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Kolejne Zebranie Przedstawicieli Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w jej 49 
letniej historii, zgodnie ze Statutem Spółdziel-
ni zostało przez Zarząd zwołane na dzień 16 
czerwca. Tradycyjnie odbyło się ono w Klubie 
Osiedlowym Spółdzielni przy ulicy 
Kopernika 5.

Podobnie jak w roku ubiegłym, delegaci prze-
wodniczenie obradom powierzyli Panu Grze-
gorzowi Wyszogrodzkiemu Przewodniczącemu 
Rady Nadzorczej Spółdzielni, który w roku 2006 
znakomicie wywiązał się z tego zadania, a bar-
dzo sprawne przeprowadzenie również tego-
rocznego Zebrania potwierdziło słuszność wy-
boru. Sekretarzem Zebrania została Pani Graży-
na Śladowska, a asesorami Pani Jadwiga Gajow-
niczek oraz Pan Jan Patejczyk. Na ogólną licz-
bę 79 delegatów wybranych w trakcie ubiegło-
rocznych zebrań grup członkowskich obecnych 
było 50 osób.
Tradycyjnie już na początku Zebrania odbyła 
się miła uroczystość odznaczenia zasłużonych 
działaczy Spółdzielni oraz długoletnich jej pra-
cowników przyznanymi przez Zarząd Krajo-
wej Rady Spółdzielczej Odznakami „Zasłużony 
Działacz Ruchu Spółdzielczego”. Wyróżnieniem 
tym uhonorowani zostali:  Gągol Czesław, Gra-
bowska Marianna, Księżopolski Janusz, Kwiat-
kowska Kazimiera, Luba Janusz, Łukaszewska 
Irena, Malesa - Gdula Małgorzata, Miklaszewski 
Zbigniew, Tkaczyk Andrzej, Bilińska Elżbieta, 
Dąbrowski Adam, Kendelewicz Edward, Ołdak 
Maria, Sowa Małgorzata, Spodar Zdzisław .
Uczestniczący w Zebraniu jako zaproszony 
Gość Pan Zbigniew Grzesiak, Burmistrz Mia-
sta Mińsk Mazowiecki, podziękował za zapro-
szenie i życząc owocnych obrad przedstawił de-
legatom w skrócie realizację przyjętych przez 
Radę Miasta zadań, problemów z tym zwią-

zanych oraz planów i zamierzeń na najbliższe 
lata z uwzględnieniem oczekiwań spółdzielców. 
Z uwagi na napięty w tym dniu kalendarz spo-
tkań Pana Burmistrza dyskusji nie prowadzono 
lecz ustalono spotkanie spółdzielców z Gospo-
darzem Miasta po wakacjach w terminie, o któ-
rym powiadomimy wszystkich mieszkańców 

spółdzielczych zasobów.
Składając sprawozdanie Zarządu za rok 
2006, doręczone delegatom w materia-
łach na Zebranie, Prezes Zarządu Spół-
dzielni Pan Krzysztof Roguski przybli-
żył zebranym najważniejsze dane o Spół-
dzielni oraz najistotniejsze wyniki pla-
nu gospodarczego Spółdzielni za rok 
ubiegły. Majątek Spółdzielni to 110 bu-
dynków mieszkalnych o 3901 mieszka-
niach, 2 wolnostojące pawilony handlo-
wo-usługowe, 281 boksów garażowych, 
24 miejsca postojowe w garażach pod-
ziemnych o ogólnej powierzchni użyt-
kowej zasobów 203.552 m². Powierzch-

