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Odznaczenie od Ministra Gospodarki
W dniu 10 września br.  w Centrum Szko-

leniowo – Konferencyjnym Krajowego Związ-
ku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Miedzeszynie pod Warszawą, w 
ramach obchodów Międzynarodowego Dnia 
Spółdzielczości, odbyła się podniosła uroczy-
stość w której uczestniczyli przedstawiciele 
blisko 100 Spółdzielni różnych branż 
z całej Polski. W spotkaniu najwyższe 
władze spółdzielcze reprezentował p. 
Alfred  Domagalski – Prezes Zarządu 
Krajowej Rady Spółdzielczej, który 
w asyście p. Stanisława Śledziewskie-
go – Z-cy Prezesa Zarządu Krajowej 
Rady Spółdzielczej dokonał uroczy-
stego otwarcia tegorocznych obcho-
dów Święta Spółdzielczości. W trakcie 
inauguracyjnego wystąpienia Prezes 
Zarządu KRS nawiązał między in-
nymi do historii światowej spółdziel-
czości której początki nastąpiły w 
Anglii oraz przypomniał zebranym iż 
prekursorem polskiej spółdzielczości 
był Stanisław Staszic, wybitny pisarz, 
publicysta i filozof, założyciel w 1816 
roku „Hrubieszowskiego Towarzystwa 
Rolniczego Ratowania się Wspólnie 
w Nieszczęściach.” Po interesującym 
referacie Prezesa promującym idee 
międzynarodowej solidarności spół-
dzielczej, rozwiązywania i wzmacnia-
nia partnerskich stosunków którego 
wysłuchali przedstawiciele spółdziel-
czości reprezentujących szeroki wa-
chlarz działalności /branże spożyw-
czą, rolniczą, bankową, mieszkaniową, 

rękodzieła oraz pracy/ nastąpiło uhonorowa-
nie odznaczeniami  Ministra Gospodarki wy-
różniających się spółdzielczych podmiotów. 
Jedną z dwóch spółdzielni mieszkaniowych 
odznaczonych Honorową Odznaką za Zasłu-
gi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospoli-
tej Polskiej, przyznaną 31 sierpnia 2015 roku 
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przez Ministra Gospodarki p. Janusza Piechocińskiego, wyróż-
niona została Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” z Mińska  
Mazowieckiego. Odznaczenie wręczyli Prezes Zarządu KRS 
p. Alfred Domagalski oraz Wiceprezes p. Stanisław Śledziew-
ski, a odznakę w imieniu SM „Przełom” odebrała  p. Izabela 
Krupa – Z-ca Prezesa Zarządu.  Wyróżnienie jakie otrzyma-
ła Spółdzielnia jest sygnałem, iż kierunek w jakim zmierza 

nasza Spółdzielnia jest prawidłowy, a sposób zarządzania 
spółdzielczym majątkiem właściwy. Wyrażamy nadzieję, iż 
przyznane Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”  wyróżnie-
nie spotka się z pozytywnym odbiorem ze strony mieszkań-
ców zasobów a dla organów Spółdzielni będzie dodatkowym 
bodźcem do dalszej jak najlepszej pracy na rzecz środowiska 
spółdzielczego i rozwoju Mińska Mazowieckiego. Gratulujemy. 

Wnioski do budżetu miasta na 2016r.
Przedstawiamy poniżej teksty wystąpień Spółdzielni do Burmistrzów Miast Mińsk Mazowiecki i Kałuszyn o umieszczenie  
w budżecie na rok 2016 wymienionych w pismach zadań i zabezpieczenie środków finansowych na ich realizację. 

        BURMISTRZ MIASTA 
        MIŃSK MAZOWIECKI
        ul. Konstytucji 3-ego Maja 1

 Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przełom” w Mińsku Mazowieckim wnosi o umieszczenie w budżecie miasta na rok 2016 
niżej wymienionych zadań i zabezpieczenie środków finansowych na ich realizację:

