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 Tradycyjnie już w czasie ferii zimo-
wych w styczniu br. Spółdzielnia Mieszkanio-

wa „Przełom” była organizatorem wypoczyn-
ku zimowego dla 60 dzieci ze szkół podstawo-
wych. Organizowane zimowisko miało cha-
rakter półkolonii szczególnie dla dzieci z ro-
dzin nisko sytuowanych materialnie, skiero-
wanych z Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Organizatorzy po-
stawili sobie za cel stworzenie integracji mię-
dzy uczestnikami z różnych grup społecznych, 
pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi pod-
czas zimowej przerwy szkolnej i jednocześnie 

pomoc rodzinom, których nie było stać na 
opłacenie bardziej atrakcyjnych form zorgani-
zowanego wypoczynku zimowego dla swych 
milusińskich. Odbyły się dwa turnusy: 
I turnus - 16.01 – 20.01.2006 
II turnus - 23.01 – 27.01.2006 

W czasie trwania turnusów dzieciom zapew-
niono następujące atrakcje:

1. Dwa razy w tygodniu seanse filmowe w 
kinie Światowid (wtorek, czwartek).
2. W środy odbywały się wyjazdy do War-
szawy na lodowisko Torwar , gdzie godzi-
nę dzieci jeździły na łyżwach (szkoda, że 
pomimo sprzyjających warunków atmos-
ferycznych w mieście nie urządzono ani 
jednego lodowiska naturalnego). Kolejnym 

punktem wyjazdów było pływanie i zabawy na 
basenie w Józefowie.
3. Pozostały czas dzieci wykorzystywały na 
wycieczki, spacery, zabawy na śniegu, gry 
świetlicowe, telewizyjne i komputerowe, tur-
nieje tenisa stołowego i warcabów.
4. Dodatkowe atrakcje to wybory miss fryzu-
ry, mini play back show, dyskoteka, tańce przy 
muzyce i wiele innych gier i zabaw zorganizo-
wanych przez kadrę wspólnie z dziećmi.
5. Dla zainteresowanych organizowano zaję-
cia plastyczne.
6. Codziennie dzieci spożywały ciepły posiłek.

Uczestnictwo w akcji „Zima w mieście” było 
dla wielu dzieci okazją do czynnego, atrakcyj-
nego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu.
Wypoczynek zorganizowano na bazie Klu-
bu Osiedlowego Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przełom” przy ul. Kopernika 5, pod okiem 
doświadczonej kadry w osobach: Zdzisław 
Spodar, Urszula Piwowar i Krzysztof Kulka.

                      Zdzisław Spodar

ZIMA W MIEŚCIE  2006



Przyjęty w styczniu 2005 roku plan remontów został zrealizo-
wany. Z uwagi na pozyskanie dodatkowych środków finanso-
wych w październiku  2005, uchwałą Nr 23/2005 Rady Nad-
zorczej dokonano korekty planu remontów w wyniku czego 
zwiększono jego zakres.  Na dzień 31.12.2005 r. wartość wyko-
nanych robót remontowych wyniosła : 2.306.720 zł. W ramach 

funduszu konserwacyjnego wykonano między innymi nastę-
pujące prace remontowo-konserwacyjne:
– malowanie klatek schodowych w 6 budynkach tj. 1-go PLM 
“W-wa” 4 , Toruńska 4 ,Toruńska 4a,   Siennicka 9, Błonie 12, 
Błonie 14 ;

– remont 31 balkonów w budynkach przy ul. Kopernika 
7,8a,10, Okrzei 31,33,35,37,39,Wyszyńskiego 32/34 ;

– wymianę pionów elektrycznych wraz z tablicami rozdziel-
czymi w budynkach  przy ul. 1-go PLM“W-wa” 2, 2a, 
4,4a;

– ogrodzenia placów zabaw wraz z montażem urządzeń przy 
ul. Łupińskiego 9 - 11, Topolowej 13, Armii Ludowej 21a, 
Topolowej 24, Szczecińskiej 11 oraz konserwacja i naprawa 
istniejących.

WYKONANIE  REMONTÓW SPÓŁDZIELCZYCH  ZASOBÓW  
MIESZKANIOWYCH ZA  2005  ROK
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Lp Rodzaj wykonywanego 
remontu Lokalizacja budynku 

Wartość 

wykonania

1. Roboty blacharsko- 
dekarskie

Wymiana pokryć dachowych i obróbek blacharskich; 1-go Maja 95-Kołbiel, 
Chełmońskiego 11,13, Okrzei 21,23,25,27, Topolowa 7,9,16,  Kopernika 7, 8a,  
Chełmońskiego 10a,10b, Sędomierska 6a,10, Łupińskiego 5,7

459.776,

2.
Roboty termomoderni-
zacyjne ścian zewnętrz-
nych

Topolowa 45,47,  Topolowa 1,3 Kościuszki 2 / renowacja elewacji / 681.341,-

3. Roboty dociepleniowe 
stropodachów

Okrzei 21,23,25,27, Topolowa 16 , Kopernika 7, 8a, Łupińskiego 5,7, 
Sędomierska 6, 6a ,8, 1-go Maja 95 -Kołbiel, Topolowa 7,9,13,17

90.000,-

4. Wymiana stolarki 
budowlanej Zgodnie z rejestrem oraz w budynkach termomodernizowanych 630.200,

5.
Wymiana ślusarki - 
drzwi zewnętrzne do 
klatek schodowych

Wymiana drzwi do klatek schodowych budynków; Kościuszki 2, Kopernika 3, 
Nadrzeczna 6, Toruńska 4, 4a, Warszawska 86, 88, 90, 103, Topolowa 39, 41, 43, 
45, 47, Bulwarna 1,1a, Piłsudskiego  1, Wyszyńskiego 23,25

118.340,

6.
Roboty drogowe 

-chodniki 
Kopernika 1,3,8a,10,11,14,16,18, Okrzei 31,33, 35,37,39, Topolowa 24 , 
Wyszyńskiego 32/34, Bulwarna 1, Warszawska 163, 11-go Listopada 4