nia zajmowanych gruntów ogółem 29,34 ha. 
Poza Mińskiem Mazowieckim Spółdzielnia po-
siada dwa budynki o 60 mieszkaniach w Kału-
szynie oraz jeden o 16 mieszkaniach w Kołbie-
li powiat Otwock. 
W poprzednich latach w ramach systematycz-
nych planowych działań w 79 budynkach wy-
konano termomodernizację ścian zewnętrz-
nych, od 1999 roku w całości finansowaną ze 
środków własnych Spółdzielni, z bardzo dużym 
udziałem pozyskanych z przekształcenia miesz-
kań pieniędzy w całości przeznaczonych na ten 
cel. W tym okresie z własnych środków ocieplo-
no 45 budynków. W 3876 mieszkaniach zamon-
towano indywidualne wodomierze, a w 107 bu-
dynkach, 3740 mieszkaniach zamontowano za-
wory termostatyczne i podzielniki kosztów co 
w znacznym stopniu wpływa na racjonalną, 
oszczędną gospodarkę wodą i ciepłem. 
W okresie sprawozdawczym, rekordowym je-
żeli chodzi o wydatkowane środki na remonty 
i konserwację, zrealizowano przyjęty plan rze-
czowy za kwotę 3.571.868 zł o 570.897 zł wyższą 
od roku 2004, w którym osiągnięto dotychcza-
sowy  najlepszy wynik.
W ramach tych środków z podstawowych za-
dań wykonano termomodernizację sześciu bu-
dynków o powierzchni ścian 7394 m2 i dokoń-
czono renowację ścian zewnętrznych budynku 
Kościuszki 2, ocieplono stropodachy w 13 bu-
dynkach o powierzchni 6810 m2, wymiany po-
kryć dachowych dokonano w 15 budynkach (w 
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tym dwa użytkowe) o powierzchni łącznej 6147 m2 , stolarki 
okiennej wymieniono 398 sztuk w 93 lokalach, a członkowie 
dodatkowo wymienili 452 sztuki stolarki w 118 lokalach. Ma-
lowaniu poddano klatki schodowe w 12 budynkach, wykonano 
modernizację ciągów pieszych o powierzchni ogólnej 1780 m2. 
Remontem objęto 107 balkonów. 
W związku z wypowiedzeniem umowy na dostawę ciepła przez 
poprzedniego dostawcę, zawarliśmy umowę z PEC-em, na 
mocy której dostawca na własny koszt doprowadził sieć ciepl-
ną do budynków Toruńska 4 i 4a oraz Szczecińska 12, 14, nato-
miast Spółdzelnia z własnych środków dokonała przebudowy 
węzłów cieplnych.
Dobre wyniki i sukcesy osiągnięto w działalności społecz-
no kulturalnej oraz sportowo rekreacyjnej. Pomimo znaczne-
go zmniejszenia nadal niepokoi stan zaległości czynszowych, 
które na koniec roku wynosiły 803 625 zł i były niższe o bli-
sko 65000 zł od zaległości z końca 2005 roku. W dalszym cią-
gu działania windykacyjne w tej sferze działalności Spółdzielni 
należy kontynuować przy pomocy dostępnych prawem metod. 
Sytuacja majątkowa i finansowa Spółdzielni jest dobra. Bilans 
Spółdzielni sporządzony na dzień 31.12.2006 roku został zba-
dany przez biegłego rewidenta i według jego opinii sprawoz-
danie finansowe, przedstawia rzetelnie i przejrzyście wszystkie 
istotne dla oceny majątkowej i finansowej informacje. Wskaź-
niki rentowności i płynności są dodatnie, okres spłaty należno-
ści uległ skróceniu co świadczy o stabilnej sytuacji finansowej 
Spółdzielni. Powyższa dobra sytuacja finansowa utrzymuje się 
w naszej Spółdzielni od wielu lat.
Kolejnym znaczącym sukcesem Spółdzielni, jest uchwała Rady 
Miasta z 22.01.2007 roku udzielająca Spółdzielni 95 % bonifika-
ty odnośnie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w 
prawo własności w stosunku do wnioskowanych gruntów o po-
wierzchni około 25 ha. W tym miejscu należą się podziękowa-
nia  tym radnym, których głosy o tym zadecydowały, a podjęta 
uchwała była uwieńczeniem kilkumiesięcznych starań organów 
Spółdzielni podjętych w 2006 roku. 
Oprócz sukcesów są również porażki, do których należy nie 
przyjęcie do budżetu miasta żadnego wniosku składanego 
przez Spółdzielnię, brak odpowiedzi na piśmie w tej sprawie, 
wobec czego nie jesteśmy w stanie wyjaśnić spółdzielcom przy-
czyn tej odmownej decyzji. 
Szczególnie uciążliwy dla mieszkańców jest brak modernizacji 
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Topolowej oraz 
nie zmodernizowanie tej ulicy poprzez wykonanie nawierzchni 
oraz nowych miejsc parkingowych i postojowych. Ulica ta od 
dłuższego już czasu jest szczególnie niebezpieczna jeżeli chodzi 
o ruch pojazdów, szczególnie na wysokości targowiska jak rów-
nież na odcinku pomiędzy rondem a ulicą Szczecińską. Według 
pozyskanych w ostatnich dniach informacji jest szansa na po-
prawę sytuacji tej ulicy w zakresie kanalizacji deszczowej. De-
cyzją Starosty Powiatowego z dnia 17.05.br. zatwierdzono pro-
jekt budowlany oraz wydano pozwolenie na budowę i przebu-
dowę tej kanalizacji, a Rada Miasta na sesji 28.05.br podjęła zo-
bowiązanie w sprawie przebudowy kanalizacji. Mamy nadzie-
ję, że za tymi decyzjami niezwłocznie podjęte zostaną następ-
ne dotyczące  kanalizacji sanitarnej jak również nawierzchni i 
miejsc parkingowych.
Akceptację działań Zarządu i wyników roku 2006 delegaci wy-
razili w trakcie głosowania, nieomal prawie jednomyślnie za-
twierdzając sprawozdanie i udzielając absolutorium członkom 
Zarządu.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawił Pan Czesław Gągol  
Z-ca Przewodniczącego Rady podkreślając najbardziej istotne 

