każdym z wymienionych zajęć.
Z wykształcenia jestem historykiem teatru. Ukończyłam 
Wydział Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST (obecnie 
Akademia Teatralna), jednak nie pracowałam ani jednego 
dnia w wyuczonym zawodzie. Czasem myślę, że poszłam 
tam po to, by poznać mojego przyszłego męża, Wojciecha 
Adamczyka. To był dobry wybór jeśli chodzi o studia. Mie-
liśmy wymagających profesorów, musieliśmy ciężko praco-
wać, co wspominam z rozrzewnieniem i wdzięcznością.
Ukończywszy studia, by trochę rozejrzeć się w świecie, po-
stanowiłam zaczepić się jako nauczyciel i pracować nad 
doktoratem. Pani dyrektor Janina Jensen przyjęła mnie po 
rekomendacji pani Wandy Ositek, mojej byłej polonistki, na 
stanowisko nauczyciela języka polskiego i łaciny w mińskim 
liceum przy Pięknej. Przepracowałam tam dwa lata. Bardzo 
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mi się ta praca podobała. Szkoła jako instytucja już mniej, 
zresztą nie traktowałam jej nigdy jako docelowego zatrud-
nienia. W rezultacie, trochę idąc na fali ówczesnej mody, za-
łożyłam wraz z siostrą Urszulą mały butik przy ulicy Świer-
czewskiego (obecnie Piłsudskiego), który dla upamiętnienia 
mojego profesorskiego przezwiska, nazwałyśmy "U Guci". 
Ta firma przetrwała wiele lat, sklep zamknęłyśmy w paź-
dzierniku ubiegłego roku.
Sprzedając w sklepie czułam potrzebę posiadania bardziej 
twórczego zajęcia. Historia teatru przestała mnie nęcić i za-
częłam myśleć nieśmiało o jakiejś formie pracy literackiej. 
Zadebiutowałam kilka lat później jako scenarzystka seria-
lu "Tata, a Marcin powiedział..". Przypadkowo, choć trud-
no uznać za przypadek fakt, że mój mąż był jego pomysło-
dawcą i reżyserem. Równolegle, choć dość rzadko, pisałam 
też artykuły do miesięcznika "Nowaja Polsza", przybliżają-
cego Polskę i Polaków mieszkańcom Wspólnoty Niepodle-
głych Państw.
I wreszcie mój czas się wypełnił: jedno z wydawnictw za-
proponowało mi napisanie powieści dla młodzieży. Wyda-
je się, że to był właśnie ten moment, od którego kroczę wła-
sną ścieżką. 
Myślę, że zainteresuje naszych czytelników sprawa, jak 
zrodziły się pomysły na scenariusze czy na książki?
Trudno tu generalizować. W przypadku każdej rzeczy spra-
wa jest indywidualna. Jeśli miałabym wysnuć jakąś praw-
dę ogólną, to byłaby ona taka, że autor patrzy na świat bar-
dziej zachłannie, niż inni ludzie. Świat jest dla niego poten-
cjalnym źródłem pomysłów i te pomysły stara się uchwy-
cić, by potem poddawać je dalszej obróbce. Natura pomy-
słów jest chimeryczna, brak im systematyczności, pojawia-
ją się w chwilach, kiedy trudno je zapisać, przychodzą kie-
dy chcą, a potem często gdzieś się gubią. To najgorsze, co 
może się zdarzyć – zapomnieć dobry pomysł. Ostatnio usi-
łuję sobie przypomnieć pomysł na tytuł powieści, który wy-
dał mi się tak świetny i oczywisty zarazem, że go oczywiście 
(jadąc samochodem) nie zapisałam. Być może przepadł na 
zawsze? Natomiast nie od rzeczy byłoby chyba powiedzieć 
(przynajmniej tak jest w moim przypadku), że pisanie jako 
takie to jedynie maleńka cząstka pracy, jaką wykonuje się 
przy scenariuszu, czy powieści. Podstawowa robota – to my-
ślenie o bohaterach, o tym, co się chce przekazać czytelniko-
wi. Kwestie techniczne, czyli sam zapis są rzeczą drugorzęd-
ną i o wiele łatwiejszą.
Pomysł może się narodzić pod wpływem obrazu, zasłysza-
nego gdzieś zdania, jakiegoś pozornie nieistotnego wyda-
rzenia. Myślę wtedy: "Mogłabym o tym napisać? Ale jak? 
Kto byłby bohaterem i dlaczego on? W jaki sposób go 
unieszczęśliwię? Jak wybrnie z tarapatów"? Kiedy pisałam 
scenariusze do serialu "Tata, a Marcin powiedział...", mój 
mąż, który każdy taki scenariusz musiał zaakceptować, a był 
dla mnie surowym nauczycielem, często pisał mi w nagłów-
ku słowo: "konflikt!". Bo scenariusz, powieść to pole ściera-
nia się różnych racji. Konflikt buduje napięcie, bez konflik-
tu nie ma akcji lub jest ona nudna i to jest moja lekcja z tej 
współpracy. 
Wiele z tych pomysłów było realizowane później przez 
Pani męża, Wojciecha Adamczyka. Proszę przybliżyć czy-
telnikom jego sylwetkę. 
Mój mąż jest z wykształcenia aktorem i reżyserem. Obec-

