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WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI 10 - 11 CZERWCA 2015 ROKU

Corocznie czerwiec jest miesiącem w któ-
rym w naszej Spółdzielni zgodnie z posta-
nowieniami prawa spółdzielczego odbywa  
się Walne Zgromadzenie Członków przepro-
wadzane w częściach jak nakazuje nasz Statut. 

Tegoroczne zebrania odbyto w Klubie Osie-
dlowym Spółdzielni w dniach 10 i 11 czerwca 
z zachowaniem wymaganych prawem proce-
dur. Porządek obrad wywieszony na tablicy 
ogłoszeń w budynkach, opublikowany również 
na stronie internetowej Spółdzielni oraz w lo-
kalnej prasie, korzystając z uprawnień jakie 
daje Statut, Członkowie Spółdzielni uzupełnili 
poprzez wprowadzenie dodatkowych dwóch 
projektów. Na ogólną liczbę umieszczonych na 
listach obecności uprawnionych, 3037 człon-
ków w Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 
70 osób, co stanowi zaledwie 2,30 % ogólnej 
liczby. Przypominając komentarze w tej spra-
wie z lat 2013 i 2014 zawarte w sprawozdaniach 
z Walnego Zgromadzenia należy powtórzyć, iż 
zastąpienie Zebrań Przedstawicieli Członków 
Spółdzielni, Walnymi Zgromadzeniami było 
sejmową, polityczną porażką. Mimo oczywi-

stych negatywnych opinii środowiska spół-
dzielczego posłowie nie wyciągnęli żadnych 
konstruktywnych wniosków i dalej brną w kie-
runku „reformowania” spółdzielczości nie pa-
trząc czy ich pomysły są zgodne z Konstytucją i 
czy służą Spółdzielcom. Szczególną aktywność 
w tych działaniach posłów widać szczególnie w 
okresie zbliżających się wyborów parlamentar-
nych. Aż się prosi żeby od wyborców Spółdziel-
ców dotychczasowi posłowie „uzdrowiciele” 
dostali czerwone kartki. Szczegółowiej ten 
problem przedstawia artykuł „Walne Zgroma-
dzenie Członków Spółdzielni 3-4 czerwca 2014 
roku” opublikowany w numerze 43 „Przeło-
mowych Wieści” z lipca 2014. 

Uczestnicy Zebrania odbytego 10 czerwca wy-
brali Prezydium obrad w następującym skła-
dzie: Grzegorz Wyszogrodzki – Przewodniczą-
cy, Jan Patejczyk – Z-ca Przewodniczącego, 
Janina Wąsowska – Sekretarz. Do komisji 
mandatowo-skrutacyjnej wybrano Irenę Pilich 
– Przewodnicząca, Mariannę Grabowską – Se-
kretarz, Czesławę Serejską – Członek. W skład 
komisji wnioskowej weszli: Adam Dąbrowski 
– Przewodniczący, Alina Roguska – Sekretarz, 
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Władysław Orliński – Członek. Pierwsza część Walnego Zgro-
madzenia obejmowała swoim zasięgiem spółdzielcze zasoby 
zlokalizowane po wschodniej stronie rzeki Srebrnej oraz bu-
dynki przy ul. Topolowej 1, 3, 3A, 7, 7A, 8, 8A, 9, 10, 12, 12A, 13, 

16, 17, 24, 31, 33, 35, Toruńskiej 4 i 4A, Warszawskiej 135, 163, 
Chełmońskiego 10A, 10B, 11, 12, 13, Szczecińskiej 10A, 11, 11A, 
12, 14, 11-go Listopada 4 oraz przy ul. 1-go Maja 95 w Kołbieli. 
W trakcie kolejnego zebrania odbytego w dniu 11 czerwca, któ-
re swoim zasięgiem obejmowało pozostałe budynki po zachod-
niej stronie rzeki Srebrnej oraz położone w Kałuszynie oraz 
członków oczekujących do Prezydium Zebrania wybrano Irenę 
Łukaszewską - Przewodnicząca, Małgorzatę Rabsztyn – Z-ca 
Przewodniczącego, Teresę Potocką – Sekretarz. Do komisji 
mandatowo-skrutacyjnej wybrano Janinę Buczek – Przewod-
nicząca, Jolantę Rzemińską – Sekretarz, Małgorzatę Różalską 
– Członek, w skład komisji wnioskowej weszli Stefan Bołtowicz 
– Przewodniczący, Małgorzata Sowa – Sekretarz, Anna Kłos-
sowska – Członek. Duże zaangażowanie i aktywność prezy-
diów i komisji w realizacji powierzonych przez Zgromadzenie 
obowiązków zaowocowało sprawnym przebiegiem i zrealizo-

waniem porządku obrad. Tradycyjnie w trakcie obu Zebrań 
sprawozdanie Zarządu za rok 2014 złożył Prezes Zarządu 
Krzysztof Roguski. W swoim wystąpieniu przypomniał, iż 
Spółdzielnia w swoich zasobach posiada 110 budynków o 3901 
mieszkaniach z tego 1356 to lokale na warunkach odrębnej 
własności, 134 lokali użytkowych, 313 garaży i miejsc postojo-
wych w garażach podziemnych. Powierzchnia użytkowa zaso-
bów spółdzielczych ogółem to 204.509 m2 w tym powierzchnia 
lokali mieszkalnych 187.805 m2. Spółdzielnia posiada 2 budyn-
ki o 60 mieszkaniach w Kałuszynie oraz 1 budynek 16-miesz-
kaniowy w Kołbieli pow. Otwock. Powierzchnia zajmowanych 
gruntów wynosi 29 ha 3998 m2 z tego w Mińsku Mazowieckim 
28 ha 3714 m2, Kałuszyn – 0,4913 ha oraz Kołbieli 0,5371 ha.  