tematy jakimi Rada Nadzorcza zajmowała się w trakcie 12 po-
siedzeń odbytych w 2006 roku. Były to uchwały w sprawie pla-
nu gospodarczo-finansowego, rzeczowego i finansowego planu 
remontów, zmian w regulaminach, wykluczenia ze Spółdzielni, 
dokonywano okresowych kontroli realizacji przyjętych wcze-
śniej planów, windykacji należności czynszowych, działalno-
ści społeczno-kulturalnej, wypoczynku dzieci i młodzieży or-
ganizowanego przez Spółdzielnię w ramach ferii zimowych i 
wakacji letnich, rozpatrywano odwołania od decyzji Zarządu. 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej również znajdowało się w ma-
teriałach doręczonych delegatom, którzy w głosowaniu podję-
li uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie. W ramach przyjęte-
go porządku obrad delegaci zapoznali się z informacją Zarzą-
du w zakresie realizacji wniosków polustracyjnych oraz rozpa-
trzyli odwołanie od uchwalonego przez Radę Nadzorczą regu-
laminu używania lokali, garaży, porządku domowego oraz za-
sad współżycia mieszkańców. Większością głosów regulamin 
utrzymano w mocy.
W trakcie dyskusji delegaci podnosili sprawy związane z dalszą 
poprawą zamieszkiwania w spółdzielczych zasobach, koniecz-
nością tworzenia nowych miejsc postojowych i parkingów, bez-
pieczeństwem na osiedlach, zagospodarowaniem terenów osie-
dli, kontynuacją termomodernizacji pozostałych budynków.
Prezes Zarządu przybliżył delegatom najważniejsze rozstrzy-
gnięcia w uchwalonych 14.06.2007 roku przez Sejm zmianach 
do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, szczególnie te któ-
re budzą największe kontrowersje i zastrzeżenia prawne, doty-
czące przede wszystkim przekształcenia mieszkań lokatorskich, 
odrębnych rozliczeń poszczególnych budynków, likwidacji Ze-
brania Przedstawicieli, niemożliwości ustanawiania spółdziel-
czego własnościowego prawa do lokalu. Zapisy te zdaniem au-
torytetów prawa w większości są niezgodne z obowiązującym 
prawem i z konstytucją, wobec czego ta kontrowersyjna ustawa,  
którą Prezydent RP podpisał zostanie prawdopodobnie zaskar-
żona do Trybunału Konstytucyjnego.
Po zamknięciu dyskusji przystąpiono do realizacji punktu re-
gulaminu obrad dotyczącego podjęcia uchwał. Rozpatrzono 11 
odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia 
ze Spółdzielni. W 3 przypadkach utrzymano w mocy uchwały 
Rady Nadzorczej, w 4 przypadkach uchylono, a w 4 odroczono 
do następnego Zebrania.
Poza omówionymi wcześniej uchwałami dotyczącymi wyklu-
czeń oraz zatwierdzającymi sprawozdania Rady Nadzorczej i 
Zarządu oraz w sprawie udzielenia absolutorium członkom Za-
rządu, delegaci podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego Spółdzielni za rok 2006, zmian w statu-
cie oraz sprostowania uchwały Zebrania Przedstawicieli Człon-
ków z 2003 roku. Przed zamknięciem obrad komisja wniosko-
wa przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia do reali-
zacji wniosków problemowych, które po dokonaniu przez de-
legatów drobnych uzupełnień  i korekt zostały większością gło-
sów przyjęte. Główne wnioski dotyczyły zwiększenia ilości 
miejsc parkingowych oraz pozyskania środków zewnętrznych 
na termomodernizację i rewitalizację  zasobów spółdzielczych.
Zebranie Przedstawicieli Członków po wyczerpaniu przyjętego 
porządku posiedzenia zakończyło swoje obrady po blisko 7 go-
dzinach pracy, w trudnych warunkach atmosferycznych, wyso-
kiej temperaturze zewnętrznej, którą tylko w niewielkim stop-
niu złagodziły wypożyczone przenośne urządzenia klimatyza-
cyjne i wentylatory. W tym miejscu należy podkreślić, iż pomi-
mo tych utrudnień i wielogodzinnych obrad prawie wszyscy 
Delegaci dotrwali do końca Zebrania.
     Redakcja
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Stefan Daniewicz, od wie-
lu lat na emeryturze. Skrom-
ny, nieskory do chwalenia 
się sukcesami, czy bogatą 
przeszłością. Okres młodo-
ści przypadł Panu Stefano-
wi na czas II wojny świato-
wej i wtedy wybrał, jak wie-
lu, walkę o Polskę. Szare Sze-
regi, Armia Krajowa. Tamte 
lata są uwieńczone stopniem 
Porucznika Wojska Polskie-
go. Powojenny czas był róż-
ny. Były prześladowania, na-
wet więzienie. Kiedy powiał 
nowy wiatr historii, dla Pana 

Stefana też odmienił się los, mógł poza praca zawodową, oddać 
się społecznikowskiej pasji. Współtworzył nowy Związek Har-
cerstwa Polskiego, organizował w ramach Polskiego Związku 
Działkowców ogrody działkowe (przy ulicy Jasnej im. M. Ko-
pernika). Swoje doświadczenie i konsekwencję w działaniu wy-
korzystał również pracując w Samorządzie Mieszkańców oraz 
Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”, peł-
niąc w niej również funkcję Przewodniczącego Rady. Był i jest 
aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Rozmawiam z Panem Stefanem w lokalu Oddziału Miejskie-
go Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, gdzie roz-
mówca dużo czasu spędza oddając się nadal społecznikowskiej 
pasji.
Działalność nazwijmy ją społeczną , zaczynał Pan jak część 
młodych chłopców w szeregach Związku Harcerstwa Pol-
skiego, ale ten okres zaczął się kiedy hitlerowskie Niemcy 
rozpoczęły II wojnę światową. Co wówczas myślał i robił 
młody Daniewicz?
Jak wielu młodych rodaków, cel był jeden, wziąć udział w wal-
ce z okupantem hitlerowskim. Zostałem zaprzysiężony 3 maja 
1942 roku przez por. Irzykowskiego Stefana ps „LOT II” i odde-
legowany do dyspozycji Kazimierza Wiśniewskiego ps.”Dzik”, 
dowódcy plutonu. Po zorganizowaniu drużyny Szarych Szere-
gów  odbyłem szkolenie instruktorsko-konspiracyjne, a potem 
działalność. Braliśmy udział w małym sabotażu,, obstawach 
punktów zagrożenia, ochronie Komendy AK.
Nadszedł rok 1944, coraz większe połacie kraju były wy-
zwalane. W maju 45-tego zwycięstwo nad niemieckim fa-
szyzmem stało się faktem. W wolnej Polsce trzeba było od-