nie również pedagogiem w Akademii Teatralnej na Wydzia-
le Reżyserii. Swoją drogę zawodową rozpoczynał w teatrach 
(reżyserował między innymi w Płocku, Wrocławiu, Warsza-
wie, Gdyni, Krakowie, Gliwicach) oraz poniedziałkowym 
Teatrze Telewizji. Od serialu "Tata, a Marcin powiedział..." 
rozpoczął swą przygodę z serialami, pracował przy "Na 
Wspólnej", "Miodowych latach", "Rodzinie zastępczej", "Ca-
mera Cafe", "Pensjonacie Pod Różą" czy "Halo, Hans!". Jed-
nak jego flagowym produktem jest serial "Ranczo", którego 
czwartą i prawdopodobnie ostatnią już serię będziemy mieli 
okazję zobaczyć wczesną wiosną przyszłego roku.
A co porabiają Maciej i Piotr?
Nasi synowie studiują. Obydwaj na kulturoznawstwie, choć 
każdy w innej uczelni. Piotr uczy się też gry na perkusji, gra 
w dwóch zespołach i sądzę, że przed nim kariera muzyczna, 
która zresztą kiedyś marzyła się mojemu mężowi. Jaką drogą 
pójdzie Maciek jeszcze nie wiemy, studia są bowiem przed-
sionkiem kariery, jednak przecież niczego nie gwarantują, a 
ja jestem tego najlepszym przykładem.
Co chciałaby Pani powiedzieć jeszcze naszym czytelni-
kom?
Pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich mińszczan i człon-
ków Spółdzielni "Przełom"! Mam nadzieję, że zechcą zajrzeć 
do którejś z moich powieści, a zwłaszcza do "Niebieskich ni-
tek", których akcja rozgrywa się w naszym mieście. 
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę też 
wszystkim spokoju, zdrowia i radości!

rozmawiał Andrzej Maliszewski

Listy czytelników 

Szanowna Redakcjo! 
Z dużym zainteresowaniem przeczytałem biuletyn. poświę-
cony 50 rocznicy powołania Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przełom”. Jako aktywnie uczestniczący w latach 80 tych w 
pracach związanych z gazyfikacją naszego miasta chciałbym 
uzupełnić informację na temat umieszczenia w wymienio-
nej wyżej publikacji kolejnych osób, które z bardzo dużym 
zaangażowaniem osobistym oraz zakładów pracy, którymi 
kierowały, wydatnie przyczyniły się do olbrzymiego sukce-
su jakim w roku 1985 było doprowadzenie do Mińska gazu 
ziemnego. Byli to, Przewodniczący Społecznego Komite-
tu Gazyfikacji Miasta jednocześnie dyrektor Zakładów Na-
prawczych Taboru Kolejowego p. Zdzisław Tarabuła oraz p. 
Zbigniew Kuźniewski Dyrektor Fabryki Urządzeń Dźwigo-
wych. Gazyfikację przeprowadzono z dużym zaangażowa-
niem społeczników i władz miasta z Naczelnikiem Miasta 
p.Zygmuntem Dębowskim. Niestety wymienionych przeze 
mnie osób nie ma już wśród żywych. Pozostawili po sobie 
jednak trwałą pamiątkę.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz No-
wego Roku chciałbym Spółdzielni Mieszkaniowej „Prze-
łom”, jej członkom wśród których szczególnie pragnę wy-
różnić Założycieli., Zarządowi i Radzie Nadzorczej oraz Re-
dakcji życzyć wszelkiej pomyślności.
                                                                   
                                           Czytelnik 
 (nazwisko i adres znane redakcji)
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W dniu 27.10. 2008  Komisja w składzie: Cz. Gągol, M. 
Rabsztyn, G. Śladowska, M. Roguska, I. Łukaszewska  
oceniła kilkaset prac konkursu „Spółdzielczy pejzaż” 
i  „Spółdzielnia w obiektywie”. Konkursy zorganizował 
Klub Osiedlowy z okazji 50-lecia Spółdzielni. Jury oce-
niło nadesłane przez uczestników prace i wybrało naj-
lepsze.  
  