W użytkowaniu wieczystym Spółdzielni znajduje się jeszcze 
grunt o pow. 1 ha 6722 m2, pozostałe tereny to prawo własno-
ści. Przekształcenie pozostałych będących w użytkowaniu wie-
czystym gruntów zależy wyłącznie od zaangażowania osób 
którym przysługuje odrębna własność do lokali usytuowanych 
w budynkach przy ul Nadrzecznej 10, Bulwarnej 1A, Koperni-
ka 4, 7, 8A, 11, Okrzei 20, 25, 37, PLM 2, Topolowej 8, Warszaw-
skiej 88, Wyszyńskiego 25 oraz 11-go Listopada 4. W dalszej 
części sprawozdania Prezes omówił gospodarkę finansową 
Spółdzielni za rok 2014 realizowaną w oparciu o roczny plan 

finansowo – gospodarczy uchwalony przez Radę Nadzorczą. 
Ogółem koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi wynio-
sły 20.327.132 zł w tym koszty eksploatacji zasobów    17.926.072 
zł koszty ogólne  1.423.525 zł koszty konserwatorów 828.658 zł 
koszty działalności kulturalno- oświatowej 148.877 zł. Odpis 
podstawowy na fundusz remontowy wyniósł 3.107.746 zł i był 
wyższy o 3,66 % niż w roku 2013. Wydatki na konserwację do-
mofonów i anten RTV w roku 2014 zamknęły się kwotą   
172.244 zł, a wydatki na pokrycie kosztów gazu to suma  
407.571 zł. Najbardziej istotne wydatki w kosztach gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi stanowią koszty centralnego ogrze-
wania i podgrzewu wody, które wyniosły 6.487.345 zł i były 
niższe o 757.213 zł niż w 2013 roku oraz dostawy zimnej wody  
i odprowadzania ścieków, których koszty zamknęły się kwotą 
2.120.264 zł. Ogółem te dwie pozycje stanowiły 42,35 % całych 
kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Omawiając te 
części planu Prezes podkreślił, iż w przypadku centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody oraz dostaw zimnej wody i odbioru 
ścieków rola Spółdzielni ogranicza się wyłącznie do zainkaso-
wania należności od osób zobowiązanych i przekazanie ich w 

zafakturowanych wysokościach dostawcom mediów, których 
nie interesuje, że w opłatach ze strony posiadaczy lokali często 
występują opóźnienia. Wszelkie kłopoty z tego tytułu to wy-
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łączny problem Spółdzielni, dlatego też niezbędne jest wprowa-
dzenie obowiązków rozliczeń mediów bezpośrednio przez ich 
dostawców, o co walczy bezskutecznie od wielu lat środowisko 

spółdzielcze. Można rozliczać z indywidualnymi odbiorcami 
koszty energii elektrycznej i gazu, można i wody oraz ścieków. 
Pewne kłopoty nastręcza rozliczenie co, ccw ale i w tych przy-
padkach jest to możliwe. Spółdzielcze zasoby są opomiarowane 
w urządzenia do odczytu zużycia wody z odczytem radiowym, 
ale to jak się okazuje jest jeszcze niewystarczające do indywidu-
alnego rozliczania się z odbiorcami. Konsekwencje zaległości w 
opłatach za media doskwierają i uderzają wyłącznie w Spół-

dzielnię, nie są natomiast uciążliwe dla ich dostawców. Narusza 
to jedną z fundamentalnych zasad rynku, czyli równego trak-
towania podmiotów. Omawiając wysokość odpisu podstawo-
wego na fundusz remontowy Prezes poinformował, że w roku 
2014 był on zróżnicowany w zależności od wydatków na re-
monty poszczególnych nieruchomości i wynosił od lokalu 
mieszkalnego od 1,15 zł/m2 pow.uż. do 1,60 zł/m2 a od lokalu 
użytkowego 2,00 zł/m2. Fundusz na konserwację był dla 

wszystkich jednakowy i wynosił 0,35 zł/m2 pow.uż. lokalu. Po-
ważnym problemem, którym zajmuje się Spółdzielnia jest win-
dykacja zadłużeń. Na koniec 2014 roku zaległości czynszowe 