naleźć swoje miejsce. Co z Panem , Panie Stefanie wówczas 
się działo?
Do 6 sierpnia 1944 byłem w ochronie Komendy AK, kiedy to 
patrole NKWD dokonywały zatrzymań żołnierzy AK i zlikwi-
dowały Komendę AK. Zamknięto nas w budynku przy ulicy 
Kościuszki, mając klucze od budynku otworzyłem tylne drzwi 
umożliwiając ucieczkę wielu osobom. Sam też uciekłem ale los 
nie sprzyjał wolności, zostałem zatrzymany, nastały przesłu-
chania, represje i w efekcie więzienie.
Na przestrzeni tych burzliwych lat i jakże bogatego  życiory-
su obfitującego w wiele akcji, działań w okresie wojny oraz 
prace społeczną po wyzwoleniu, nasuwa się pytanie o to co 
w Pana życiu  najmocniej utkwiło w pamięci? 
Najważniejszym wydarzeniem dla mnie było włączenie mnie 
we wrześniu 1943 roku w szeregi Armii Krajowej . Był to wiel-
ki dzień dla nas druhów z Szarych Szeregów. Drugim jest bez 
wątpienia „mój harcerski czas”, najpierw w Szarych Szeregach, a 
potem po wojnie tworzenie struktur Związku Harcerstwa Pol-
skiego i czynna w nim działalność instruktorska.
Wśród różnych działań nie zabrakło ruchu spółdzielczego. 
Pana werwa, konsekwencja i upór przydały się w czasie prac 
w Radzie Nadzorczej „Przełomu”. Był Pan też jej Przewodni-
czącym. Jak Pan ocenia tamte chwile i dzisiejszy dzień naszej 
Spółdzielni, która w przyszłym roku kończy 50 lat?
Za długo by dyskutować o historii spółdzielczości mieszkanio-
wej czy naszego „Przełomu”. Był czas kiedy byliśmy osamotnie-
ni. Centralny Związek Budownictwa  Mieszkaniowego decydo-
wał o losach i rozwoju spółdzielni, mimo to powstawały nasze 
bloki, osiedla. Chyba u nas w Mińsku jest to widoczne. Minę-
ły tamte czasy jest więcej swobody ale jak wiem są i problemy, 
czasem duże. Lokalne samorządy i administracje nie zawsze 
wspierają spółdzielcze inicjatywy. Dane statystyczne wielokrot-
nie publikowane same pokazują jak zmienił się „Przełom”.
Jeszcze jedna kwestia, o którą zapytam, to jak Pan odbiera 
ostatnią decyzję w sprawie spółdzielczości mieszkaniowej. 
Prezydent podpisał znaną już powszechnie ustawę o zmia-
nach w naszych spółdzielczych przepisach.
Nie chcę komentować tych ustaw i decyzji. Dla mnie jest to in-
gerencja w wewnętrzne sprawy spółdzielni i samych spółdziel-
ców, a bulwersującym większość posiadaczy mieszkań własno-
ściowych jest sprawa wykupu mieszkań za tzw.złotówkę. 
Dziękuję za  rozmowę i  życzę Panu dużo zdrowia oraz wy-
trwałości w realizacji  Pańskiej społecznikowskiej pasji.
                                                Ze Stefanem Daniewiczem
                                                 rozmawiał Czesław Gągol

Spółdzielcze Osobowości 
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Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych 
Sejm 14.06.2007 roku dokonał kolejnej nowelizacji ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 roku. Prezydent 
RP pomimo interwencji spółdzielczych związków rewizyjnych 
podnoszących niezgodność wielu postanowień nowelizacji z 
konstytucją RP ustawę podpisał, została ogłoszona w Dzien-
niku Ustaw nr 125 pod poz 873 i wchodzi w życie z dniem 
31.07.2007 roku.
Główne zmiany dotyczą:
1. Przekształcenia mieszkań lokatorskich na własnościowe.
W skali kraju około 900 tys członków jest zachwyconych , na-
bycie za bezcen lokali przy obecnych cenach na rynku to zna-
komita okazja. Ich poglądów nie podziela jednak blisko 2,6 mln 
spółdzielców, którzy przy przekształceniu swoich mieszkań pła-
cili po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oni z 
kolei są zbulwersowani, oburzeni. To za ich pieniądze z tytu-
łu przekształceń wykonywano dodatkowe remonty, również w 
tych budynkach w których dziś członkowie mogą uzyskać pra-
wo własności za grosze. W maju 2001 roku Trybunał Konstytu-
cyjny uznał za sprzeczny z konstytucją ustawowy nakaz prze-
kazywania członkom przez spółdzielnie własności swojego ma-
jątku za kwotę niższą od jego rzeczywistej wartości. Wówczas 
uznano to za wywłaszczanie spółdzielni i naruszanie konstytu-
cyjnych gwarancji ochrony własności. Możliwości rekompensa-
ty dla tych, którzy w oparciu o dotychczasowe przepisy prawa 
przekształcili lokale od 2001 roku do chwili obecnej (a co z tymi 
co dokonali przekształcenia wcześniej?) poprzez zwolnienie ich 
z obowiązku uiszczania opłat na fundusz remontowy i zalicze-
nie wpłaconych środków za przekształcenie na ten fundusz , co 
w przypadku naszej Spółdzielni wynosi przeszło 30 lat, jest za-
równo prawnie nierealne bo prawo nie działa wstecz, a ponadto 
mogłoby spowodować popadanie budynków w ruinę poprzez 
mniejsze wpływy na fundusz remontowy.  W latach 2001-2007 
z tytułu przekształcenia 191 lokali mieszkalnych w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przełom”, na fundusz remontowy wpłynęło do-
datkowo blisko 2.725.600 zł, za które to środki wykonano pra-
ce termomodernizacyjne i remontowe również w tych budyn-
kach , gdzie za chwilę będzie można uzyskać własność mieszkań 
nawet za kilka lub kilkanaście złotych. Państwa ocenie pozosta-
wiamy ten bulwersujący zapis ustawowy, z którego skorzystają 
nie tylko ci o najniższych uposażeniach.
2. Zakazu ustanawiania spółdzielczego własnościowego pra-
wa zarówno do lokali nowo budowanych  jak również z od-
zysku oraz niemożliwość przekształcania  lokatorskiego pra-
wa w spółdzielcze własnościowe prawo.
Jest to niezrozumiałe ograniczenie swobody wyboru przez oby-
wateli formy korzystania z lokalu, a ponadto arbitralną inge-
rencją ustawodawcy w sferę wolności obywatelskiej. Trybunał 
Konstytucyjny w latach 2001-2005 rozważając charakter praw-
ny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w żadnym 
z orzeczeń nie zakwestionował możliwości ustanawiania przez 
spółdzielnie tego prawa, jak również ograniczenia możliwości 
wyboru przez członka formy uprawnień do lokalu. Zdaniem 
wielu autorytetów prawa spółdzielczego wprowadzenie przepi-
su ,o którym mowa wyżej jest administracyjną próbą likwidacji 
spółdzielczej formy własności jak i spółdzielni.
3. Wprowadzenie indywidualnego rozliczania każdej nieru-
chomości łącznie z funduszem remontowym. 
Rozwiązanie to w praktyce oznacza likwidację wspólnego fun-
duszu remontowego, uniemożliwia prowadzenie racjonalnej i 
planowej gospodarki remontowej bez korzystania z kredytów 
bankowych, niweczy fundamentalną, elementarną zasadę soli-