1. Modernizacja ciągu spacerowego wzdłuż wschodniej strony rzeki Srebrnej pomiędzy ulicą Warszawską i Mireckiego.
Całkowicie zniszczona nawierzchnia z płyt chodnikowych od strony ulicy Warszawskiej posiada liczne nierówności, ubyt-
ki i zapadnięcia, które stanowią bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa pieszych i wymagają pilnej przebudowy.  Dal-
sza część ciągu do mostu przy ulicy Mireckiego nie posiada żadnej nawierzchni. Zmodernizowana ulica Bulwarna znacznie 
podkreśla obecnie kontrast wizualny zagospodarowania w/w terenu. Teren działki nr  3933/56 jest otwarty i ogólnodo-
stępny powinien stanowić wizytówkę miasta  i wpisywać się odpowiednim poziomem jakości w otoczeniu. Jest to ide-
alne miejsce widokowe na rzekę Srebrną  i jako trasa spacerowa powinna mieć utwardzoną nawierzchnię z kostki bru-
kowej z przedłużeniem do ulicy Mireckiego. Powyższy ciąg spacerowy powinien być wyposażony w ławki, w urządze-
nia do indywidualnej rekreacji dla osób korzystających z wypoczynku w tym miejscu, tak jak to zrobiono  po drugiej stro-
nie rzeki Srebrnej. O wykonanie  powyższych prac wnioskowali mieszkańcy spółdzielczych budynków przy ul. Nadrzecznej. 
Przewidywana wartość robot: ok. 350.000 zł.
2. Dokończenie remontu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na osiedlu „Targówka”.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” administruje zgodnie z umową użyczenia od roku 2003 obiekt zlokalizowany na działce 
nr  2466/8 o powierzchni 3144m2 organizując corocznie liczne imprezy sportowe i rekreacyjne. Przez ponad 10-letni okres inten-
sywnej eksploatacji nawierzchnia boisk uległa znacznej degradacji  tj. uszkodzenia, ubytki, pęknięcia, nierówności nawierzchni 
co może spowodować uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z obiektu. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego (piłka ręcz-
na, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis) wymaga docelowego remontu polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni 
poliuretanowej. Częściowo miasto zabezpieczyło środki na ten cel w 2013r, co pozwoliło na remont ogrodzenia i przygotowanie 
podłoża pod nową nawierzchnię. Wykonanie napraw szczelin bez wykonania docelowej nawierzchni, spowoduje, że dotychczaso-
we nakłady finansowe zostaną  bezcelowo wydatkowane. Zabezpieczenie środków na 2016 rok na dokończenie przedmiotowego 
przedsięwzięcia i wykonanie wierzchniej warstwy boiska jest konieczne. Niezrealizowanie tego zadania może być  powodem 
wypowiedzenia przez Zarząd Spółdzielni umowy na administrowanie tego obiektu, ze względu na  niespełnienie podstawo-
wych norm technicznych użytkowania tego typu obiektów i nie zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z obiektu.  
Przewidywana wartość robót: ok. 150.000 zł.
3. Remont  nawierzchni ulicy Szczecińskiej, chodników i budowa miejsc parkingowych.
Ulica Szczecińska  wraz z chodnikami na odcinku od ul. Toruńskiej w kierunku północnym jest w złym stanie technicznym. Mieszana 
nawierzchnia, częściowo asfaltowa, a częściowo z różnego rodzaju płyt betonowych posiada nierówności i wyrwy. Chodniki mają 
popękane i nierówne płyty chodnikowe, parkingi również  z płyt betonowych mają liczne wyrwy i spękania. Ciężki sprzęt  dojeżdża-
jący do zlokalizowanych nieopodal firm budowlanych, produkcyjnych i usługowych poruszając się po tak nierównej nawierzchni 
powoduje nadmierny hałas. Teren tego odcinka ulicy zamieszkuje ok. 250  mieszkańców samych tylko budynków wielorodzin-
nych, którzy niejednokrotnie sygnalizowali w tym zakresie potrzebę poprawy warunków zamieszkiwania poprzez remont tej ulicy.  
Wartość zadania: ok. 200.000 zł .
4. Remont drogi dojazdowej przy ul. Kopernika 2.
Teren ten będący własnością miasta oznaczony działką nr 1787 o nawierzchni gruntowej leży w bezpośrednim sąsiedztwie zaso-
bów spółdzielczych przy budynku wielorodzinnym  Kopernika 4 i stanowi jedyną drogę dojazdową dla użytkowników prywat-
nych garaży zlokalizowanych na działce za budynkiem sklepu „Topaz” oraz do części socjalnej sklepu. W 2012 roku Spółdzielnia 
wykonała utwardzenie swojej działki wraz z kanalizacją deszczową zbierającą wody opadowe z obydwu działek. Wysokie poło-
żenie działki miejskiej oraz brak utwardzenia terenu powoduje, iż po większych opadach deszczu nieutwardzona nawierzchnia 
jest  rozjeżdżana przez parkujące tam pojazdy, a kanalizacja deszczowa usytuowana na terenie Spółdzielni  zapychana osuwają-
cą się ziemią. Teren obecnego wjazdu stanowi  własność spółdzielców, nie jest obciążony służebnością przechodu i przejazdu,  
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a w przypadku powołania wspólnoty mieszkaniowej i wygrodzenia działki  uniemożliwiony zostanie  wjazd dla użyt-
kowników garaży. Realizacja tego zadania znacznie poprawi korzystanie z tego ciągu pieszego oraz estetykę terenu. 
Przewidywana wartość zadania: ok. 40.000 zł. 
5. Plac zabaw na działce miejskiej nr 2545/11 przy ul. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” nr 6.
Istniejący plac zabaw dla osiedla został wyeksploatowany i pozostała szczątkowa ilość urządzeń rekreacyjnych wymaga wy-
miany ze względów bezpieczeństwa. Problem ten poruszany był wielokrotnie na zebraniach mieszkańców z władzami miasta 
ze względu na brak w tym rejonie placu zabaw, a korzystaliby z niego mieszkańcy 1 PLM „W-wa”, Błonie, Rodziny Nalazków.  
Przewidywana wartość zadania: ok. 80.000 zł.
6. Zainstalowanie monitoringu miejskiego przy ul. Topolowej na odcinku od ul. Parkowej do ul.  11- Listopada.
Zasadność wniosku wynika z faktu, iż Miejski Dom Kultury  na terenie przyległym do „Pałacu” często organizuje imprezy plene-
rowe  cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta, szczególnie młodzieży. Są to przeważnie koncerty muzyczne.  
Część powracających po tych imprezach w godzinach nocnych ulicą Topolową młodych ludzi  dopuszcza się aktów wandalizmu na spół-
dzielczych osiedlach usytuowanych wzdłuż ulicy Topolowej (dewastacje pojemników, altan śmietnikowych,  urządzeń zabawowych, 
drzwi wejściowych do budynków, malowanie graffiti na ścianach  budynków mieszkalnych i garażach, zaśmiecanie terenu itp). Koszty 
usunięcia szkód i naprawy majątku spółdzielczego pokrywają mieszkańcy budynków, co nie jest prawidłowym zjawiskiem. Zamon-
towany monitoring w znacznym stopniu ograniczyłby patologiczne zachowania, a jednocześnie pomógłby w ustaleniu sprawców.  
Przewidywana wartość zadania: ok. 20.000zł.
7. Wykup przez Miasto gruntu spółdzielczego stanowiącego część ul. Jana Łupińskiego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego część działki o nr ew. 2466/20 będącej własnością Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Przełom” leży w pasie drogowym ul. Jana Łupińskiego. Taki stan prawny naraża Spółdzielnię na ponosze-
nie kosztów z tytułu podatków od gruntów które od lat służą celom publicznym, co wymaga niezwłocznego uporządkowania.  
Nadmieniamy, że Spółdzielnia uzgadniając dokumentację techniczną dla realizacji zadania miejskiego pn. „Budowa ul. Rodziny 
Łubieńskich” warunkowała swą zgodę wykupem przez Miasto powyższego gruntu na potrzeby drogi publicznej.
 Propozycje zgłoszone w tym roku przez Spółdzielnię zawierają w większości wnioski zgłaszane przez Spółdzielnię od 
wielu lat i nieuwzględniane dotychczas w poprzednich budżetach miasta. Spółdzielnia odprowadzając corocznie do budżetu 
miasta z tytułu podatków i opłat znaczną sumę, ok. 430.000 złotych, jako liczący się podmiot życia społecznego i gospodarczego, 
w trosce o mieszkańców Spółdzielni, którzy stanowią 25% ludności miasta, liczy na to, że Pan  Burmistrz oraz Rada Miasta z na-
leżytą uwagą rozpatrzą powyższe wnioski, co znajdzie swój efekt końcowy w uchwalonym budżecie miasta na rok 2016. 
Jednocześnie prosimy o udzielenie nam na piśmie odpowiedzi dotyczącej sposobu rozstrzygnięcia złożonych przez nas wniosków.