213.097,-

7. Roboty różne
Remonty balkonów z wymianą balustrad w budynkach; Okrzei  27,  
Nadrzeczna 4, 8, 12.  Opracowanie dokumentacji  na modernizację zaplecza 
technicznego gzm, adaptacja lok. użytk. Warszawska 163 i inne

113.966,-

             ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI

RZECZOWE  WYKONANIE  PLANU   REMONTÓW  W  ROZBICIU  NA  POSZCZEGÓLNE  
RODZAJE  ROBÓT  PRZEDSTAWIA  SIĘ  NASTĘPUJĄCO
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 Nawiązując do ostrzeżenia umieszczonego w Nr 1 
„Przełomowych Wieści” w sprawie zachowania ostrożności i 
przezorności w umożliwianiu dostępu do naszych budynków 
i mieszkań osobom obcym, ponownie apelujemy o zachowa-
nie bezpieczeństwa i wzmożoną czujność. 
 W ostatnim czasie odnotowano kradzieże i włama-
nia do lokali spółdzielczych i być może nie doszłoby do tego 
przy zachowaniu minimum ostrożności. Nie bądźmy łatwo-
wierni i nie otwierajmy drzwi nieznajomym, nie zapraszajmy 
ich również do mieszkań, zwracajmy uwagę na osoby obce 
przebywające na klatkach schodowych naszych budynków. 
Mieszkańców odwiedzają przedstawiciele firm, którzy ofe-

rują różnorodne usługi żądając przy tym zaliczek na kon-
to przyszłych robót. Oferty dotyczą wymiany stolarki okien-
nej, drzwi wejściowych do mieszkań, zabudowy balkonów, in-
stalacji nowej telewizji cyfrowej , itp. robót. Powołują się na 
uzgodnienia ze Spółdzielnią, co jest niezgodne z prawdą.
 Aby nie zostać oszukanym należy wylegitymować 
usługodawcę  i skontaktować się przed podjęciem decyzji o 
skorzystaniu z usługi z administracją spółdzielni lub w razie 
potrzeby zadzwonić na Policję pod nr 997 lub 112 z telefonu 
komórkowego, są to połączenia bezpłatne.

    Administracja

Bądźmy czujni i ostrożni ........ 

Przedstawiamy dzisiaj Państwu Miro-
sława Krusiewicza, spółdzielcę „Prze-
łomu” od kilkunastu lat zamieszkałego 
przy ulicy Armii Ludowej. 
„Na co dzień” dyrektor Szkoły Podsta-
wowej Nr 5 ( na „Nowym Mieście”). Po 
lekcjach - trener zespołów tenisa stoło-
wego i członek zarządu MKS „Mazovia”. 
Aby wypełnić czas do końca, poza zawo-
dem nauczyciela jest radnym Rady Po-
wiatu Mińskiego i od ostatniej sesji V-cę 
Przewodniczącym tejże Rady. Jest pasjo-
natem sportu, toteż jest w br nominowa-
ny do nagrody powiatu „Laura” w kate-
gorii sport. Jest organizatorem spotkań 
klubów i organizacji sportowych po-
wiatu mińskiego. III Forum odbędzie 
się 22.03.br w Szkole Muzycznej przy ul. 
Armii Ludowej, w którym swój udział 
zapowiedzieli między innymi Irena Sze-
wińska i Jerzy Kulej. 

W strukturach powiatowych władzy, 
w ostatnich miesiącach odnotowuje-
my zmiany kadrowe. Mamy nowego 
Starostę Mińskiego Antoniego Jana 
Tarczyńskiego, który objął urząd  po 
Czesławie Mroczku (obecnie poseł na 
sejm RP). Pan, uprzednio członek za-
rządu powiatu, 28 lutego wybrany 

V-ce Przewodniczącym Rady Powia-
tu Mińskiego. Czy nastąpią wobec tego 
zmiany w planach działania?.
Jeżeli uda się coś zmienić to tylko na 
lepsze. Nadal będą kontynuowane 
uchwalone wcześniej zadania.  Byłem 
mocno zaangażowany w prace komitetu 
wyborczego, z którego do sejmu starto-
wał nasz były Starosta. Jest to również i 
dla mnie ogromna satysfakcja, że ziemia 
mińska ma ponownie swego posła. To 
zapewne pozwoli na kontynuację i pod-
jęcie nowych wielu ważnych zadań. Nie-
jednokrotnie nie mając wsparcia, szcze-
gólnie finansowego, nie będziemy w sta-
nie sprostać zamiarom.
Poza funkcją nauczyciela – pedagoga, 
którą Pan wykonuje od wielu lat, kie-
ruje Pan jako dyrektor Szkołą Podsta-
wową. Jednocześnie znajduje Pan czas 
na działalność w klubie sportowym i 
Radzie Powiatu Mińskiego. Skąd tyle 
sił i jak udaje się to pogodzić?.
Mój zawód określa między innymi ce-
chę uporu, a także chęci do pracy z mło-
dzieżą. Jestem sam czynnym sportow-
cem, stąd kondycja. Ażeby coś się uda-
ło, to pracę czy działalność, którą się po-
dejmuje trzeba polubić. Ja lubię to co 
robię. To właśnie daje siłę i możliwość 
działania na rzecz innych. Poza tym za-
wsze staram się więcej robić niż mówić 
i chyba dlatego jestem w miarę skutecz-
ny. Mam wielką satysfakcję, gdy uda mi 
się coś dla kogoś , jakiejś grupy czy mo-
jej szkoły zrobić, w czymś pomóc. To mi 
pomaga w dalszym działaniu.
Jakie więc główne zadania stoją przed 
władzami powiatowymi i co w najbliż-
szej przyszłości mogą usłyszeć miesz-
kańcy powiatu, a szczególnie nasze-
go miasta.
Myślę , że tematy główne są znane nie 
od dziś. Pierwszy to obwodnica nasze-