daryzmu spółdzielczego. Efektem powyższego zapisu jest po-
gorszenie sytuacji członków Spółdzielni, dekapitalizacja bu-
dynków, wzrost obciążeń finansowych często przekraczających 
możliwości części członków. Zdaniem wielu doświadczonych 
spółdzielców i renomowanych ekspertów decyzje w tym zakre-
sie powinny być podejmowane przez samych zainteresowanych 
w oparciu o Statut, a nie narzucane administracyjnie. 
A co z kontynuacją prac termomodernizacyjnych wykonywa-
nych dotychczas za pieniądze wszystkich zamieszkałych człon-
ków?
4. Likwidacja Zebrań Przedstawicieli i ustanowienie Wal-
nych Zgromadzeń.
W przypadku naszej Spółdzielni zrzeszającej blisko 4000  człon-
ków, obejmującej swoim działaniem Mińsk Mazowiecki, Kału-
szyn oraz Kołbiel, takich cząstkowych Walnych Zgromadzeń  w 
pierwszych półroczach począwszy od 2008 roku. Poważne wąt-
pliwości budzi sam sposób powiadamiania członków o termi-
nie, miejscu, porządku Walnego Zgromadzenia bowiem ustawa 
nakazuje zawiadomienie o powyższym wszystkich członków na 
piśmie. Łączy się to przede wszystkim z kosztami , które obciążą 
członków, a ponadto ta forma demokracji bezpośredniej niesie 
groźbę paraliżu decyzyjnego, szczególnie w przypadkach gdzie 
do podjęcia uchwały niezbędna jest obecność co najmniej poło-
wy uprawnionych członków. Klasycznym przykładem tego pa-
raliżu będzie brak możliwości zbycia na rzecz Miasta terenów 
przyległych do miejskich ulic w celu urządzenia ze środków bu-
dżetu miejskiego tak potrzebnych miejsc postojowych i parkin-
gów. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że na Walne Zgromadze-
nie przyjdzie połowa uprawnionych. O tym, że jest to nierealne 
świadczą chociażby wybory do samorządu terytorialnego, gdzie 
w Mińsku Mazowieckim frekwencja oscyluje wokół 44%. Wąt-
pliwości co do likwidacji Zebrań Przedstawicieli jeszcze w koń-
cowej fazie procesu legislacyjnego miała część senatorów, a na-
wet Poseł sprawozdawca sejmowy. 
Spółdzielnię naszą liczącą 4000 członków można porównać z 
miastem Kałuszyn, w którym mieszka podobna liczba osób 
uprawnionych do głosowania, w którym władzę uchwałodaw-
czą pełni wybrana demokratycznie Rada Miasta tak jak dotych-
czas w Spółdzielni ZPCz. Ogólna liczba mieszkańców objętych 
działaniem tej Rady to około 6300 osób. W przypadku Spół-
dzielni, w której mieszka przeszło 10.000 osób najwyższym or-
ganem ma być Walne Zgromadzenie. Ocenę tego rozwiązania  
pozostawmy czytelnikom.
5. Pozostałe najistotniejsze ustalenia dotyczą:
- określenia długości kadencji rad nadzorczych oraz ilości ka-
dencji pracy w radzie przez członka Spółdzielni,
- prawa do odpłatnego otrzymania przez członka spółdzielni 
odpisu i kopii statutu, regulaminów, uchwał, protokołów obrad 
organów Spółdzielni oraz lustracji, rocznych sprawozdań finan-
sowych oraz faktur i umów zawieranych z osobami trzecimi,
- określenia wysokości wynagrodzeń członków spółdzielczych 
organów Spółdzielni,
- określenia terminu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy,
- przepisów karnych w związku z zawinionym działaniem lub 
zaniechaniem Zarządu w sprawach określonych w noweli, 
- określenia wynagrodzenia notariusza za czynności związane z 
zawarciem umowy przeniesienia własności lokalu. 
- możliwości nabycia w drodze zasiedzenia przez spółdziel-
nie prawa do zabudowanych gruntów posiadanych w dniu 
05.12.1990 r, a które stanowiły własność skarbu państwa lub 
gminy, bądź gdy właściciel tego gruntu był nieznany. Ta regu-
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Plan remontów na rok 2007 zatwierdzony został Uchwałą Nr 
37/2006 i 18/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni. Realizacja 
przyjętego planu przebiega bez zakłóceń i przedstawia się na-
stępująco:
- roboty blacharsko-dekarskie w ramach, których wykonano re-
mont pokryć dachowych budynków przy ul. Topolowej 8, 10, 
12, Sędomierskiej 2, 4. W trakcie realizacji pozostają pokrycia 
dachów budynków przy ul. Warszawskiej 80 i 1PLM „Warsza-
wa” 2A.
- termomodernizacja budynków w tym zakresie wykonano: 
ocieplenie ścian zewnętrznych budynków przy ul. Toruńskiej 
4, 4A, Topolowej 7 oraz Armii Ludowej 21A (szczyt północny). 
Ponadto na ukończeniu są roboty na budynkach przy ul. Topo-
lowej 9 oraz Szczecińskiej 12 i 14, 
- docieplono stropodachy budynków przy ul. 1PLM „Warsza-
wa” 2, 2A, 4, 4A, Sędomierskiej 2, 4 oraz Topolowej 8, 10, 12, 24,
- dokonano wymiany drzwi wejściowych do klatek schodowych 
w budynkach przy ul. Kopernika 1, 11, Okrzei 21, 23, 25, 27, To-

polowej 1, 3, 7, 9, 37, Szczecińskiej 11, 11A, 12, 14, Chełmońskie-
go 12 oraz Warszawskiej 80.
Malowanie klatek schodowych wykonano w budynkach przy 
ul. Topolowej 35, 37, 39.
Modernizację ciągów pieszo-jezdnych wykonano przy budyn-
kach Bulwarna 1, 1A oraz Miodowa 5. W trakcie realizacji po-
zostają ciągi komunikacyjne przy budynkach Nadrzeczna 7 i 
Siennicka 8.
W ramach robót konserwacyjnych wykonano malowanie kla-
tek schodowych budynków przy ul. Okrzei 20, Łupińskiego 1, 3, 
5, 9, 11 oraz Sędomierskiej 10. Rozpoczęto roboty malarskie w 
budynku przy ul. Łupińskiego 7. Ponadto rozpoczęto remonty 
balkonów budynków przy ul. Kopernika 8A, 11,  Warszawskiej 
111 i 11-go Listopada 4. 
Z zaplanowanej na remonty i konserwację w roku 2007 kwoty 
4.167.400 zł. wykorzystano do tej pory  2.082.812 złotych.
     Zarząd Sp-ni 

Informacja z realizacji planu remontów i konserwacji za I półrocze  2007r.