wyniosły 924.556 zł i były niższe o 114.224 zł niż w poprzednim 
roku. Zmniejszył się tym samym wskaźnik zaległości w stosun-
ku do wymiaru eksploatacji o 0,43 % i wyniósł 5,18 %. Pomimo 
tego, iż wskaźnik ten w skali kraju jest nadal wskaźnikiem ni-
skim, sytuacja związana z zadłużeniem nie zadawala organów 
Spółdzielni w związku z czym w celu dalszej poprawy ściągal-
ności zadłużeń podejmowane są wszelkie prawem dopuszczal-
ne działania windykacyjne. Zgodnie z oceną bilansu sporzą-
dzoną przez biegłego rewidenta, Spółdzielnia posiada należytą 
płynność finansową, pracuje prawidłowo, ma dobrą kondycję 
finansową, co prowadzi do tego, iż jest zdolna do kontynuowa-
nia działalności na dotychczasowym poziomie. W trakcie spra-
wozdania Prezes przedstawił informację z przeprowadzonych 
w roku sprawozdawczym przeglądów dotyczących elementów 
budynków i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmos-
feryczne oraz upływ czasu, z przeglądów gazowych, przeglą-
dów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Omówił też 
kłopoty jakie ma Spółdzielnia z tytułu usuwania odpadów sta-
łych ze spółdzielczych nieruchomości w świetle obowiązują-
cych od 2 lat zasad, szczególnie w aspekcie zwiększonych kosz-
tów jakie te zasady spowodowały. W sprawozdaniu znalazło się 

również miejsce na podsumowanie pracy Klubu Osiedlowego  
i jego sekcji, organizacji ferii zimowych i wakacji letnich dla 
dzieci i młodzieży, oraz funkcjonowania zespołu sportowo – 
rekreacyjnego na os. Targówka. Prezes podkreślił też rolę spół-
dzielczego biuletynu „Przełomowe Wieści” i publikowanych w 
nim materiałów, sprawozdań, regulaminów, prezentowanych 
spółdzielczych osobowości, praktycznych porad i innych infor-
macji użytecznych w kontaktach mieszkańców ze Spółdzielnią. 
Czasopismo w 2014 ukończyło 10 lat i jak wynika z ocen czytel-
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ników, pozytywnie spełnia swoją rolę i zadomowiło się w spół-
dzielczym środowisku. Kończąc sprawozdanie w imieniu Za-

rządu Prezes pozytywnie 
ocenił rok 2014 i realiza-
cję zadań jakie zaplano-
wano zarówno pod 
względem rzeczowym 
jak i finansowym. Ocenę 
tę podzieliła również 
Rada Nadzorcza stawia-
jąc wniosek o udzielenie 
członkom Zarządu abso-
lutorium. Opinia ta zna-
lazła swój wyraz w głoso-
waniu obecnych na obu 
częściach Walnego Zgro-
madzenia członków, któ-
rzy nieomal jednomyśl-
nie zatwierdzili sprawoz-
danie Zarządu i w głoso-
waniu jawnym udzielili 

osobno każdemu z członków Zarządu absolutorium. Sprawoz-
dania Rady Nadzorczej za rok 2014 złożyli Przewodniczący  
Zebrań odbytych w ramach Walnego Zgromadzenia:  
Pan Grzegorz Wyszogrodzki - Z-ca Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej oraz Pani Irena Łukaszewska – Sekretarz Rady 
Nadzorczej. Zaprezentowali podstawowe tematy, jakimi zajmo-
wała się Rada Nadzorcza 
w trakcie 11 posiedzeń, 
zrelacjonowali rozmowy 
z dłużnikami i efekty 
tych dyscyplinujących 
rozmów, przybliżyli te-
matykę 16 uchwał podję-
tych przez Radę w okresie 
sprawozdawczym. W 
sprawozdaniu nie zabra-
kło miejsca dla podkre-
ślenia znaczenia, jakie dla 
członków Spółdzielni 
mają poniedziałkowe dy-
żury członków Rady 
Nadzorczej, których od-
byto 48. Jak co roku duże 
ożywienie w trakcie ob-
rad związane było z 
punktem 8 porządku czyli dyskusją. Merytorycznych wystą-
pień związanych z zaprezentowanymi sprawozdaniami w trak-
cie obrad i informacjami było niewiele, gdyż dyskutanci przede 
wszystkim ograniczali się do kwestii bolączek i problemów 
związanych z zamieszkiwaniem w spółdzielczych zasobach. 
Podnoszone kwestie to potrzeby remontowe, modernizacja, re-
witalizacja budynków ze szczególnym uwzględnieniem naj-
starszych zasobów, zagospodarowywanie terenów przy budyn-
kach, zasady finansowania utwardzenia terenów osiedli szcze-
gólnie w przypadku istniejącej zabudowy garażowej, niewy-
starczającej liczby parkingów, nadzoru nad robotami remonto-
wymi, dalszej modernizacji śmietników, obsadzania altan zie-
lenią, dezynfekcji pojemników, kontynuacji budowy nowocze-
snych placów zabaw cieszących najmłodszych, uporządkowa-
nia stanu technicznego piwnic /posadzki, ściany, sufity, likwi-
dacja plątaniny przewodów/, poprawy bezpieczeństwa między 

inny poprzez grodzenie osiedli i budynków. W wystąpieniach 
nie brakowało też głosów dotyczących konfliktów sąsiedzkich. 
Odpowiedzi na zadane pytania i wyjaśnień udzielili członko-
wie Zarządu. Końcowe punkty porządku obrad Walnego Zgro-
madzenia poprzedzające zakończenie obrad dotyczyły podjęcia 
uchwał, których w tym roku było 8 z tego 2 zgłoszone przez 
członków Spółdzielni w trybie postanowień § 90 ust 2 Statutu 
Spółdzielni.  O tym czy uchwały zostały podjęte stwierdziło w 
dniu 26.06. Kolegium Walnego Zgromadzenia w skład którego 

weszli Przewodniczący i Sekretarze obrad obydwu części Wal-
nego Zgromadzenia na podstawie protokołów tych zebrań i po 
zsumowaniu głosów oddanych na poszczególne uchwały w 
trakcie obu części Walnego Zgromadzenia. W wyniku tych 
czynności Kolegium stwierdziło, iż podjęto następujące  
uchwały: 