          Zarząd Spółdzielni

        BURMISTRZ KAŁUSZYNA 
        ul. Pocztowa 1
        05 - 310 Kałuszyn 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przełom” w Mińsku Mazowieckim wnosi o  umieszczenie w budżecie miasta na rok 2016 
wykonania nawierzchni z kostki brukowej na terenie będącym własnością miasta (dz nr.3528/5) i stanowiącym drogę dojazdową 
do kotłowni przy ul. Zamojskiej 8 w Kałuszynie.  Obecna nawierzchnia  jest w złym stanie technicznym posiada liczne zagłębienia 
i nierówności  nie posiada kratek ściekowych i  zalewana jest wodami opadowymi. 
 Z dojazdu tego korzystają mieszkańcy  budynków przy ul. Zamojskiej 6 Spółdzielni Mieszkaniowej w  Kałuszynie, Za-
mojskiej 8 Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim, użytkownicy garaży, oraz służy on jako dojazd do 
kotłowni administrowanej przez  Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie. 
Przewidywany koszt  wykonania nawierzchni wraz z odwodnieniem wyniesie ok. 35.000 złotych. 
 Jednocześnie prosimy o udzielenie nam na piśmie odpowiedzi dotyczącej sposobu rozstrzygnięcia złożonych przez nas 
wniosków. 

          Zarząd Spółdzleni

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 czyn-
szowych. Warunkiem koniecznym do korzystania z tej usługi jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu (lub innego 
urządzenia z takim dostępem). Usługa powyższa jest całkowicie bezpłatna i można z niej korzystać przez całą dobę. Przypomina-
my jednocześnie, że zarówno login jak i hasło podlegają szczególnej ochronie i Spółdzielnia nie ponosi z tytułu ich udostępnienia 
osobom postronnym, żadnej odpowiedzialności.        Redakcja
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Jak co roku, także i tego lata Spółdzielnia zorganizowa-
ła półkolonie dla dzieci ze szkół podstawowych, które  
odbyły się w dwóch dwutygodniowych turnusach tj. od dnia 
06.07 – 17.07 oraz od 20.07 – 31.07.2015r. Opieką otoczono  
60 dzieci, po 30 dzieci na każdym turnusie. Bazą lokalową pół-
kolonii był Klub Osiedlowy „Przełom”  przy ulicy Kopernika 5. 
Tu dzieci nie miały czasu na nudę. Założeniem organizatorów 