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mińsk 
Mazowiecki na lata 2007-2013, który ma być współfinansowa-
ny przez Unię Europejską Spółdzielnia Mieszkaniowa „Prze-
łom” złożyła projekt zamierzeń do sfinansowania z w/w środ-
ków unijnych  na kwotę 73.000.000 zł . Obejmuje on:
1. Wykonanie parkingów i ciągów pieszych: Piłsudskiego 1, Bul-
warna 1, Bulwarna 1a (w tym wykonanie chodnika od ulicy Pił-
sudskiego do Bulwarnej ze schodkami z  podjazdem dla osób 
niepełnosprawnych), Kopernika 5,Warszawska 80, Kopernika 
1-3, Siennicka 9,PLM 2, 2a, 4, 4a ,Dąbrówki 33, 35, 37, 39, 41,Sę-
domierska 2, 4, 6, 6a ,8, 10,Łupińskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, Warszaw-
ska 212 
2. Remonty elewacji budynków : Kopernika 1, 3, 5, 7, 8a, 10, 11, 
Okrzei 14a, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, Stanisławowska 1, 
Wyszyńskiego 32/34, Błonie 12, 14, PLM 2, 2a, 4, 4a
3. Docieplenie ścian budynków: Dąbrówki 33, 35, 37, 39, 41, Sę-

domierska 2, 4, 6, 6a, 8, 10, Łupińskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11,  Warszaw-
ska 212 
4. Wykonanie zieleńców oraz nowych placów zabaw : Siennicka 
9, Dąbrówki 33, 35, 37, 39 41, Sędomierska 2, 4, 6, 6a, 8, 10, Łu-
pińskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, Warszawska 212,PLM 2, 2a, 4, 4a
5.Wykonanie monitoringu osiedli : PLM 2, 2a, 4, 4a, Warszawska 
212, Dąbrówki 33, 35, 37, 39, 41, Sędomierska 2, 4, 6, 6a, 8, 10, Łu-
pińskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, Warszawska 212
6. Remont i modernizacja z dostosowaniem podjazdów dla 
osób niepełnosprawnych tarasu wzdłuż wschodniej części bu-
dynku Kościuszki 2 (dojścia do lokali usługowych) z ewentual-
nym zadaszeniem 
Czy i w jakim zakresie nasze projekty zostaną uwzględnione w 
ostatecznie ustalonym Lokalnym Programie Rewitalizacji Mia-
sta poinformujemy w kolejnych wydaniach naszej gazety.

                                                                 REDAKCJA

PROGRAM REWITALIZACJI

lacja jest korzystna dla wielu Spółdzielni w kraju, w przypad-
ku naszej Spółdzielni prawo do gruntów jest uregulowane nie-
omal w 100%.
   Uchwalona ustawa zdaniem ekspertów  zawiera wiele roz-
strzygnięć niezgodnych z konstytucją, co podnoszą również 
spółdzielcze związki rewizyjne zarówno o zasięgu krajowym jak 

i regionalnym, które prawdopodobnie złożą wnioski do Rzecz-
nika Praw Obywatelskich o jej zaskarżenie. Zapowiedź złożenia 
skargi do Trybunału Konstytucyjnego złożyli też Posłowie. O 
dalszych losach tej kontrowersyjnej ustawy będziemy Państwa 
informowali na łamach naszego czasopisma.
                                                                                   Redakcja
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W dniach 30.06-14.07.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Przełom” zorganizowała obóz sportowo-rekreacyjny w 
Kaletce k/Iławy. W obozie uczestniczyło 37 dzieci z róż-
nych środowisk, w wieku od 9 do 15 lat pod opieką czte-
roosobowej kadry: kierownik, dwoje wychowawców i pie-
lęgniarka. 

Podstawowym celem obozu według założeń programo-
wych było umożliwienie dzieciom czynnego wypoczyn-
ku, dlatego też większość czasu obozowicze spędzali na 
boiskach sportowych. Niestety w tym roku wyjątkowo nie 
dopisała aura i nie można było liczyć na kąpielisko, na któ-
rym byliśmy sporadycznie. Było zimno i często padało, ale 
i tak pomimo tych trudności udało  się zrealizować w ca-
łości program obozu. 
Dzień obozowy rozpoczynał się pobudką o godz. 800, póź-
niej gimnastyka, toaleta poranna, o 900 śniadanie. O godz. 
930 był apel, na którym omawialiśmy sprawy bieżące, na-
gradzaliśmy zwycięzców zawodów z dnia poprzedniego. 
Od godz. 1000 do 2130 z przerwą na obiad, podwieczorek i 
kolację realizowano program zajęć. Po wieczornej toalecie 
o godz.22ºº zapadała cisza nocna.
Mieszkaliśmy w domkach, których w sumie zajmowali-
śmy 8, po dwie lub trzy osoby w pokojach, każdy domek 
miał do dyspozycji łazienkę z ciepłą i zimną wodą, prysz-
nic oraz WC.