go miasta, która zmniejszy ruch pojaz-
dów na ulicy Warszawskiej i ulży mińsz-
czanom. Drugie ważne zadanie to roz-
budowa i modernizacja Szpitala Powia-
towego. Trzeci też ważny temat to budo-
wa hali sportowej na terenach Zespołu 
Szkół Budowlanych.
Jest Pan członkiem „Przełomu”, my-
ślę że są Panu bliskie sprawy zarów-
no spółdzielcze jak i miejskie. Z tego 
co wiem jest Pan bacznym obserwato-
rem, a w oświacie i sporcie szczegól-
nie, codziennego miejskiego życia. Co 
warto pochwalić, a co boli?. 
Z pozycji członka Spółdzielni , miesz-
kańca jej zasobów, dużo do zrobienia 
jest w sprawach bezpieczeństwa. Na te-
renie miasta powinny częściej pojawiać 
się piesze patrole Policji i Straży Miej-
skiej. Sami mieszkańcy powinni być 
bardziej czujni i wzajemnie sobie poma-
gać w trudnych sytuacjach. Szczegóło-
wych analiz i rozwiązań wymaga sprawa 
rosnących cen wody i ścieków. Kolejny 
„ból” to niedosyt w zakresie współdzia-
łania samorządów mińskich- powiato-
wego, miejskiego i gminnego. Nic od-
krywczego nie powiem. W jedności siła, 
a jaka jest rzeczywistość to widać. Jeże-
li na wiele spraw nie ma narzekań to jest 
już pochwała.

Życzymy Panu, Radzie Powiatu i rów-
nież nam mieszkańcom, aby wystar-
czyło sił ,zapału i środków finanso-
wych na realizację planów i zamie-
rzeń. Życzymy Panu aby nominacja do 
powiatowego wyróżnienia jakim jest 
„Laura” zaowocowała jej uzyskaniem.
 
   Z Mirosławem Krusiewiczem
      rozmawiał Czesław Gągol

 SPÓŁDZIELCZE  OSOBOWOŚCI  
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 Polska, pomimo tego, że z 
uwagi na swoje położenie geograficzne 
jest krajem o niezbyt dużych zasobach 
wody, w niewielkim stopniu zajmuje się 
zagadnieniem związanym z racjonalną 
gospodarką wodą pitną, chociaż jest to 
obszar, zwłaszcza jeżeli chodzi o indy-
widualne gospodarowanie wodą o du-
żych możliwościach w zakresie oszczę-
dzania.  Jeśli odbiorca wody nie intere-
suje się ogólnokrajowym jej deficytem, 
to na  pewno niepokoić się powinien 
stale rosnącymi rachunkami za wodę, 
której koszt corocznie wzrasta i  docho-
dzi nawet do 20 % kosztów eksploatacji 
mieszkania. Działania Spółdzielni jak i 
indywidualnych odbiorców mające na 
celu oszczędzanie wody nie zawsze idą 
w parze ze zmniejszeniem opłat z tytu-
łu jej zużycia. Przyczyna jest jedna : od-
biorca wody “mały” czy “duży” nie ma 
żadnego wpływu na ustalanie ceny tego 
niezbędnego do życia dobra. Sejm w 
znowelizowanej ustawie z dnia 7 czerw-
ca 2001r. o “Zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków” nie dopuszcza możliwości ne-
gocjowania cen przez podmioty korzy-
stające z usług przedsiębiorstw wodno 
– kanalizacyjnych .Zgodnie  z ustawo-
wą procedurą wniosek w sprawie cen 
wody i ścieków przedsiębiorstwo w ter-
minie 70 dni przed planowanym dniem 
wejścia taryf w życie  przedstawia Bur-
mistrzowi Miasta.  Rada Miasta podej-
muje uchwałę o zatwierdzeniu taryf 
w terminie 45 dni od dnia jego złoże-
nia .  Jeżeli Rada Miasta nie podejmie 
uchwały w w/w terminie, a Burminstrz 
wniosek zaopiniował pozytywnie, nowe 
ceny  wchodzą w życie po upływie w/w 
70 dni.
 Jak z powyższej informacji 
wynika, nie mając wpływu jako odbior-
cy na kształtowanie  cen powinniśmy  
zwrócić  uwagę na racjonalne zużycie 
wody. W naszej Spółdzielni wszystkie 
110  budynków  wyposażonych jest w 
wodomierze centralne,   w których pra-
wie wszystkie lokale posiadają wodo-
mierze indywidualne. Na 3901 lokali 
mieszkalnych tylko w 28 mieszkaniach 
z przyczyn leżących po stronie użyt-
kowników mieszkań  brak jest opomia-
rowania zużycia wody. Budynki odda-
wane do eksploatacji przed 1994 r wy-
posażone były wyłącznie  w wodomie-
rze centralne , które służyły do rozli-
czeń z ilości zużytej  wody z dostaw-
cą, natomiast odbiorcę indywidualne-

go rozliczano według normy wynoszą-
cej 7 m3/osobę dla lokali z centralną 
ciepłą wodą oraz 4,5 m3/osobę dla lo-
kali z zimną wodą. Z chwilą przystąpie-
nia do montażu indywidualnych wodo-
mierzy lokalowych zaczęło spadać zu-
życie wody od 401.882 m3 w 2000 r. do 
318.103 m3 w 2005r.  Zmniejszenie zu-
życia wody przy stałych kosztach pono-
szonych przez PWiK 
jest jedną z przy-
czyn systematyczne-
go podwyższania jej 
cen. Opłaty poniesio-
ne z tego tytułu przez 
spółdzielców wzrosły 
z 1.531.179zł w 2000r., 
do 1.749,427zł w roku 
2005 przy cenach me-
tra sześciennego wody 
odpowiednio 3,35 
zł/m3 oraz 5,31zł/m3. 
Jakie byłyby to kosz-
ty, gdyby ceny wody 
rosły, a rozliczeń do-
konywano by w/g poprzednich norm, 
strach pomyśleć. Prawie całkowite opo-
miarowanie naszych zasobów uwidocz-
niło ważny problem jakim jest występu-
jąca różnica w ilości zużytej wody  po-
między wskazaniami wodomierzy cen-
tralnych, a sumą wodomierzy lokalo-
wych. W poszczególnych budynkach 
rozbieżności te są różne , ale we wszyst-
kich budynkach suma wskazań wodo-
mierzy lokalowych jest mniejsza od 
wskazań wodomierza centralnego. Ak-
tualnie  na koniec 2005r. różnica ta wy-
nosi 4,8% w skali Spółdzielni, w skali 
kraju jest to bardzo niski procent. Przy-
czyną powyższej sytuacji, poza próbami 
ze strony nielicznej części mieszkańców 
niekontrolowanego obejścia systemu 
opomiarowania w korzystaniu z wody,  
którym to społecznie nagannym zja-
wiskom coraz skuteczniej służby tech-
niczne spółdzielni przeciwdziałają są 
również wycieki wody z tytułu uszko-
dzonych, cieknących zaworów, rezer-
wuarów, oraz baterii.Te drobne wycieki 
w mieszkaniach często nie są rejestro-
wane przez liczniki lokalowe, natomiast 
zjawisko to w skali bloku zostaje zare-
jestrowane poprzez licznik centralny. 
Warto wiedzieć, że z cieknącej spłuczki  
może wypłynąć w ciągu 10 min.  około 
1 l w ciągu doby 150 l a miesięcznie na-
wet do 4500 l wody tj. 4,5 m3.
 Od 1 marca 2006 r. cena 1m3 
wody i ścieków, przy biernej postawie 