było zapewnienie dużej ilości zajęć sportowo-rekreacyjnych na 
świeżym powietrzu. Pięć razy, czyli praktycznie co drugi dzień, 
dzieci spędzały dwie godziny na basenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przygotowano mnóstwo 
konkursów, quizów, zajęć manualnych i ruchowych. 
Dostępne były stoły do tenisa stołowego, komputery 
i gry telewizyjne. Tradycyjnie odbyły się imprezy ta-
kie jak : wybory miss półkolonii, konkurs fryzur, ka-
raoke, tańce na macie, wspólne śpiewy. Dla chętnych 
odbywały się zajęcia brydżowe. Za udział w konkur-
sach oraz sportową rywalizację uczestnicy nagra-
dzani byli słodyczami. W każdym turnusie odbyła 
się wycieczka do Mlęcina, do stadniny koni, gdzie 
oprócz jazdy konnej i przejażdżki bryczką, były za-
bawy sportowe na świeżym powietrzu, konkurencje 
sprawnościowe oraz zwiedzanie stadniny. Na zakoń-
czenie pobytu w stadninie dużą atrakcją dla wszystkich było 

ognisko z kiełbaskami. Dużym przeżyciem w trakcie tegorocz-
nych półkolonii były spotkania z wolontariuszami fundacji 
EBU. Misją Fundacji jest rozwój dialogu międzykulturowego, 
popularyzacja wiedzy o kulturach i społeczeństwach świata, 
promowanie tolerancji oraz budzenie świadomości własnej kul-

tury i osobowości. Wolontariusze to ludzie młodzi przyjeżdża-
jący do Polski w celu propagowania kultury swojego kraju. Nas 
odwiedzili wolontariusze  z Anglii, Irlandii, Portugalii, Włoch 
i Hiszpanii. W sumie odbyły się cztery kilkugodzinne spotka-

nia, podczas których młodzież obcojęzyczna w wieku od 17 do  
20 lat bawiła się z naszymi dziećmi. Dodatkową atrakcją było 
to, że nie znali oni języka polskiego, a nie na wszystkich spotka-
niach obecni byli tłumacze, też wolontariusze z Polski, mówią-
cy po angielsku. Dwukrotnie podczas półkolonii zaproszono 
przedstawiciela Komendy Policji, który rozmawiał z dziećmi 

o bezpieczeństwie podczas letniego wypoczyn-
ku. Goszczono również  panią z Sanepid-u, która 
przeprowadziła pogadankę na temat niebezpie-
czeństw jakie niosą kleszcze i jak się przed nimi 
chronić. Wtedy też odbył się konkurs plastyczny 
o bezpiecznych wakacjach. W czasie pobytu na 
półkoloniach  dzieci miały zapewnione drugie 
śniadanie oraz obiady. Z uwagi na bardzo upalne 
lato, dzieci bez ograniczeń otrzymywały napoje. 
Uczestnictwo w półkoloniach było dla wielu dzie-
ci okazją do czynnego, atrakcyjnego i bezpiecz-
nego spędzania czasu pod opieką wykwalifikowa-
nej kadry. O tym , że wszyscy świetnie się bawili 

świadczą pamiątkowe zdjęcia. Kilka z nich prezentujemy  w 
gazecie. W konkursie – Wakacje z „Przełomem” dzieci opisały 

swoje wrażenia z pobytu na półkoloniach, a jedna z uczestniczek 
napisała: „Chciałabym chodzić na te półkolonie do końca życia”. 

Redakcja
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Spółdzielcze osobowości
Dr ANDRZEJ POZIEMSKI, 
lekarz pediatra, Ordynator 
Oddziału Dziecięcego w Szpi-
talu Powiatowym im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Mińsku Mazo-
wieckim. Miński szpital i miń-
ska służba zdrowia, to miejsce 
w którym dr Poziemski jest 
od czasu kiedy zdobył dy-
plom w Akademii Medycznej  
w Łodzi. W latach 1992 - 2012 
był zastępcą dyrektora ZOZ do 
spraw lecznictwa, a w 2008r. 
pełnił obowiązki dyrektora 
naczelnego SP ZOZ. Jest jed-
nym z piętnastu dyrektorów 

- Naczelnych Lekarzy Szpitala Powiatowego, uwiecznionych 
portretem w galerii, która powstała w czasie obchodów jubi-
leuszu 100-lecia naszej mińskiej lecznicy. Dzisiaj jest ku temu 
okazja, aby bliżej ukazać spółdzielcom ,,Przełomu’’ w dużym 
skrócie mińskiego Jubilata. Budowę szpitala rozpoczęto dzię-
ki społecznej aktywności mińskich obywateli i przekazanym 
gruntom położonych wówczas na obrzeżach miasta w 1913r. 
W 1914r. mimo trwania budowy, jak wiadomo z przekazów, 
w części obiektu zaczęto jego wykorzystywanie oczywiście na 
cele medycznych usług. Z ważnych dat i postaci jakie należy 
wymienić w 100-letniej historii szpitala to pierwszy dyrektor 
po przekazaniu przez okupanta niemieckiego polskim wła-
dzom szpitala w 1919r. - Dr Stanisław Kasperski.  Został on 
zamordowany w 1940r w Charkowie przez NKWD, jak ponad 
22 tys. polskich oficerów wojska, policji i straży granicznej. 
Aby przybliżyć postać dr Kasperskiego młodszym mieszkań-
com miasta- był to ojciec znanej lekarki Wandy Kasperskiej 
- Przybora, z doświadczenia i wiedzy której korzystał jak sam 
wspomina dr Andrzej Poziemski. Drugą ważną w historii oso-
bą był, przez ćwierć wieku zarządzający mińskim szpitalem, 
w latach 1938- 1962 dr  Julian Grzeszak. On to spowodował 
nadanie imienia szpitalowi im. Jędrzeja Śniadeckiego i był ini-
cjatorem rozbudowy - dobudowy no-
wego obiektu szpitalnego, oddanego 
do użytku w 1967r. Mimo, że główną 
postacią dzisiejszej publikacji jest An-
drzej Poziemski, nie obyło się przy 
tej okazji przypomnieniem.historii. 