Codziennie o godzinie 10ºº szliśmy na boiska, gdzie prze-
prowadzano turnieje w piłkę nożną, piłkę siatkową, koszy-
kówkę, tenisa i kometkę. W przerwach przeprowadzaliśmy 
turnieje rekreacyjne: rzut lotką, rzut piłką tenisową, „rzu-
canka” ringo, rzut piłką do kosza. Zorganizowano również 
test tenisowy, slalom piłkarski.
Trzykrotnie byliśmy na kąpielisku, gdyż w pozostałe dni 

było zbyt zimno lub padał deszcz. Oprócz konkurencji 
sportowo-rekreacyjnych bogaty program obozu przewi-
dywał różnego rodzaju gry i zabawy świetlicowe w desz-
czowe dni
Wielką atrakcją dla dzieci był wieczór z podchodami, gdzie 
dziewczynki szukały chłopców, wykonując w trakcie po-
szukiwań bardzo dużą ilość wymyślonych przez nich za-
dań.
Odbyły się też dwa wieczory przy ognisku, w trakcie któ-
rych śpiewaliśmy piosenki, piekliśmy kiełbaski i próbo-
waliśmy śpiewać kareoke. Na drugim ognisku odbył się 
chrzest dla wszystkich chętnych obozowiczów. Para bogów 
morza Neptun i Prozerpina w asyście diabłów morskich 
ochrzciła kilkunastu śmiałków. Było tam  smarowanie 
błotem, maczanie twarzy w mące,  turlanie po szyszkach, 
smakowanie najpodlejszego specjału morskiego. Wszyscy 
ochrzczeni otrzymywali nowe imiona i było ogólnie bar-
dzo wesoło.
Podczas obozu było bardzo mało czasu na gry i zabawy 
świetlicowe, dlatego też na świetlicę szliśmy najczęściej 
wieczorem, lub w czasie deszczu. Podczas obozu odbyli-
śmy na świetlicy turniej tenisa stołowego oraz turniej war-
cabów 100-polowych.
Dużą atrakcją dla dzieci była wycieczka do Iławy, w trakcie 
której płynęliśmy  statkiem po Jezioraku, wokół najwięk-

szej wyspy śródlądowej Europy.
Część dzieci odbyła też dwie piesze wycieczki przez las do 
pobliskiego Makowa, gdzie można było zrobić zapasy sło-
dyczy, zagrać w gry komputerowe, a wszystko to w stałym 
kontakcie z przyrodą.
Wieczorek zapoznawczy przy muzyce zorganizowany 
pierwszego dnia oraz dwie dyskoteki podczas obozu też 
były bardzo mocnym przeżyciem dla dzieci, które mogły 
się wyszaleć w rytmach swojej muzyki puszczanej im przez 
specjalnie zapraszanego na te okazje DJ – Traktora. Uczest-
nikom obozu trudno  było się rozstać z Kaletką. Tak jak na 
początku obozu dzieci bardzo tęskniły za domem, to pod 
koniec wszystkim żal było wyjeżdżać, pomimo nieudanej 
pogody.
W przeddzień wyjazdu dzieci otrzymały dyplomy, medale 
i statuetki za wyniki sportowe i inne osiągnięcia, było dużo 
radości i wiele satysfakcji dla zwycięzców Wszyscy chcą 
wrócić do Kaletki za rok, a więc do zobaczenia.

                                                            Kierownik obozu
                                                            Krzysztof Kulka

„KALETKA  2007”
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Od wydania w kwietniu 2007r. 12 numeru „Przełomowych 
Wieści” Rada Miasta V Kadencji pracując w rytmie comie-
sięcznych sesji odbyła cztery posiedzenia plenarne. W okre-
sach między sesjami, w zależności od potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż raz w miesiącu, pracują poszczególne komisje 
stałe omawiając tematykę, która będzie przedmiotem obrad 
plenarnych oraz wypracowują wspólne stanowisko wobec 
proponowanych przez Burmistrza uchwał.
VI Sesja Rady Miasta odbyła się w dniu 26.03.07r mając w 
porządku obrad między innymi: 
- ocenę działalności miejskich jednostek organizacyjnych w 
2006r (Miejskiego Domu Kultu-
ry, Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, Muzeum Ziemi Mińskiej,  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej),
- podsumowanie działalności 
oświatowej, oraz podjęcie dzie-
więciu uchwał.
Rada Miasta pozytywnie oceniła 
działalność miejskich jednostek 
organizacyjnych apelując jedno-
cześnie o wyjście przez poszcze-
gólne jednostki do mieszkańców 
miasta z większą ilością, bardziej 
atrakcyjnych ofert.
W wyniku debaty oświatowej wypracowano i przyjęto 
wnioski między innymi w sprawie:
- budowy szkoły podstawowej przy ul. Grochowskiej,
- uwzględnienia w przyszłym budżecie środków finanso-
wych na remonty i modernizację miejskich szkół i przed-
szkoli,
- pozyskiwania środków zewnętrznych na nowe projekty i 
inwestycje /sale gimnastyczne, boiska, pracownie interne-
towe itp./,
- inwestycji zwiększających bezpieczeństwo uczniów.
Rada Miasta nie wypracowała jednoznacznego stanowiska 
w sprawie utworzenia zespołów szkolnych /szkoła podsta-
wowa+ gimnazjum jako jeden zespół szkolny/.
Najważniejszym tematem obrad VII Sesji Rady Miasta, któ-
ra odbyła się w dniu 23.04.07r była sprawa absolutorium 
dla Burmistrza Miasta.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta, po dokładnym przeana-
lizowaniu sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu 
w 2006r zajęła negatywne stanowisko i wystąpiła z wnio-
skiem do Rady o nie udzielenie absolutorium Burmistrzo-
wi, pomimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej.
Po bardzo burzliwej i emocjonalnej dyskusji za wnioskiem 
Komisji Rewizyjnej głosowało 5 radnych, przeciwko było 
12, a wstrzymało się od głosowania 4 radnych co oznacza, 
że Rada Miasta udzieliła Burmistrzowi Miasta Mińsk Ma-
zowiecki absolutorium za 2006 rok.
Ponadto Rada Miasta podjęła sześć uchwał między inny-
mi w sprawie :
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu prze-
kształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomo-