Rady Miejskiej po raz kolejny wzrosła  
tym  razem  łącznie o 0,47zł. i  aktualnie  
cena  wody  wynosi 2,84 zł/m3, nato-
miast ścieków 2,94 zł/m3, czyli łącznie 
5,78 zł/m3. Cena ta w rankingu miast 
stawia Mińsk Maz. na wysokiej pozycji. 
Wg uzyskanych informacji na koniec 
stycznia 2006r. cena wody i  ścieków 
w Warszawie wynosiła 4,81 zł/m3, Ra-

domiu- 3,77 zł/m3, w  Siedlcach –  4,57 
zł/m3,  w  Węgrowie – 4,97zł/m3, w Bia-
łymstoku - 4,50 zł/m3, w Łukowie- 3,51 
zł/m3, w Sokołowie Podl. 4,60 zł/m3.
Z przykrością należy stwierdzić, iż wła-
dze Miasta po raz kolejny nie  dołoży-
ły starań i nie wykorzystały możliwości 
jakie daje cytowana wyżej ustawa z dnia 
7.06 2001r. odnośnie ulżenia doli miesz-
kańców w zakresie opłat za wodę i ście-
ki nie stosując postanowień  art.24.ust.8. 
Powyższy artykuł daje możliwości dofi-
nansowania  wybranych lub wszystkich 
taryfowych grup odbiorców usług po-
przez dopłatę przekazywaną przedsię-
biorstwu wodociągowo-kanalizacyjne-
mu. W sprawie tej Rada Miasta po raz 
kolejny popełniła grzech zaniechania, 
przenosząc całe koszty i konsekwencje 
finansowe gospodarki wodnej i ścieko-
wej na barki będących często w trudnej 
sytuacji materialnej podatników, miesz-
kańców naszego miasta, w dużej części  
Spółdzielców. 
 Problem wysokości kosztów 
wody i ścieków wielokrotnie podnoszo-
ny przez mieszkańców  zasobów spół-
dzielni w trakcie zebrań i spotkań rów-
nież z przedstawicielami władz miasta, 
jak też  szeroko opisywany na łamach 
lokalnej prasy wymaga naszym zda-
niem prospołecznych rozwiązań.

  Zarząd Spółdzielni

WODA –  to  warto  wiedzieć ...
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Wybory do Samorządu Lokalnego
 Począwszy od Nr 6 „Przełomo-
wych Wieści” aż do wyborów samorzą-
dowych prezentować będziemy Pań-
stwu Poradnik pod nazwą „Vademe-
cum wyborcy”, którego celem jest przy-
bliżenie lub przypomnienie zagadnień 
związanych z samorządem terytorial-
nym, jego organami i ich wzajemny-
mi relacjami, uprawnieniami, odpowie-
dzialnością, zasadami wyborów. Zgod-
nie z naszymi zamierzeniami, które 
przedstawiliśmy w artykule „Wchodzi-
my w rok wyborów samorządowych” 
opublikowanym w grudniowym Nr 5 
„Przełomowych Wieści” chcemy wy-

stawić w zbliżających się wyborach re-
prezentację mińskiej spółdzielczości 
mieszkaniowej, której społeczne pro-
blemy nie są właściwie dostrzegane 
przez władze naszego miasta.
 Publikowany materiał pozwo-
li Państwa kandydatom na lepsze przy-
gotowanie się do wyborów , a wybor-
com spółdzielcom pomoże w głoso-
waniu. Powołany zespół ds. wyborów 
apeluje do naszych spółdzielców , spe-
cjalistów różnych dziedzin posiadają-
cych predyspozycje do pracy społecz-
nej, do Samorządów Domowych i śro-
dowisk spółdzielczych znających ta-

kich ludzi o wspólne tworzenie listy 
naszych kandydatów. Członkowie ze-
społu są do Państwa dyspozycji w biu-
rze Spółdzielni w każdy poniedziałek 
w godz.15.00-17.00. Osoby zaintere-
sowane wyborami samorządowymi w 
tej sprawie mogą kontaktować się rów-
nież z pracownikiem Spółdzielni Pa-
nią Różą Kluczek spec. ds. samorzą-
dowych, pokój nr 13 tel. 025 758 50 11 
wew.13 . Wykorzystajmy dane nam de-
mokratyczne prawo wyborcze i możli-
wość wpływania na decyzje podejmo-
wane na rzecz naszej „Małej ojczyzny”.