Czesław Gągol: Jest Pan mińszcza-
ninem, rósł Pan niejako z „Prze-
łomem’’, a nasza Spółdzielnia zbli-
ża się do 60 - tki. Jak Pan ocenia 
„Przełom’’ dzisiaj i przed laty?

Dr Andrzej Poziemski: Porówna-
nie tego co było kiedyś i dzisiaj jest 
bardzo trudne. Zaszło dużo zmian 
w naszym kraju co wpłynęło rów-
nież na pozycję i funkcjonowanie 
„Przełomu’’. Zasadniczo- powstał 
wolny rynek mieszkań. Pojawiła się 

konkurencja i to są najistotniejsze czynniki wymuszające 
dostosowanie się organizacji do nowych warunków. Uwa-
żam, że z korzyścią dla członków Spółdzielni ,,Przełom’’ .

Cz. G: Dzisiaj zamieszkał Pan w domu jednorodzin-
nym pozostawiając mieszkanie córce,  co prawda człon-
kiem ,,Przełomu’’ Pan pozostał. Gdzie lepiej miesz-
kać w domu jednorodzinnym, czy wielorodzinnym?

Dr A.P.:  Zarówno mieszkanie w domu jednorodzinnym jak i 
mieszkaniu znajdującym się w budynku wielorodzinnym ma 
zalety i wady. Pokrótce: koszty mieszkania w domu są sporo 
większe, jest więcej obowiązków związanych z utrzymaniem 
domu m. in. utrzymanie porządku wokół, zimą odśnieżanie, 
ale za to do przyjemności można zaliczyć koszenie trawy latem, 
uprawianie roślin, natomiast jak się coś popsuje to trzeba same-
mu o to zadbać i samemu, niestety pokryć koszty naprawy, no 
ale za to we własnym  domku można robić co się chce i o której 
się chce, nie trzeba się przejmować sąsiadami. W domu wygod-
niej. W bloku o żadne naprawy nie trzeba się martwić, ale za to 
muzyki głośno nie posłuchasz, chyba że takiej którą lubi sąsiad, 
nie posprzeczasz się z żoną, bo staje się to tajemnicą poliszy-
nela. Jednak w bloku - wydaje mi się że też jest bezpieczniej.

Cz. G.: Pełnił Pan wiele odpowiedzialnych funkcji. Był Pan 
radnym Rady Miasta, a także zarządzał Pan przez pewien czas 
Zespołem Opieki Zdrowotnej. Aktualnie jest Pan Ordynato-
rem Oddziału Dziecięcego. Można powiedzieć, że ze specjali-
zacji w dziedzinie medycyny jakie Pan posiada bliższa jest Panu 
pediatria.

Dr A.P.: Tak. Praca na stanowisku dyrektora, ja zdecydowanie 
dłużej pełniłem funkcję dyrektora do spraw lecznictwa, pod 
koniec mojej pracy w administracji szpitala byłem pełniącym 
obowiązki dyrektora, niesie za sobą inne obowiązki i zadania, 
choć wiele jest również wspólnych w pracy ordynatora. Nato-
miast praca lekarza to najwyższy szacunek dla zdrowia i życia 
ludzkiego, uczciwość, poświęcenie, życzliwość, wrażliwość, 
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Jak otrzymać dopłatę do czynszu?
czyli: dodatek mieszkaniowy, bez tajemnic!
Rodzina, która ze względu na niski poziom dochodów, 
nie jest w stanie opłacać czynszu może wystąpić o do-
datek mieszkaniowy. Nie pokryje on całej należności za 
mieszkanie ale jednak jest to zawsze dodatkowe wsparcie.
Prawo do dodatku ma rodzina lub osoba samotna, której 
przysługuje tytuł prawny do lokalu oraz spełnia inne warun-
ki, o których mówi ustawa o dodatkach mieszkaniowych.
Szansę na dodatek mają: najemcy mieszkań, posiadacze miesz-

kań lokatorskich lub własnościowych, właściciele mieszkań 
oraz osoby, które płacą odszkodowanie za zajmowanie lokalu 
bez tytułu prawnego. To czy dodatek się dostanie czy nie zale-
ży od wysokości dochodów rodziny, powierzchni mieszkania 
oraz samych wydatków mieszkaniowych. Dochód przypada-
jący na jedną osobę w gospodarstwie domowym co najmniej 
dwuosobowym nie może przekroczyć 125 % najniższej eme-
rytury   (obecnie 1100,56 zł), a gdy chodzi o osobę samotną 
175 % (obecnie 1540,79 zł). Przez gospodarstwo domowe na-