Uchwałę nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego za 2014 rok.; Uchwałę nr 2 w sprawie podziału 
nadwyżki bilansowej za 2014 rok.; Uchwałę nr 3 w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku 
i udzielenia absolutorium członkom Zarządu.; Uchwałę nr 4 w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 
rok.; Uchwałę nr 5 w sprawie zmiany Statutu.; Uchwałę nr 6 w 
sprawie uchylenia uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia człon-
ków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Maz. z 
20 i 21 czerwca 2012 zatwierdzającej założenia organizacyj-
no – finansowe inwestycji Spółdzielni polegającej na budowie 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo 
– usługową i garażem podziemnym w Mińsku Mazowieckim 
przy ul. Topolowej na działce oznaczonej nr ew. 935/18 /pro-
jekt uchwały zgłoszony przez członków w trybie postanowień  
§ 90 ust 2 Statutu Spółdzielni/. 

Uchwała nr 7 zgłoszona przez członków w trybie cytowa-
nych wyżej przepisów w sprawie założeń do planu remontów 
zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Ma-
zowieckim na rok 2016 nie została podjęta. Inicjatywa miesz-
kańców wyrażona w projekcie tej uchwały dotyczyła rozważe-
nia przez organy Spółdzielni możliwości umieszczenia w planie 
2016 roku docieplenia budynków przy ul 1 PLM z pominięciem 
ustalonego w tym zakresie harmonogramu wykonania tego 
rodzaju prac. Ostatnimi uchwałami podjętymi w trakcie ob-
rad były uchwały podjęte odrębnie przez każdą część Walne-
go Zgromadzenia w sprawie przyjęcia wniosków dotyczących 
wyłącznie poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.  
Po kilku godzinach wytężonej pracy, przy dużym zaangażowa-
niu Prezydiów, Komisji oraz obecnych na zebraniach członków, 
po wyczerpaniu porządku zebrań Przewodniczący poszczegól-
nych części Walnego Zgromadzenia zakończyli obrady.

Redakcja.
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Kącik kulinarny
Kartofl anka góralska z nutą grzybową

• 1 kg ziemniaków
• Kilka prawdziwków (świeże, lub mrożone)
• Cebula 2 szt.
• Oliwa (olej ryżowy)
• Zielona pietruszka
• Śmietana 30%
• Sól, pieprz

Prawdziwki usmażyć na oliwie. Ziemniaki obrać, oraz pokoroić w talarki i wrzucić na wrzącą wodę. Następnie dołożyć podsma-
żone prawdziwki i gotować do miękkości ziemniaków. W tym czasie pokroić cebulę w piórka i podsmażyć na oliwie (zeszklić). 
Pod koniec gotowania do zupy dorzucić podsmażoną cebulę.
Doprawić solą, pieprzem, zieloną pietruszką i dodać śmietanę.

Zapalony Grzybiarz

Jestem przeciętną mieszkanką 
Zasobów Spółdzielni „Przełom” – 

tak o sobie mówi 
Anna Kłossowska, 

która całe dotychczasowe życie 
poświęciła pracy z młodzieżą.

- Jesteśmy po Walnym Zgroma-
dzeniu Członków Spółdzielni, 
w którym Pani uczestniczy co rok. 

Czym dla Pani jest praca społeczna?
Moje miejsce, z którym jestem związana od 30 lat to blok 
na osiedlu między ul. Topolową i Warszawską. Wprawdzie 
mieszkałam w Mińsku Mazowieckim od 2-go roku życia, po-
nieważ mój tata był wojskowym, fi latelistą, prezesem koła przy 
jednostce wojskowej, długoletnim kierownikiem Klubu Gar-
nizonowego, a mama Genowefa Augustyniak znaną i lubianą 
nauczycielką matematyki w Liceum Ogólnokształcącym przy 
ul. Pięknej, to jednak życie dorosłe, pracę zawodową począt-
kowo wcale nie związaną ze szkolnictwem rozpoczynałam 
w powiecie garwolińskim w Jarczewie k/Żelechowa. Tam oboje 
z mężem po ukończeniu warszawskiej uczelni SGGW otrzyma-
liśmy pracę i mieszkanie. Będąc małą dziewczynką myślałam o 
zawodzie nauczycielskim, jednak do tych wyobrażeń wróciłam 
przez przypadek właśnie w Jarczewie, gdy wynikła konieczność 
zastąpienia nauczyciela biologii. Przygotowanie do prowa-
dzenia tego przedmiotu dała mi uczelnia, którą ukończyłam. 
I tak oto po zdobyciu kwalifi kacji pedagogicznych pozostałam 
w szkole jako mianowany nauczyciel biologii. Ponieważ rodzi-
ce założyli mi książeczkę mieszkaniową w czasie gdy byłam 
jeszcze dzieckiem, więc w 1983 roku przyszedł moment, w któ-
rym nadeszła moja kolej do uzyskania mieszkania, właśnie w 
SM „Przełom”. To była dogodna chwila do powrotu do Mińska 
Mazowieckiego. Z pracą społeczną jako nauczyciel spotyka-
łam się na co dzień, więc nie umiem być obojętna na potrze-
by mojego środowiska. Tak więc jestem członkiem Samorządu 
Mieszkańców bloku nr 103 przy ul. Warszawskiej. Moje pierw-