 Definicja samorządu tery-
torialnego określona w europejskiej 
karcie samorządu terytorialnego spo-
rządzonej w Strasburgu w 1985 roku, 
ratyfikowana i przyjęta w 1993 roku 
przez Polskę , stanowi iż „ Samorząd 
terytorialny oznacza prawo i zdolność 
społeczności lokalnych, w granicach 
określonych prawem do kierowania i 
zarządzania zasadniczą częścią spraw 
publicznych na ich własną odpowie-
dzialność i w interesie ich mieszkań-
ców”. 
Konstytucja RP z 1997 roku w art.163 
określiła, iż samorząd terytorialny wy-
konuje zadania publiczne nie zastrze-
żone przez konstytucję lub ustawy 
dla organów innych władz publicz-
nych, a zgodnie z jej art.164 podstawo-
wą jednostką samorządu terytorialne-
go w Polsce jest gmina. Od 1998 roku 
w naszym kraju obowiązuje trójstop-
niowy podział terytorialny tj. gminne, 
powiatowe oraz wojewódzkie jednost-
ki samorządu terytorialnego. Jednost-
ka samorządu terytorialnego to okre-
ślone prawem terytorium oraz wspól-
nota samorządowa rozumiana jako 
ogół mieszkańców danego terytorium. 
W osobowość prawną jak również w 
gwarancje samorządności i ochronę 
prawną wyposażyła samorządy tery-
torialne konstytucja RP oraz ustawa o 
samorządzie gminnym. Gminy tworzy, 
łączy, dzieli i znosi w drodze rozporzą-
dzenia Rada Ministrów . Celem gminy 
jest samodzielne rozwiązywanie pro-
blemów, zadań publicznych wspólno-
ty terytorialnej przy wykorzystaniu 
potencjału intelektualnego i aktyw-
ności społecznej obywateli bez bezpo-

średniego udziału władzy państwowej. 
Do kompetencji gminy należą wszyst-
kie sprawy o zasięgu lokalnym nie za-
strzeżone ustawami do kompetencji 
innych podmiotów. Dzielą się one na 
zadania własne oraz zadania zlecone. 
Wykaz zadań własnych gminy zawie-
ra art.7 ustawy o samorządzie gmin-
nym. Główne zadania własne gminy 
w szczególności dotyczą następują-
cych spraw:

- ładu przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, ochrony śro-
dowiska ,

- gminnych dróg, ulic, mostów, pla-
ców i związanej z nimi organizacji 
ruchu drogowego,

- wodociągów i zaopatrzenia w 
wodę , kanalizacji , usuwania i 
oczyszczania ścieków komunal-
nych,

- utrzymania porządku i czystości 
w mieście , unieszkodliwiania od-
padów komunalnych, tworzenia i 
prowadzenia wysypisk, 

- zaopatrzenia w energię cieplną, 
elektryczną oraz gaz,

- tworzenia warunków do zaspa-
kajania potrzeb mieszkaniowych 
wspólnoty miasta,

- zakładania i prowadzenia przed-
szkoli, szkół podstawowych i gim-
nazjów,

- kultury, w tym bibliotek i innych 
placówek upowszechniających 
kulturę,

- kultury fizycznej i turystyki, w 
tym terenów rekreacyjnych i urzą-
dzeń sportowych,

- utrzymania miejskich obiektów 

użyteczności publicznej, obiektów 
administracyjnych, zieleni miej-
skiej,

- pomocy społecznej,
- porządku publicznego, zarządza-

nia kryzysowego.
 Część tych zadań w świetle 
ustaw ma charakter obowiązkowy, a 
katalog zadań gmin poza zastrzeżo-
nymi w ustawach do kompetencji in-
nych podmiotów, jest otwarty. Zada-
nia publiczne mogą być zlecone gmi-
nie wyłącznie za pośrednictwem usta-
wy. Zobowiązują jednocześnie przeka-
zującego do zapewnienia na ich reali-
zację koniecznych środków finanso-
wych. Gmina może też zadania z za-
kresu administracji rządowej wykony-
wać na podstawie zawartego porozu-
mienia z organami tej administracji, a 
z zakresu właściwości powiatu lub wo-
jewództwa w oparciu o porozumienia 
z tymi jednostkami samorządu teryto-
rialnego. W tych przypadkach również 
na realizację zadań zleconych gmina 
otrzymuje od zlecającego środki fi-
nansowe w wysokości koniecznej do 
wykonania  zadań. Gmina nie może 
powierzać na podstawie porozumień 
zadań własnych powiatowi bądź wo-
jewództwu. Istotą samorządności gmi-
ny jest brak zależności od innych osób 
prawnych, nie występuje zarówno po-
ziome pomiędzy gminami jak również 
pionowe w relacji z powiatem oraz 
województwem. 
 W następnym artykule przy-
bliżymy Państwu organy gminy i ich 
wzajemne relacje.

  Zespół ds. wyborów

Vademecum Wyborcy  (1) 
Samorząd Gminny i jego zadania. 
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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 czujnikowy-
mi renomowanej firmy KUNDO. 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 pol-
skiego budownictwa wielorodzinnego. Rozliczeń dokonujemy w kilku centrach na 
terenie kraju, między innymi w naszym Oddziale w Siedlcach. Dzięki temu jesteśmy blisko naszych klien-
tów. Pomagamy również w rozwiązywaniu problemów związanych z dostawą ciepła dla potrzeb ciepłej wody 
użytkowej poprzez dobór i montaż termostatycznych ograniczników cyrkulacji. Dostarczamy także system 
izolacji pionów. Metodą pneumatyczną docieplamy stropodachy wentylowane w budynkach wielorodzin-
nych 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  