leży rozumieć osoby stale zamieszkują-
ce w danym lokalu czyli również osoby 
niespokrewnione ze sobą tj. konkubenci. 
Uwaga!!! Dochód to wszystkie przy-
chody po odliczeniu kosztów ich uzy-
skania oraz po odliczeniu składek na 
ubezpieczenie emerytalne, rentowe 
oraz chorobowe. Do dochodu nie wli-
cza się różnego typu dodatków i zasił-
ków jak np. dodatku pielęgnacyjnego, 
dodatku dla sierot zupełnych, zasił-
ków okresowych z pomocy społecznej.
Duże znaczenie ma także powierzchnia 
mieszkania. Oznacza to ,że dodatek przy-
sługuje tylko na ściśle określoną liczbę 
metrów mieszkania . Dla jednej osoby 
wynosi 35 m kwadratowych, dla dwóch – 
40 mkw., trzech – 45 mkw., czterech – 55 
mkw., pięciu – 65 mkw.. Limit zwiększa się 
o dalsze 5 mkw. dla każdej kolejnej osoby. 
Dodatek dostanie także rodzina, której 
mieszkanie może przekroczyć normę po-

cierpliwość, chęć służenia i oddania drugiemu człowiekowi, 
szacunek dla ludzkiego cierpienia, dbanie o najwyższą jakość 
usług, czy widzenie w drugim człowieku swego bliźniego, a nie 
tylko przypadku chorobowego. Dzięki endoskopii, USG, tomo-
grafii, rezonansowi ciało ludzkie nigdy nie było tak otwarte dla 
oczu lekarza. Czy także dla jego serca? Postęp medycyny daje 
lekarzowi wiele możliwości w leczeniu i przedłużaniu życia. Czy 
zawsze dorównuje w tym postępie sumienie lekarza oraz etyka 
i serce lekarza? Rolę serca lekarza podkreślał przed wiekiem 
Rafał Czerwiakowski mówiąc: ,,…lekarz powinien starać się o 
uformowanie swojego serca i obyczajów, równie mu do tego jak 
same wiadomości potrzebnych. Potrzeba, więc, aby miał serce 
przeniknione miłością ludzi…’’. Wtedy jak mówił Seneka „lu-
dzie będą płacić lekarzowi za wiedzę, za serce zostają mu winni’’.

Cz.G.: W mieście i powiecie był do niedawna bardzo no-
śny temat prywatyzacji Szpitala. Co prawda Starosta po-
wtarzał, że Szpitala Powiatowego nie sprzeda, ale wiado-
mo, że majątek i zarządzanie przekazane prywatnej fir-
mie na dziesiątki lat to inaczej tego nazwać nie można 
jak prywatyzacją. Jakie jest pańskie zdanie w tej kwestii?

Dr A.P.: Władze Powiatu mówiły o skorzystaniu z możli-
wości jakie daje prawodawstwo wprowadzające możliwość 
współdziałania podmiotów prywatnych i publicznych w 
Partnerstwie Prywatno - Publicznym. Celem krótko lub dłu-

goterminowym podmiotu prywatnego jest zysk i tylko zysk. 
Inwestor traktuje zadanie publiczne jako biznes. Planując 
rozwiązanie w oparciu o PPP należy wystrzegać się syndro-
mu świętego Mikołaja - inwestor zbuduje nam, zmoderni-
zuje, sfinansuje Szpital i odejdzie by powrócić za jakiś czas z 
nowymi prezentami. A dlaczego nie skorzystać z drogi jaką 
obrał Samorząd Województwa Mazowieckiego? Na dzisiaj 
dobrze się stało, że Rada Powiatu pod  naciskiem opinii spo-
łecznej, a szczególnie protestu związków zawodowych odstą-
piła od tego niefortunnego pomysłu. Nazywam to i tak deli-
katnie. Ale po tej korzystnej dla załogi i pacjentów zmianie, 
dowiedzieć się można było z prasy, ilu to bohaterów mamy, 
po przywróceniu moim zdaniem do normalności szpitala.
 Dziękując za miłą z Panem rozmowę, pozwolę sobie 
na ujawnienie równie miłego faktu, że Pańska córka Karolina, z 
dyplomem lekarza uzyskanym w 2014r rozpoczęła staż lekarski 
( gdzieżby indziej jak nie w mińskim szpitalu). Tutaj również 
pracuje bratanek Paweł Poziemski, który niedawno obronił 
pracę doktorską uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. Ten 
rodzinny wątek potwierdza Pański związek z miastem i z ludźmi 
tu żyjącymi. To dobrze. Tak właśnie trzeba kochać swoją małą 
ojczyznę. A na zakończenie wiemy, że są zmiany w SP ZOZ, są 
nowi ludzie, miejmy nadzieje mają nowe pomysły na rozwój i  
modernizację. Zapewne wraz z Panem życzmy mińskiej służ-
bie zdrowia,  dużo zdrowia, aby zdrowa dbała o nasze zdrowia. 