Rozstrzygnięcie  konkursu plastycznego:

szkoła podstawowa

Dorota Malinowska    I miejsce
Gabriela Kulma          II miejsce
Katarzyna Chojnacka III miejsce

gimnazjum

Emilia Bujalska        I miejsce
Adam Malinowski    II miejsce
Justyna Malinowska II miejsce
Martyna Bielicka      III miejsce
Justyna Murawska    III miejsce

Wyniki konkursu fotograficznego:

Michał Rogala     - nagroda główna
Emilia Wojtulska - nagroda główna
Maciej Lipka        - nagroda główna

Równorzędne wyróżnienia w kolejności alfabetycznej:

Monika Abelska
Michał Bednarek
Magdalena Nowak
Adam Szlenda 
Justyna Uchmańska
Anna Zgódka

12 listopada w Klubie Osiedlowym na wernisażu wysta-
wy konkursu plastycznego i fotograficznego przy udzia-
le zaproszonych gości, laureatom wręczono nagrody i 
pamiątkowe dyplomy. Najlepsze prace zaprezentowa-
ne zostały na uroczystości z okazji Jubileuszu 50-lecia 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”.

KONKURSY

ŚWIĄTECZNE DYŻURY 
KONSERWATORÓW

  hydraulik elektryk
24.12 607327772  609831785
25.12 609831786 609831785
26.12 607327772 607242224
27.12 607327772 607242224
28.12 607327772 607242224
31.12 603095188 605645257
01.01 607095188 605645257

opr. Krzysztof Kulka Kierownik Klubu
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W dniu 24 listopada 2008 roku w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przełom” w Mińsku Mazowieckim odbyło się posiedzenie 
Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni, w którym uczestni-
czyli radni Rady Miasta. Zaproszenie skierowano do Przewod-
niczącego Rady, przewodniczących stałych komisji, przewod-
niczących, reprezentantów klubów radnych oraz do przedsta-
wiciela środowiska spółdzielczego p. Bogusława Zwierza. Z za-
proszenia skorzystali i w posiedzeniu wzięli udział p. Krzysz-
tof Paluch Wiceprzewodniczący Rady Miasta , jednocześnie 
przewodniczący klubu radnych „Forum Samorządowego”, p. 
Krzysztof Kulka Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Ry-
szard Sztorc Przewodniczący Komisji Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, p. Stanisław Kirylak Przewodniczący Komisji Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności, p. 
Maciej Cichocki Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, p. Waldemar Mirecki radny SLD oraz p. Bogusław 
Zwierz radny przedstawiciel środowiska spółdzielczego. Swą nieobecność na posiedzeniu usprawiedliwili, p. Leon 
Jurek Przewodniczący Rady Miasta i p. Teresa Szymkiewicz Przewodnicząca Komisji Budżetowej. Temat, którego 
dotyczył udział członków Rady Miasta to wnioski Spółdzielni złożone do budżetu miasta na rok 2009.
Gości przywitał i podziękował za przybycie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni  p. Grzegorz Wyszo-
grodzki, a następnie Prezes Zarządu p. Krzysztof Roguski – omówił i uzasadnił wnioski,  których treść opubliko-
wana jest w numerze 18 „Przełomowych Wieści”. Prezes podkreślił, że w odczuciu spółdzielców widoczny jest brak 
reakcji władz miasta na potrzeby środowiska spółdzielczego o czym świadczy między  innymi nie uwzględnianie 
wniosków spółdzielni z których część ma wieloletnią historię. Podkreślił priorytetowe sprawy, które powinny być 
załatwione w pierwszej kolejności, a których to realizację p. Burmistrz obiecywał spółdzielcom. W dalszej części 
swojego wystąpienia Prezes podkreślił fakt daleko idącej współpracy Spółdzielni z miastem szczególnie w zakresie 
modernizacji ulic i tworzenia nowych miejsc parkingowych w potwornie zatłoczonym centrum miasta. Przypo-
mniał o przekazaniu terenów należących do Spółdzielni między innymi pod parking przy ulicy Kościuszki 2 , pod 
modernizację ulicy Okrzei (niedokończonej o ciąg pieszo-jezdny przy budynku Okrzei 20), pod przebudowę uli-
cy Topolowej, Kopernika (gdzie na terenie Spółdzielni przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Miejskim Nr 1  
powstał duży parking), pod budowę i modernizację ulicy Wyszyńskiego i budowę ronda oraz parkingu przy ulicy 
Kościuszki 20 i wiele innych.
W trakcie swojego wystąpienia Prezes przypomniał, iż spółdzielcy wnosząc co roku środki do budżetu miasta w 
wysokości blisko 500 000 zł mają prawo oczekiwać ze strony władz równego traktowania ich potrzeb, które swoim 
zakresem dotyczą całego miasta, a nie tylko wąskich grup zainteresowania co można zaobserwować w kolejnych 
rocznych budżetach.
W trakcie dyskusji głos zabrali wszyscy zaproszeni radni, podkreślając specyfikę uchwalania budżetu, którego pro-
jekt opracowuje burmistrz, a radni mają utrudnione możliwości wprowadzenia do niego zmian, chyba że przez wy-
kreślenie lub ograniczenie finansowe innych zaplanowanych zadań przy spełnieniu określonych warunków . Część 
zaproszonych gości uważa, iż radni przy uchwalaniu budżetu powinni zrezygnować ze swoich przynależności par-
tyjnych i klubowych, zjednoczyć się po to aby uchwalić jak najlepszy sprawiedliwy budżet. Odnośnie złożonych 
przez Spółdzielnię wniosków radni obiecali poparcie dla kilku z nich uważając, że mają one szansę na realizację. 
W dalszej części dyskusji na zapytania członków Rady Nadzorczej Spółdzielni radni udzielali odpowiedzi i szcze-
gółowych wyjaśnień. Omawiane problemy dotyczyły nurtujący środowisko spółdzielcze termin oddania do użytku 
basenu wraz z lodowiskiem, jego koszty i przyczyny opóźnień, sprawa uporządkowania w centrum miasta parko-
wania samochodów (duża część mieszkańców miasta i okolic przyjeżdża do centrum, parkuje samochody na cały 
dzień i przesiada się do autobusu lub pociągu jadąc do pracy do Warszawy) przez co śródmieście miasta jest zakor-
kowane. Inne tematy dotyczyły korzyści miasta z kontaktów zagranicznych, kosztów dowozu dzieci do szkół, wy-
ników finansowych targowiska miejskiego, jakości i terminowości miejskich inwestycji drogowych. W kuluarach 
radni podkreślali potrzebę spotkań i kontaktów ze środowiskiem spółdzielczym czego przez wiele lat brakowało. 
Na zakończenie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni dziękując radnym za przybycie zaapelował do 
zaproszonych gości o poparcie propozycji Spółdzielni zawartych w złożonych do budżetu 
miasta wnioskach. 
                                                                                                                   Redakcja