 Grudniowe posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym 
przyjęto zadania w zakresie remontów na 2006 rok i omówio-
no założenia planu rzeczowo-finansowego miało podwójnie 
świąteczny charakter. Po 
raz pierwszy w historii na-
szej Spółdzielni w posie-
dzeniu jej statutowych or-
ganów wziął udział poseł 
ziemi mińskiej  na Sejm 
RP Pan Czesław Mro-
czek, do niedawna Staro-
sta Miński.
W trakcie spotkania 
członkowie Rady Nad-
zorczej przedstawili pro-
blemy z jakimi aktualnie 
musi radzić sobie spół-
dzielczość mieszkaniowa. 
Z głównych spraw należy 
wymienić brak możliwo-
ści wpływu na kształtowanie cen ciepła i wody, częste nieudol-
ne nowelizowanie prawodawstwa spółdzielczego, powodują-
ce w konsekwencji interwencje Trybunału Konstytucyjnego, 
brak pomocy Państwa w zakresie budownictwa mieszkanio-
wego określanego uprzednio „lokatorskim”, dającego szansę 

rodzinom o niskich dochodach na własne mieszkanie. Rozma-
wiano o konsekwencjach związanych z uchyleniem przepisów 
o eksmisjach „do nikąd” z jednoczesnym brakiem na wykwa-

terowania w zasobach miejskich lo-
kali socjalnych, co negatywnie wpły-
wa na poziom zadłużeń w opłatach 
czynszowych. Zabierając głos poseł 
Czesław Mroczek pozytywnie oce-
nił rolę spółdzielni mieszkaniowych 
jaką odgrywają w Polsce, zadekla-
rował swoje poparcie dla wszelkich 
inicjatyw w celu rozwoju spółdziel-
czości mieszkaniowej, zadeklaro-
wał współpracę i wykorzystanie do-
świadczeń Spółdzielni.  
Nasz Poseł liczy na systematycz-
ny kontakt z wyborcami. Jego Biu-
ro Poselskie mieści się w budynku 
przy ulicy Warszawskiej 163 lokal nr 
76 tel. 025 758 91 75. 

Spotkanie zakończył tradycyjny opłatek oraz życzenia świą-
teczne i noworoczne. 

        Czesław Gągol 
    Przewodniczący RN

Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w „Przełomie”. 
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ZMIANY W SYSTEMIE OGRZEWANIA
BUDYNKÓW PRZY ul. SZCZECIŃSKIEJ I TORUŃSKIEJ

W latach 1985 - 1987 w sąsiedztwie nie-
istniejącego już Państwowego Ośrodka 
Maszynowego i z dużym zaangażowa-
niem dyrekcji tego zakładu wybudowa-
no 4 budynki, w których zamieszkało 98 
rodzin. W dużej liczbie byli to spółdziel-
cy, ówcześni pracownicy POM, jak rów-

nież pracownicy generalnego wykonaw-
cy tej inwestycji, czyli Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Betonów i Prefabryka-
tów o którym to przedsiębiorstwie dziś 
pamiętają  tylko mińszczanie średniego 
i starszego pokolenia. Związek Spółdziel-
ni z POM był bardzo ścisły, gdyż przede 
wszystkim zakład dostarczał ciepło i cie-
płą wodę do tych budynków z własnej 
zakładowej kotłowni. Po przejęciu firmy 
przez Modern Kran od 1995 roku w dal-
szym ciągu dostawy c.o. i c.c.w. do spół-
dzielczych budynków zapewniała ta fir-
ma, a od 2003 roku jej następca  Demag 
Cranes Components sp.z o.o. Następ-
ca prawny MCC Spółka z o.o. z Warsza-
wy w czerwcu 2005 sprzedała swój mają-
tek wraz z kotłownią prywatnemu wła-
ścicielowi, który wszedł również w obo-
wiązek dostarczania ciepła i ciepłej wody 
do budynków przy ul. Toruńskiej 4, 4A 
oraz Szczecińskiej 12 i 14. Przez cały czas 
transformacji praw własnościowych w 
stosunku do majątku w skład którego 
wchodzi kotłownia, mieszkańcy mieli 
zapewnioną dostawę tych mediów poza 
krótkotrwałym okresem w 1996 roku 
kiedy P.P.H.U. Modern Kran sp. z o.o. 
modernizowała kotłownię z węglowej 
na gazową. Obecny właściciel kotłowni w 
sierpniu 2005 poinformował Spółdziel-
nię, iż na dotychczasowych warunkach 
finansowych, w związku z podjętymi de-
cyzjami odnośnie innego niż dotychczas 
wykorzystania zakupionego obiektu, nie 
jest w stanie dostarczać Spółdzielni cie-
pła. W wyniku negocjacji, rozmów, dys-

kusji i analiz zmuszeni byliśmy przy-
jąć kompromisowe stawki wynoszące za 
energię cieplną brutto 67,10 zł/GJ oraz za 
podgrzanie wody 19,52 zł/m3. Pomimo 
znacznego wzrostu tych cen w stosunku 
do obowiązujących wcześniej właściciel 
kotłowni w listopadzie 2005 wypowie-

dział Spółdzielni umo-
wę w zakresie świadcze-
nia wymienionych wy-
żej usług z jednoczesnym 
zapewnieniem, iż do-
staw nie przerwie dopóki 
Spółdzielnia nie zapewni 
innego żródła ciepła.
    Podjęto niezwłocznie 
działania w celu rozwią-
zania tej tak ważnej dla 
spółdzielców sprawy. 
Wystąpiono do PEC w 
Mińsku Maz o przedsta-
wienie warunków tech-

nicznych w zakresie podłączenia budyn-
ków spółdzielczych do miejskiej sieci 
cieplnej wraz z projektem umowy na do-
stawę ciepła określającej obowiązki stron. 
Równocześnie Zarząd Spółdzielni podjął 
działania zmierzające do ustalenia opła-
calności wybudowania własnej kotłowni. 
Możliwość zakupu kotłowni od obecne-
go właściciela nie rozważano, gdyż pono-
szone przez Spółdzielnię z tytułu użytko-
wania tej kotłowni koszty byłyby zbliżo-
ne do aktualnie ponoszonych, kotłownia 
ma duże niewykorzysta-
ne rezerwy mocy,  co ne-
gatywnie wpływa na cenę 
ciepła. Z materiału opraco-
wanego przez specjalistów 
wynika, iż wybudowa-
nie własnej kotłowni wraz 
z sieciami przesyłowymi 
oraz wykonanie przyłącza 
gazowego łącznie ze sta-
cją redukcyjną kosztowa-
łoby Spółdzielnię, czyli jej 
członków około 850.000 zł. 
Z uwagi na to, iż dotych-
czasowe żródło ciepła za-
silane jest gazem, w/g informacji uzyska-
nej z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska, brak jest możliwości do-
finansowania tej inwestycji z tego fundu-
szu. Okres przygotowania i realizacji in-
westycji jak wynika z przepisów prawa 
wyniósłby minimum 1 rok, czyli prak-
tycznie zakończenie inwestycji byłoby 
możliwe nie wcześniej niż z końcem se-
zonu grzewczego 2006/2007. Przyjmując 