sze poważne zaangażowanie to była dosyć trudna sprawa za-
łożenia telefonów i przyłączenia telewizji kablowej w naszym 
bloku, którą przeprowadziliśmy z nieżyjącym już Andrze-
jem Suchockim.  Nie wyobrażam sobie zresztą, żeby nie dbać 
o swoje najbliższe otoczenie. Namawiam wszystkich mieszkań-
ców do aktywnego uczestnictwa w życiu spółdzielców. 

- A jak przebiegała Pani dalsza droga zawodowa?
Po powrocie do Mińska przez pół roku zatrudniona byłam jako 
wychowawca w internacie LO przy ul. Pięknej. I znowu przy-
padek sprawił, że zwolnił się etat nauczyciela biologii w SP nr 1 
i tam zostałam na kilka lat. Lubię młodzież, ale też lubię dzielić 
się swoją wiedzą. Jestem otwarta na kontakty z ludźmi, to po-
zwoliło mi się spełniać zawodowo, a moje społecznikowskie za-
cięcie odziedziczone po rodzicach tylko zacieśniło współpracę 
z mieszkańcami i z naszą Spółdzielnią. 
Po kilku latach nauczania w „Koperniku” zaproponowano mi 
funkcję kierownika internatu przy Zespole Szkół Ekonomicz-
nych. Jestem zwolenniczką dużej (ale nie całkowicie nieogra-
niczonej) swobody młodzieży, więc miałam doskonały kontakt 
z wychowankami. Dobrze również współpracowało mi się 
z opiekunami. Internat to przecież drugi dom tych młodych lu-
dzi. Ta praca dawała mi dużą satysfakcję. 

- Jak Pani znajduje czas na opiekę nad tak pięknie urządzoną 
działką, na której się spotkałyśmy?
Lubię zabawę w ogrodnictwo, biologia interesowała mnie przez 
całe życie, więc od momentu przejścia na emeryturę swoją pa-
sję wykorzystałam przy urządzaniu rodzinnego azylu. Właśnie 
tu przebywam od wczesnych miesięcy wiosennych, tu przyjeż-
dżają moje dzieci i wnuki. Również mój mąż wszystkie wolne 
od pracy zawodowej chwile poświęca na udoskonalanie nasze-
go zakątka. Korzystam więc tutaj z wszystkich przyjemności 
lata. Jednak cały czas interesuję się też miejscem, gdzie dane 
jest mi przeżywać dogodności zimy. 
Dziękujemy za rozmowę. Życzymy sukcesów i satysfakcji z dal-
szej pracy społecznej oraz szczęścia w życiu rodzinnym. 

Rozmowę prowadziły: 
Małgorzata Rabsztyn 
i Irena Łukaszewska

Spółdzielcze Osobowości

Kącik kulinarny

Prawdziwki usmażyć na oliwie. Ziemniaki obrać, oraz pokoroić w talarki i wrzucić na wrzącą wodę. Następnie dołożyć podsma-
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Z Andrzejem Maliszewskim zaprzyjaźniłem się jeszcze na studiach w drugiej połowie lat 
sześćdziesiątych, byłem wówczas młodym studentem prawa na Uniwersytecie Warszaw-
skim a on kończył geografię po wcześniejszym, krótkim epizodzie studiów na Politechni-
ce. Zbliżyło nas Uniwersyteckie Studium Wojskowe gdzie w każdym semestrze na ul Szwo-
leżerów mieliśmy dwutygodniowe zajęcia i w „eleganckich” mundurach pamiętających  
I Armię Wojska Polskiego jeździliśmy do Warszawy „służyć Ojczyźnie”. 8 marca 1968 roku 
kiedy rozpoczęły się strajki na Uniwersytecie Warszawskim również mieliśmy zajęcia w Stu-
dium Wojskowym. Dowództwo przezornie zorganizowało nam w tym dniu nieplanowany 
wcześniej wyjazd do Rembertowa na poligon Akademii  Sztabu Generalnego na doraźny 
pokaz sprzętu wojskowego. Po zakończeniu zajęć na placu apelowym Akademii przestrze-
gano nas przed wyprawą na Uniwersytet szczególnie w mundurach, gdyż w trybie przepi-
sów wojskowego kodeksu karnego możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za udział 
w tej „nielegalnej” manifestacji studenckiej. Ciekawość była jednak silniejsza od rozsądku  
i wraz ze zdecydowaną większością naszych kolegów wylądowaliśmy w „oku cyklonu” czy-