Rozmawiał i opracował: Czesław Gągol
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Przepisy czytelników
BARSZCZ  GRZYBOWY
Składniki :
1. włoszczyzna /2 marchewki , pietruszka ,por ,seler/
2. 30 dkg grzybków /prawdziwków lub innych/,  
zimowa porą - 10 dkg suszonych i 20 dkg mrożonych.
3. 2 cebule ,kawałek selera
4. 3 łyżeczki masła
5. 2 starte ziemniaki 
6. Śmietana /lub jogurt naturalny/ 25 ml/
7. Sól, pieprz, natka pietruszki
Grzybki świeże lub suszone i mrożone gotujemy do miękkości ok. 1 litrze wody .Z włoszczy-
zny przygotowujemy wywar ok.1,5 litra. Do tego wywaru dolewamy ugotowane grzybki razem 
ze smakiem grzybowym i razem gotujemy ok. 30 min. Cebulkę i kawałek selera kroimy  i podsmażamy na maśle. Dodajemy do 
barszczu. Zagęszczamy startymi ziemniakami / gotując ok. 15 min./ Następnie dosmaczamy solą, pieprzem i łączymy ze śmieta-
ną lub jogurtem. Podajemy z łazanakami i natką pietruszki. Smacznego !! 

TARTA Z GRUSZKAMI I GORGONZOLĄ
Składniki : 
1. 200 g mąki może być żytnia 
2. 100 g masła 
3. 1 jajo i szczypta soli
4. 3 dojrzałe gruszki 
5. 200 g sera gorgonzola
6. 3 jaja
7. Szklanka kwaśnej śmietany lub jogurtu naturalnego 
8. Sól, pieprz, gałka muszkatołowa
Z podanych składników w pkt.1,2,3 wyrabiamy ciasto , owijamy w folię i schładza-
my w lodówce ok. 1 godziny. Po schłodzeniu ciasto wykładamy do okrągłej formy i 

nakłuwamy widelcem. Na ciasto /spiralnie / układamy obrane i pokrojone w ósemki gruszki , posypujemy kawałkami sera . Śmie-
tanę lub jogurt roztrzepujemy z 3 jajami , przyprawiamy do smaku i wlewamy na ciasto. Wstawiamy na ok. 40 min do piekarnika 
nagrzanego do 180o C, aż masa zastygnie i ładnie się zarumieni. 

Samorządy domowe
W nawiązaniu do wcześniejszych artykułów dotyczących powo-
ływania w budynkach spółdzielczych Samorządów Domowych 
oraz mając na uwadze bardzo pomocną w działaniach Spół-
dzielni współpracę z już powołanymi Samorządami w budyn-
kach tj. Kopernika 3, Topolowa 47, Warszawska 103, Kopernika 
7, Stanisławowska 1, Warszawska 212, Siennicka 8 i Nadrzecz-
na 7, apelujemy do Państwa o ich powoływanie w pozostałych 
budynkach.  Podstawowym celem Samorządu Domowego – 
jednostki pomocniczej organów Spółdzielni jest współpraca z 
Zarządem i administracją Spółdzielni w zarządzaniu zasobami 
mieszkaniowymi w aspekcie poprawy warunków zamieszkiwa-
nia. Kompetencje Samorządu Domowego są znaczne i w istotny 
sposób pozwalają mieszkańcom na usprawnienia w podejmo-
waniu prawidłowych decyzji dotyczących spełnienia oczekiwań 

w zakresie administrowania budynkiem i terenem przyległym 
o czym świadczy współpraca z już istniejącymi Samorządami. 
Mają one wpływ na poprawę bezpieczeństwa zamieszkiwania 
i budowę prawidłowych relacji sąsiedzkich co w konsekwencji 
przyczynia się do wyzwalania pozytywnych inicjatyw lokal-
nych. Bardzo ważnym uprawnieniem przyznanym Samorzą-
dom Domowym jest prawo uczestniczenia w przeglądach bu-
dynków co ma istotny wpływ na tworzenie planów remontów 
i konserwacji zasobów na kolejne lata. Zachęcając Państwa do 
powoływania Samorządów Domowych deklarujemy daleko 
idącą pomoc przy zwołaniu zebrania i udostępnieniu pomiesz-
czenia na jego przeprowadzenie oraz zapewnimy jego obsługę.

Dział Administracji i Eksploatacji

wierzchni maksymalnie o 30 %. W przypadku osoby samotnej jest to – 45,5 mkw., dla dwóch osób – 52 mkw., dla trzech – 58,5 mkw. itd.
Ustawa nie pozwala uwzględniać wszystkich wydatków ponoszonych na lokal. Przepisy nie pozwalają na uwzględnianie wydatków 
na ubezpieczenie, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie terenu, opłat za gaz z butli, energię elektryczną.
Dodatek nie pokryje wszystkich wydatków za mieszkanie, ale ich część dlatego warto spróbować. Dodatek przy-
znaje się na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku. 
W celu załatwienia formalności należy zgłosić się do urzędu miasta lub gminy właściwych  ze względu na miejsce za-
mieszkania zainteresowanego po odpowiedni formularz. Z tym formularzem należy zgłosić się do biura Spółdziel-
ni Mieszkaniowej pok. nr 24 w godzinach urzędowania celem potwierdzenia danych o miejscu zamieszkania, ilości 
osób, nazwie i siedzibie zarządcy budynku, tytule prawnym do zajmowanego lokalu oraz wydatkach na zajmowany lokal.