pewne stałe wartości, czyli zużycie cie-
pła na dotychczasowym poziomie, cena 
dostaw z wybudowanej kotłowni wła-
snej kształtowałaby się na poziomie  52 
zł/GJ brutto.
    Z analizy oferty PEC w zakresie dostaw 
ciepła wynika, iż przedsiębiorstwo jest 
skłonne wykonać dokumentację tech-
niczną i wybudować z własnych środków 
przyłącza sieci cieplnej oraz  zakupić i 
dostarczyć do 4 węzłów cieplnych arma-
turę kontrolno – pomiarową .
Szacunkowy koszt obciążający Spółdziel-
nię, dotyczący budowy 4 węzłów ciepl-
nych, wyliczono na około 100.000 zł. Ter-
min przyłączenia budynków do miej-
skiej sieci ciepłowniczej PEC określił na 
15.10.06. Do tego czasu ciepło zapew-
niałby dotychczasowy dostawca. 
     Przewidywany koszt 1 GJ z miejskiej 
sieci wyniesie 45,50 zł brutto czyli oko-
ło 6,50 zł niżej od wyliczonego dla ko-
tłowni własnej. Po wnikliwej analizie ca-
łości zebranego w tej sprawie materiału, 
opracowań i analiz oraz oferty PEC Za-
rząd uznał za jedyne zasadne i słuszne ze 
względów ekonomicznych, zawarcie w tej 
sprawie umowy z PEC. 
    Powyższe stanowisko wraz z uzasadnie-
niem zostało przedstawione Radzie Nad-
zorczej, która Uchwałą nr 12/2006 z dnia 
27.02.2006. postanowiła o zapewnieniu 
dostaw ciepła do budynków Toruńska 
4,4A, Szczecińska 12,14 z miejskiej sie-

ci cieplnej zobowiązując Zarząd do reali-
zacji powyższej Uchwały, przy zachowa-
niu ciągłości dostaw c.o. i c.c.w do cza-
su  zmiany dostawcy. O postępach prac w 
tym zakresie zainteresowani mieszkańcy 
będą powiadamiani za pośrednictwem 
informacji na tablicach ogłoszeń w bu-
dynkach oraz przez pracowników dzia-
łu technicznego Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni .
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  Hydraulicy i elektrycy zapewniający utrzymanie w należytym stanie technicznym wewnętrznej instalacji elektrycznej, 
wodno – kanalizacyjnej  oraz centralnego ogrzewania pracują od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym w godzinach 
7.30 – 21.00, w soboty w godzinach  7.30 – 15.30 . 
W niedzielę i święta pełnią dyżury telefoniczne – hydraulik: 0609 831 786  elektryk: 0609 831 785
Nieprawidłowości występujące w instalacjach: wycieki wody, pęknięcia rur, uszkodzenia uszczelek, odpowietrzenia grzejników, 
awarie elektryczne, kanalizacyjne zapchania można zgłaszać pod numer stacjonarny naszego spółdzielczego “pogotowia konser-
watorskiego“ mającego swoją siedzibę w pomieszczeniach  zaplecza technicznego przy ul. Kopernika 7 – tel. 025 758 22 07 czynny 
w godzinach pracy konserwatorów a dodatkowo w godzinach pracy biura pod numery telefonów 025 758 33 25 wew. 15 lub 025 
758 50 11 wew. 15
          ADMINISTRACJA  

"POGOTOWIE KONSERWATORSKIE SPÓŁDZIELNI

ELEKTRYCY

WIĄCEK 
Grzegorz

BORSUK 
Wojciech

KANTORSKI 
Marcin

MAZUR 
Andrzej

GUGAŁA 
Witold

OSIŃSKI
Andrzej

CUDNY 
Wojciech

HYDRAULICY

Klub Osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” ogła-
sza nabór dzieci i młodzieży w wieku 10-13  oraz 14-15 lat do 
szkółki brydża oraz szachowej. 

OGŁOSZENIA
Zamienię mieszkanie 2 pokojowe o pow. 50,70 m² na osiedlu 
Targówka  na mniejsze do 40 m² również 2 pokojowe. 
Kontakt telefoniczny pod nr 025 758 13 06.

Spółdzielnia poszukuje lokali socjalnych, pomieszczeń tym-
czasowych na potrzeby przekwaterowania rodzin z orzeczo-
ną przez sąd eksmisjią z możliwością zasiedlenia zwolnionych 
mieszkań spółdzielczych
Szczegółowe informacje uzyskać można pod tel. 025 758 5011 
w 23 lub 26

Zajęcia nieodpłatne. Zapisy w godzinach 12°°-20°° w Klubie 
Osiedlowym przy ulicy Kopernika 5. Informacji udzielają pra-
cownicy Klubu tel. 025 758 33 10.
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Tegoroczne Zebrania Grup Członkow-
skich, najniższych organów samorządu 
spółdzielczego o czym stanowi prawo i 
statut spółdzielni zostaną przeprowadzo-
ne w oparciu o uchwałę Nr 1 Rady Nad-
zorczej z dnia 16.01.2006 roku  w spra-
wie podziału członków na grupy człon-
kowskie, w terminach i miejscach okre-
ślonych w przedstawionym poniżej har-
monogramie. 
Tegoroczne zebrania w trakcie których 
między innymi przedstawione zosta-

ną sprawozdania Rady Nadzorczej i Za-
rządu Spółdzielni za rok 2005, w związ-
ku z upływem 4 letniej kadencji, doko-
nają wyboru Przedstawicieli na Zebranie 
Przedstawicieli Członków Spółdzielni.
Jesteśmy przekonani, że liczny udział w 
zebraniach i skorzystanie z przysługują-
cych członkom statutowych uprawnień 
przyczyni się do rozwoju współpracy z 
mieszkańcami, poszerzenia zakresu in-
formacji na tematy dotyczące Spółdziel-
ni, wykorzystania potencjału i inicjatyw 

członków co w konsekwencji pozytyw-
nie wpłynie na ciągłą poprawę warun-
ków zamieszkiwania. Informując Pań-
stwa na łamach „Przełomowych Wie-
ści” o wielu zagadnieniach związanych 
z funkcjonowaniem Spółdzielni, upraw-
nieniach członków pragniemy osiągnąć 
cel jaki sobie postawiliśmy , a miano-
wicie zachęcenie i przekonanie Państwa 
do zainteresowania się środowiskiem, w 
którym zamieszkujecie i wzrostu udziału 
w życiu Spółdzielni.