li na Krakowskim  Przedmieściu, budząc radość manifestujących kolegów i wściekłość służb milicyjnych. Mieliśmy wówczas  
z Andrzejem szczęście nie dostając się w ręce usiłujących spacyfikować strajk milicjantów i ormowców,  czego nie można było 
powiedzieć o wielu naszych kolegach, których złapano i pobito. Mieliśmy wspólne pasje i zainteresowania,  między innymi brydż 
sportowy, wędkarstwo, harcerstwo, zbieranie grzybów. Szczególnie łączyło nas wędkarstwo połączone z kilkudniowymi wyjaz-
dami z namiotami nad Bug, na Mazury, a szczególnie nad naszą ulubioną Biebrzę, dziką, nieokiełznaną, nieuregulowaną rzekę 
z mnóstwem zwierząt i ptaków. Spotkania z łosiem lub obserwowanie batalionów /nie ma identycznych dwóch ptaków tego 
gatunku/ było na porządku dziennym.  Wielokrotnie w czwórkę przeważnie z Romanem i Jankiem spływaliśmy przez kilka 
dni Biebrzą pontonami rozbijając wieczorem biwaki w różnych uroczych miejscach, gdzie przy ognisku snuliśmy wspomnienia  
z poprzednich wypraw i planowaliśmy nowe wypady. W trakcie tych eskapad Andrzej dał się poznać jako świetny, utalentowany 
kucharz przygotowując wykwintne  potrawy. Miał dostęp do wojskowych magazynów i codziennie chleb z blaszanych puszek 
podgrzany w ognisku smakował jak ten prosto z pieca. Do dziś mam w ustach jego smak, szczególnie gdy był posmarowany 
wojskowym smalcem z cebulką. Andrzej był duszą tych wypraw, pogodny, doskonały wędkarz, organizator, wspaniały kumpel. 
Myślę, że duży wpływ na te nasze udane wędkarskie przygody miało doświadczenie i umiejętności jakie nabyliśmy w trakcie 
wcześniejszych obozów harcerskich, bo obaj należeliśmy do 63 DH działającej przy „ogólniaku”. W brydżu nie odnosił błyskotli-
wych sukcesów, ale zarówno w lokalnych, cotygodniowych turniejach jak również mistrzostwach miasta lub imprezach ligowych  
czy wojewódzkich plasował się na przyzwoitych miejscach. Był zapalonym grzybiarzem, tym bakcylem zaraził również i mnie, 
jeździliśmy po różnych lasach na terenie powiatu i nigdy nie wróciliśmy z pustymi koszykami. Gdy był już bardzo chory, jesienią 
ubiegłego roku zabrałem go na grzyby do lasu, do którego pierwszy raz, około 40 lat temu on mnie zawiózł i przez kilka godzin 
widziałem jaką radość sprawił mu ten nasz wypad. Wtedy miałem wrażenie, że wygra z chorobą, tyle błysku w oczach i ener-
gii w ruchach wyzwolił kontakt z przyrodą. Niestety myliłem się. Andrzej zawodowo pracował kolejno jako pracownik nauko-
wy na Uniwersytecie Warszawskim, w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Urzędzie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim.  
Z chwilą powstania w 1975 roku województwa siedleckiego powołany został na Zastępcę Przewodniczącego Wojewódzkiej 
Komisji Planowania Gospodarczego, następnie pełnił kolejno funkcję z-cy Dyrektora PSTBRoL w Mińsku Mazowieckim,  
z-cy Dyrektora Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, Kierownika Ośrodka Zarybieniowego PZW  
w Nowodworze k/Siennicy. Od 1985 do emerytury na którą przeszedł w 2007 roku był nauczycielem w Liceum Ogólnokształcą-
cym przy ul. Pięknej w Mińsku Mazowieckim. Jak wspomina p. Jadwiga Dźwigała wieloletnia dyrektor liceum Andrzej był lubia-
ny, szanowany, przez dyrekcję, grono pedagogiczne oraz wiele roczników uczniów, którym przekazywał wiedzę z zakresu geogra-
fii oraz informatyki. Był jednym z inicjatorów założenia Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego 
oraz jego pierwszym Prezesem. Obowiązki z tym związane wykonywał od 1987 do 2006 roku z przerwą w latach 1996-2001 
kiedy był Wiceprezesem.Funkcję powierzoną mu przez członków Stowarzyszenia pełnił z potrzeby serca traktując tę działalność 
jako swoistą misję. Poza organizowaniem co pięć lat zjazdów absolwentów i opracowywaniem z tej okazji biuletynów zjazdo-
wych do których zebranie materiałów było zajęciem przede wszystkim pracochłonnym, Andrzej inicjował i nadzorował wiele 
przedsięwzięć gospodarczych, których celem była pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz szkoły. Wspierał też inicjatywę ufundo-
wania przekazanego szkole w 1999 roku nowego sztandaru. Jego społecznikowska pasja spowodowała iż w latach 1994-2002 był 
Radnym Rady Miasta Mińsk Mazowiecki pełniąc w niej w latach 1994-1998 funkcję Przewodniczącego Rady a w latach 1998-
2002 Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania. Od listopada 2007 roku Andrzej pracował na część etatu w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przełom” jako informatyk – dobry fachowiec, uczynny kolega, lubiany i szanowany przez współpracowników. 
Szczególną frajdę sprawiało mu przygotowywanie do druku spółdzielczego czasopisma „Przełomowe Wieści” pisząc i zamiesz-
czając na jego łamach wiele własnych artykułów. Praca ta dawała mu ogromną satysfakcję, miał do niej wielki talent. Będąc już 
bardzo chory w dalszym ciągu czuł się bardzo mocno związany z gazetą i niedługo przed śmiercią z okazji świąt wielkanocnych 
przesłał mailem projekt kartki świątecznej wraz z życzeniami, którą redakcja opublikowała w poprzednim 46 numerze „Przeło-
mowych Wieści”. Członkiem Spółdzielni został w grudniu 1975 i był nim do stycznia 1998 roku . Mimo iż urodził się w Broku 
nad Bugiem, stąd zapewne zamiłowanie do lasu i wody, całą swoją młodość i dojrzałe życie spędził w Mińsku Mazowieckim. 
Zmarł 20 kwietnia w wieku 73 lat, pochowany został w rodzinnym grobie na cmentarzu parafialnym w Mińsku Mazowieckim.  
Myślę że wszyscy, którzy znali Andrzeja nigdy o nim nie zapomną.      Krzysztof Roguski