SPOTKANIE Z RADNYMI RADY MIASTA
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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 renomowanej firmy KUN-
DO. 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 budownictwa wielorodzinnego. Rozliczeń doko-
nujemy 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 mon-
taż termostatycznych ograniczników cyrkulacji. Dostarczamy także system izolacji pionów. Metodą pneumatyczną docieplamy stropoda-
chy 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  

PODZIĘKOWANIE
Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” składają serdeczne podziękowanie 
osobom fizycznym i firmom, które pomogły i wsparły organizację uroczystości obchodów 50-lecia 
Spółdzielni, mianowicie: Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej, Zakładowi Usług Komunalnych 
„Błysk”, Spółce „Styropmin”, Bankowi Spółdzielczemu, Księgarni „Polska Książka”, Zakładowi 
Remontowo-Budowlanemu Henryka Smugi, Zakładowi Remontowo-Budowlanemu Zbigniewa 
Wociala,  Przedsiębiorstwu Usługowo-Budowlanemu „AS” Arkadiusza Czyżewskiego, Przedsiębiorstwu 
Usługowo-Budowlanemu „LUX” Bogusława Lejmana, Korporacji Ubezpieczeniowej „UNIQA”, Kancelarii 
Notarialnej Romana Nowakowskiego, Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Paszkowskiej-Pawelec, 
Kancelarii Notarialnej Katarzyny Paszkowskiej, firmie „KAMBUD” Tadeusza Kamińskiego, Stanisławowi 
Sokołowskiemu Usługi Kominiarskie, firmie „Domofon” Artura Piekarskiego, Zakładowi Instalacji Anten 
Romana Gromulskiego, Zbigniewowi Przyborowskiemu Instalatorstwo Wodno-Kanalizacyjne i Gazowe, 
firmie „RENBUD” Renaty i Pawła Ryniewicz, firmie projektowej „APA” Konrada Wąsika, Zakładowi 
Remontowo-Budowlanemu Zbigniewa Czapskiego, Elżbiecie Słodownik „Sklepy Mięsne”, firmie „ELAN” 
Elżbiety Rudzkiej, Barbarze Kowalik „Sklep FOR YOU”, Annie Wrońskiej –Gabinet Stomatologiczny, 
Bogusławie Stępniewskiej „Sklep STYL” , Zakładowi Przemysłowo-Handlowemu „Delfin” Tadeusza Kani, 
Elżbiecie Słomczyńskiej „Sklep Elegantka”, Barbarze Kaczmarskiej-Pasik – Gabinet Lekarski, Jarosławowi 
Miłkowskiemu – Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Horyzont”, Hannie Markowskiej Dyrektorowi 
Miejskiego Domu Kultury, Wojciechowi Rombel.

Organizatorzy obchodów Jubileuszu