Redakcja

Życzę smacznego, J.Ł.- kucharz 
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Wykonanie planu remontów i konserwacji 
po pierwszym półroczu 2015

L.p. Zakres robót Adres - rodzaj robót

I Docieplenie ścian - 
renowacje elewacji 

Okrzei 33, Okrzei 35, Okrzei 37 - roboty zrealizowane w całości. Okrzei 39, w trakcie realizacji - 
zakończenie,wrzesień br. Zakres robót obejmował: demontaż istniejącego ocieplenia z supremy i 
styropianu, wykonanie ocieplenia ze styropianu gr.14cm z nową wyprawą elewacyjną, wymiana 
wszystkich obróbek blacharskich, podwyższenie kominów, pokrycie papą termozgrzewalną, wy-
miana okienek piwnicznych, renowacja trawników.

II Roboty blacharsko 
- dekarskie

Dąbrówki 35, Dąbrówki 39 pokrycie całości dachów papą termozgrzewalną - roboty zrealizowane 
w całości, zakończone w maju i czerwcu br. 

III Wymiana okien Wymiana okien w klatkach schodowych i piwnicach w budynkach: Topolowa 31, 33, 35, Wy-
szyńskiego 32/34, Okrzei 14A, Kopernika 8A, Kopernika 10, Chełmońskiego 11, 13, Kościusz-
ki 20, Siennicka 9, Okrzei 20, Warszawska 80, Warszawska 86, Warszawska 88, Warszawska 90,  
Miodowa 5, Nadrzeczna 1, Nadrzeczna 7, Siennicka 6, Siennicka 8, Armii Ludowej 21, 21A w trak-
cie realizacji /zakończenie - wrzesień br./

IV Remont balkonów Remont balkonów i loggii z wymianą balustrad w budynkach: Topolowa 8, Topolowa 10,  
Topolowa 12, zakończono. Budynki Topolowa 16, Topolowa 35 i Warszawska 103 przewidywany 
termin zakończenia, wrzesień br..

V Remont instalacji 
elektrycznych

Opracowano dokumentację wymiany instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Zamojskiej 8 i 
Zamojskiej 10 w Kałuszynie. Rozpoczęto wymianę instalacji. Zakończenie listopad br.
PGE wymieniła przyłącza energetyczne do budynków przy ul. Okrzei 35 i Okrzei 39.  

VI Remont instalacji 
sanitarnych

Wymiana poziomów zimnej wody  w piwnicy budynku przy ul. Stanisławowskiej 1 została zreali-
zowana. Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej w piwnicach wraz z przyłączem budynku przy 
Nadrzecznej 7 i Zamojskiej 10 została zrealizowana. Realizacja odwodnienia- kanalizacji deszczo-
wej budynków przy ul. Błonie 12 i 14, przewidywany termin zakończenia, wrzesień br. Nie będzie 
realizowana w roku bieżącym wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania  
w budynku przy ul. Warszawskiej 80 ze względu na brak zgody wszystkich właścicieli lokali na 
prowadzenie robót

VII Remont ciągów 
pieszo-jezdnych

Topolowa 8,10,12,16 przebudowa układu komunikacyjnego wraz z kanalizacją deszczową, w trak-
cie realizacji. Dąbrówki 33 - utwardzenie terenu pod altanę śmietnikową wykonano w lipcu br.
Warszawska 212 - przebudowa nawierzchni i chodników, rozpoczęto we wrzesieniu b.r.  
Warszawska 163, Topolowa 1, Topolowa 3 - remont nawierzchni i schodów - wejść do klatek scho-
dowych został zrealizowany w kwietniu br. 

VIII Roboty różne Topolowa 37 i Topolowa 39 zrealizowano zalecenia ekspertyzy tj.: p.poż.; zamontowano oświetle-
nie ewakuacyjne, drzwi p.poż do piwnic, oraz wyłączniki przeciwpożarowe w wejściach do klatek 
schodowych. Warszawska 135 opracowano dokumentację oraz uzyskano pozwolenie na budowę 
niezależnego wejścia do węzła c.o. Realizacja rzeczowa nastąpi we wrześniu b.r.

IX Roboty realizowa-
ne z funduszu 
konserwacyjnego

Wykonano malowanie klatek schodowych w budynkach: Szczecińska 12, Szczecińska 14,  
Toruńska 4. Pozostało do wykonania malowanie klatek schodowych budynku przy ul. Toruńskiej 
4a i Topolowej 24

X Roboty realizowa-
ne z funduszu eks-
ploatacyjnego 

Modernizacja placów zabaw przy ul. Topolowej 13 - 17, Warszawskiej 103, Topolowej 47 i  
Nadrzecznej 12 została zakończona  w maju b.r. Montaż osłon śmietnikowych przy budynku  
Dąbrówki 33 zostanie zrealizowany po utwardzeniu terenu .

Dział Techniczny