Andrzej Maliszewski - wspomnienie 
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Nowoczesne place zabaw - oferta na wakcje
Nadeszły wakacje - czas szczególnie oczekiwany przez na-
sze dzieci. Po zakończeniu nauki w przedszkolach i szkołach 
najmłodsi będą musieli gdzieś spożytkować swoją energię. 
Dla dziecka zabawa jest najważniejszą formą aktywności, po-
zytywnie wpływającą zarówno na jego rozwój fizyczny jak 
i psychiczno-społeczny. Stworzenie odpowiednich warun-
ków do wartościowej i atrakcyjnej zabawy to też nadzór nad 
organizacją bezpiecznego miejsca rekreacji. Doskonałymi 
przykładami takich działań  są nowoczesne place zabaw.Wy-
posażone w atestowane urządzenia do zabawy zarówno dla 
najmłodszych jak i trochę starszych  dzieci na pewno będą 
atrakcją na najbliższe dwa miesiące. Pojedyncze urządzenia 
wolnostojące, takie jak piaskownica, bujany konik, spręży-
nowe bujaki, huśtawka czy zjeżdżalnia zapewniają mnóstwo 
frajdy i pozwalają pozytywnie spożytkować nagromadzoną 
energię. Na placach zabaw dzieci i ich rodzice mogą wspólnie 
spędzić wolny czas co wpływa pozytywnie na samopoczucie 
maluchów oraz daje rodzicom szansę na stworzenie z dziec-
kiem silnej więzi i uczenie swoich  pociech funkcjonowania w 
grupie oraz nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. Nowe 
place zabaw urządzone na terenach Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Przełom” są to miejsca, które w stu procentach spełniają 

wszystkie normy bezpieczeństwa, w których najmłodsi mogą 
spokojnie oddać się beztroskiej zabawie w gronie innych dzie-
ci. Niestety na placach zabaw pojawiają się też osoby, którym 
sprawia przyjemność niszczenie wspólnego mienia - dewa-
stowane są ławki, urządzenia do zabawy i ogrodzenia placów.  
Po nocnych „imprezach” miejsca te rankiem nie przypominają 
miejsca zabaw kilkulatków- są pełne śmieci, niedopałków pa-
pierosów, pustych butelek po alkoholu i puszek po piwie. Wal-
cząc z tymi patologicznymi zachowaniami poza interwencjami 
w Straży Miejskiej i Policji Spółdzielnia zakłada monitoring, co 
mamy nadzieję wyeliminuje niepożądane zachowania. W tym 
roku podobnie jak w latach ubiegłych place zabaw należące do 
Spółdzielni poddane zostały kontroli przez Straż Miejską w 
zakresie bezpieczeństwa użytkowania. Strażnicy Miejscy wraz 
z Administratorami poszczególnych osiedli dokonali przeglą-
dów stanu urządzeń do rekreacji, regulaminów jak i czystości 
otoczenia placów zabaw. Z działań tych sporządzone zostały 
protokoły, które nie zawierały żadnych uwag i zaleceń. Zapra-
szamy spółdzielców i ich dzieci, które nie wyjadą na wakacje do 
korzystania z najbliższych placów zabaw. 