Zebrania Grup Członkowskich 

Grupa członkowska Data   Miejsce Grupa członkowska Data   Miejsce
Okrzei14a,20,21,23,25,27,29
Kopernika 8a,10 

28.03.06 
godz.17°°

Klub siedlowy ulica 
Kopernika5

Kołbiel
ul. 1-go Maja 95

10.04.06 
godz.17°°

Kołbiel budynek 
mieszkalny

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

30.03.06 
godz.17°°

Klub Osiedlowy 
ulica Kopernika5

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

11.04.06 
godz.17°°

Klub Osiedlowy 
ulica Kopernika5  

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

04.04.06 
godz.17°°

Klub Osiedlowy 
Ulica Kopernika5

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

24.04.06 
godz.17°°

Szkoła Podst.Nr 2 
ulica Dąbrówki 10

Kałuszyn 
ul. Zamojska 8 i 10

05.04.06 
godz.17°°

Urząd Miasta 
Kałuszyn

Członkowie 
oczekujący

24.04.06 
godz.17°°

Biuro Spółdzielni 
ulica Kościuszki20

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

 06.04.06 
godz.17°°

Klub Osiedlowy 
ulica Kopernika5

Warszawska 212, 
Dąbrówki 33,35,37,39,41, 
Sędomierska 2,4,6,6a,8,10,
Łupińskiego 1,3,5,7,9,11

25.04.06 
godz.17°°

Szkoła Podst.Nr 2 
ulica Dąbrówki 10

Zapraszamy członków Spółdzielni do udziału w zebraniu „swojej” grupy członkowskiej.
           ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Harmonogram zebrań grup członkowskich w 2006roku.



Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRZEŁOM” 
w Mińsku   Mazowieckim  

ul. Kościuszki 20  tel.(025)  758 5011, fax 758 3867
o g ł a s z a  przetarg nieograniczony  ;

1. Na wykonanie dociepolenia ścian zewnętrznych budynków przy 
ulicy Topolowej 13,17,31,33 w Mińsku Mazowieckim.
Przetarg odbędzie się w dniu 04,04.2006r o godz 10:00
Wadium w wysokości 3 000,00 złotych.
2. II przetarg na wykonanie remontu balkonów budunków przy ul. 
Kościuszki 1,3,7 w Mińsku Mazowieckim.
Przetarg odbędzie się w dniu 04.04.2006r o godz 13.00
Wadium w wysokości 2 000,00 złotych.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP Mińsk Maz 
nr 30  1020  4476  0000  8702  0018  1388
Specyfikację  istotnych warunków zamówienia  można odebrać w sie-
dzibie zamawiającego Dział Techniczny pok. nr 5 tel 758 3325 w 27
Spółdzielnia zastrzega unieważnienie przetargu bez podania przy-
czyn.
                                    Zarząd   Spółdzielni

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRZEŁOM” 

w Mińsku   Mazowieckim  
ul. Kościuszki 20  tel.(025)  758 5011, fax 758 3867

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” zawiadamia, iż 
posiada wolny, używany lokal mieszkalny na terenie miasta 
Kałuszyn ul. Zamojska 10 , usytuowany na III piętrze o po-
wierzchni użytkowej 29,50 m² ( 1 pokój + kuchnia) wyposa-
żony w instalację wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrze-
wania. Wartość rynkowa lokalu wg wyceny rzeczoznawcy wy-
nosi 28.260 zł.

Bliższych informacji dotyczących zasad uzyskania prawa do 
lokalu udziela dział członkowsko-mieszkaniowy pokój nr 22 
tel. 025 758 50 11 wew 26. 

       Zarząd   Spółdzielni
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W pierwszym numerze naszej gazety w cyklu – „Spółdzielcze 
Osobowości” pokazaliśmy państwu sylwetkę naszego spół-
dzielcy z ulicy Nadrzecznej p. Andrzeja Madziara, biegające-
go „Przełomowca”  tak pozwalamy sobie go nazwać, gdyż bie-
ga w koszulce z emblematem naszej Spółdzielni. W 2005 roku 
wykonał założony przez siebie plan w 100%, jak sam określa 
swój wynik.
Nasz zawodnik startował w 26 imprezach biegowych. Do 
najciekawszych należał zapewne czteroetapowy Bieg Poko-
ju – Pamięci Dzieci Zamojszczyzny łącznie 100 km, gdzie na 
poszczególnych etapach P.Andrzej Madziar w swojej katego-
rii wiekowej był wysoko, najlepsze miejsce to 9 lokata.
Sukcesami zakończył biegi : I miejsce w Grand Prix- Warsza-

wy Woli na 6 km, III miejsce w Pucharze Warszawy na 10 km, 
I miejsce w Biegu Uliczno-Przełajowym w Krzywdzie.
Najdłuższym także biegiem , gdzie trzeba mieć żelazną kon-
dycję był Międzynarodowy Półmaraton z okazji rocznicy Bi-
twy Warszawskiej na trasie Radzymin-Ossów o długości 21 
km. Nie będziemy przypominać wieku P. Andrzeja Madziara 
tylko podamy rocznik-1941.
Życząc Panu Andrzejowi dalszych sukcesów w 2006 roku, in-
formujemy iż w plebiscycie na najlepszego sportowca Powia-
tu Mińskiego za rok 2005 wśród blisko 50 nominowanych za-
jął 30 miejsce.
                                                                                                   
                           Redakcja
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