Administracja.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" w Mińsku Mazowieckim przy ul.Tadeusza Kościuszki 20, ogłasza trzeci przetarg na 
ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu  mieszkalnego w zasobach Spółdzielni na obszarze miasta Mińska Mazowieckiego:
lokal nr 23 przy ul.Nadrzecznej 6 
powierzchnia użytkowa lokalu 72,33m² /4 pokoje + kuchnia/, usytuowany na IV piętrze wyposażony w centralne ogrzewanie, 
kanalizację, ciepłą i zimną wodę oraz gaz ziemny. 
Cena wywoławcza lokalu wynosi: 167 960,00zł /słownie złotych: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt/.  
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" przy ul. Kościuszki 20 w Mińsku Mazowieckim  
/sala nr 6/ w dniu 28.07.2015r. /wtorek/. 
I termin o godz.10ºº - przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych  
II  termin  o godz.11ºº -  przetarg nieograniczony 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% tj. 16.796 zł. ceny wywoławczej, najpóźniej w dniu 
przetargu do godz.9ºº na konto Spółdzielni nr 12 1020 4476 0000 8102 0021 1300. Dowód dokonania przelewu należy okazać w 
trakcie przetargu.
Możliwe jest obejrzenie lokalu po uprzednim uzgodnieniu terminu z administracją Spółdzielni tel. /25/ 758 33 25 lub 758 50 11 
w 15 i 18.
Dodatkowe informacje dot. przetargu oraz lokalu można uzyskać w dziale Członkowskim Spółdzielni pok.nr 22 tel. /25/758 50 11 
w 26, gdzie również można zapoznać się z regulaminem przetargu oraz wyceną rzeczoznawcy.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smprzelom.pl

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W II PÓŁROCZU 2015 ROKU
PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W GODZ.15.OO - 17.OO

DATA IMIĘ I NAZWISKO DATA IMIĘ I NAZWISKO
06.07 Andrzej KAROLAK 12.10 Marianna Elżbieta GRABOWSKA
20.07 Marianna Elżbieta GRABOWSKA 26.10 Jan PATEJCZYK

03.08 Irena ŁUKASZEWSKA 09.11 Małgorzata RABSZTYN
17.08 Grzegorz WYSZOGRODZKI 23.11 Andrzej KAROLAK
31.08 Kazimierz KĘDZIERSKI 07.12 Irena ŁUKASZEWSKA
14.09 Stefan BOŁTOWICZ 21.12 Bogusław ZWIERZ
28.09 Małgorzata RABSZTYN

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dni 01.07.2015r. postanowiono, iż w II półroczu 2015 roku dyżury Rady Nadzorczej będą 
odbywały się co dwa tygodnie.
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Od pewnego czasu na stronie internetowej Spółdzielni: www.smprzelom.pl  znajduje sie odnośnik do nowej usługi "net-Czysze". 
Dzięki niej każdy mieszkaniec naszych zasobów posiadający prawo do lokalu może, po osobistym kontakcie z biurem "Przełomu" 
(pokój 24) i odebraniu loginu i hasła, sprawdzić w dowolnej chwili oraz miejscu, stan swoich rozliczeń czynszowych. Warunkiem 
koniecznym do korzystania z tej usługi jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu (lub innego urządzenia z takim do-
stępem). Usługa powyższa jest całkowicie bezpłatna i można z niej korzystać przez całą dobę. Przypominamy jednocześnie, że za-
równo login jak i hasło podlegają szczególnej ochronie i Spółdzielnia nie ponosi z tytułu ich udostępnienia osobom postronnym, 
żadnej odpowiedzialności.           Redakcja.

Łupińskiego 1-7 
Plac zabaw  
wyposażony jest w:
- zestaw zabawowy  
„Bambino”
- karuzelę „Tomek”
- bujaki  rybka i konik
- huśtawkę wagową   
- huśtawkę podwójną 
- piaskownicę

Topolowa 13,17
Plac zabaw  

wyposażony jest w:
- zestaw zabawowy 

„Bambino”
- huśtawkę „Smyk”

- bujak „Trajka”
- piaskownicę 

Topolowa 24
Plac zabaw  
wyposażony jest w:
- zestaw zabawowy 
„Bambino”
- huśtawkę podwójną
- bujak delfin
- piaskownicę

Dodatkowo obok placu zabaw znajdują się dwa urządzenia
fitness dla dorosłych: biegacz i twister.

Topolowa 33, 35
Plac zabaw  

wyposażony jest w:
- zestaw zabawowy  

„Bambino”
- karuzelę „Tomek”

- piaskownicę

Toruńska 4a
Plac zabaw  
wyposażony jest w:
- zestaw zabawowy 
„Bambino”
- huśtawkę wagową
- bujak „Trajka”
- piaskownicę

 Dąbrówki 33-41
Plac zabaw  

wyposażony jest w:
- zestaw zabawowy 

„Combo”
- zjeżdżalnię „Bocianie 

gniazdo”
- huśtawkę wagową

- bujak konik
- piaskownicę

Warszawska 103
Plac zabaw  
wyposażony jest w:
- zestaw zabawowy 
„Bambino”
- huśtawkę podwójną
- huśtawkę wagową
- bujak „Trajka”
- piaskownicę 

Siennicka 9
Plac zabaw  

wyposażony jest w:
- zjeżdżalnię

- huśtawkę wahadłową
- huśtawkę wagową

- piaskownicę

Bulwarna 1,1A
Plac zabaw  
wyposażony jest w:
- zestaw zabawowy 
„Bambino”
- huśtawkę „Bibo”
- karuzelę „Staś”
- piaskownicę

Nadrzeczna 12
Plac zabaw  

wyposażony jest w:
- zestaw zabawowy 

„Bambino”
- huśtawkę „Bocianie 

gniazdo”
- huśtawkę „Smyk”

- bujak „Trajka”
- piaskownicę