ści położonej przy ul. Błonie i Rodziny Nalazków w pra-
wo własności,
- zmian w budżecie miasta Mińsk Mazowiecki na rok 
2007,
- wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy material-
nej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie miasta Mińsk  Mazowiecki.
Kolejna VIII Sesja Rady Miasta odbyła się w dniu 28.05.07r 
w Gimnazjum Miejskim Nr 3 przy ul. Siennickiej.
Zgodnie z porządkiem obrad Rada Miasta, oprócz stałych 
punktów, rozpatrzyła i przyjęła sześć uchwał, w tym bardzo 

istotną dla naszych miesz-
kańców  budynków wzdłuż 
ulicy Topolowej , a doty-
czącą podjęcia zobowiąza-
nia odnośnie remontu sieci 
kanalizacji deszczowej w ul. 
Topolowej. Ponadto w ra-
mach interpelacji i pytań do 
Burmistrza, radni podnosili 
między innymi sprawę bez-
pieczeństwa młodzieży ko-
rzystającej z obiektów spor-
towych w parku miejskim 
oraz obsady stanowiska 
Dyrektora Miejskiej Szkoły 
Muzycznej.

Ostatnia przed wakacjami IX Sesja Rady Miasta odbyła się 
w dniu 02.07.07r, na której dokonano oceny ładu, porządku 
i bezpieczeństwa publicznego w naszym mieście oraz sta-
nu przygotowań do akcji „Lato w Mieście”. Ponadto Rada 
dokonała analizy działalności Miejskich Spółek Komunal-
nych w roku 2006 oraz przyjęła informację dotyczącą sta-
rań Burmistrza w celu pozyskania funduszy unijnych i in-
nych środków zewnętrznych.
Rada Miasta podjęła siedem uchwał między innymi w spra-
wie:
- zmian w budżecie miasta na rok 2007,
- zmian w Statucie Miasta,
- powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławni-
ków sądowych.
Drodzy Czytelnicy, w poprzedniej informacji z prac Rady 
Miasta, w „Przełomowych Wieściach ” Nr 12, mylnie po-
dano nazwisko Przewodniczącego Komisji Komunalnej i 
Ochrony Środowiska, którym jest i był P. Ryszard Sztorc. 
Pana Przewodniczącego Komisji Ryszarda Sztorca oraz 
Czytelników, za zaistniałą pomyłkę serdecznie przepra-
szam.
Czytelników zainteresowanych szerszą problematyką pra-
cy Rady Miasta informuję, iż szczegółowe sprawozdania za-
mieszczane są w gazecie samorządowej „MIM”, której wy-
dawcą jest Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki, a które to 
czasopismo można otrzymać nieodpłatnie w Urzędzie Mia-
sta.
                                                               Bogusław Zwierz 
                                                              Radny Rady Miasta

Z pracy Rady Miasta

B. Zwierz
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W związku z powołaniem i rejestracją  21 listopada 1958 roku 
w Sądzie Powiatowym dla Warszawy Pragi , Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Przełom”, następny rok 2008 będzie rokiem 50 lecia 
jej istnienia. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23.04.2007 
roku uznała za konieczne zaznaczenie i zaakcentowanie istnie-
nia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w historii Mińska 
Mazowieckiego, przedstawienie jej osiągnięć i efektów działal-
ności. W tym celu Rada Nadzorcza powołała siedmioosobowy 
zespół do spraw obchodów jubileuszu, który na swym pierw-
szym posiedzeniu postanowił , iż opracuje program obchodów, 
przebieg głównej uroczystości, przygotuje propozycje odno-
śnie odznaczeń i wyróżnień, zasady pozyskiwania sponsorów 
oraz promocji Spółdzielni w aspekcie jubileuszu.
W celu zapewnienia pełnej i sprawnej organizacji obchodów 
postanowiono powołać trzy komisje tematyczne , których za-
daniem będzie:
- komisja historyczna, której zadaniem będzie opracowanie 
monografii Spółdzielni oraz projektu koncepcji odnośnie in-
nych publikacji dotyczących promocji Spółdzielni. 
- komisja ds.imprez kulturalnych zajmie się organizacją imprez 
artystycznych, kulturalnych, wystaw, przeglądów, dorobku kul-
turalnego itp. w roku jubileuszowym.
- komisja ds.imprez sportowo-rekreacyjnych  zajmie się orga-
nizacją turniejów i rozgrywek sportowych. Pierwszym zada-
niem tej komisji jest opracowanie projektu harmonogramu i 
kalendarza imprez. 
Wszystkie komisje opracują projekty preliminarza wydatków.
Zespoł ds.obchodów jubileuszu 50 lecia Spółdzielni Mieszka-
niowej „Przełom” zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy  
posiadają ciekawe materiały archiwalne, zdjęcia, dokumenty, 
dyplomy, mapy, pamiątki czy też osobiste wspomnienia lub za-
interesowani są ekspozycją swoich dokonań artystycznych, o 
kontakt z redakcją gazety 
(tel.025 758 50 11 wew 13).

Pierwsi członkowie zamieszkali w naszych zasobach już w 
1959 roku. Jesteśmy Spółdzielnią zapewniającą w wielu przy-
padkach„dach nad głową” aż czterem pokoleniom. Pragniemy 
to utrwalić i udokumentować, a jubileusz 50 lecia jest doskona-
łą ku temu okazją.
Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się zachować dla potom-
nych, historię naszej Spółdzielni. 
                                                                         Redakcja 

Obchody  50 –lecia Spółdzielni 

Centrala Biura Spółdzielni 025 758 – 50 – 11

Administracja 025 758 – 33 – 25

Administracja oś. Targówka 025 759 – 10 – 69

Komisariat Policji 997 lub
025 759 – 72 – 00

Straż Pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie ciepłowni PEC 025 758 – 39 – 94

Pogotowie wodno – kanalizacyjne 994 lub
025 758 – 58 – 60

Pogotowie gazowni 992

WAŻNE TELEFONY

WARSZTAT SPÓŁDZIELNI „PRZEŁOM”
tel. 025 758 – 22 – 07

Poniedziałek – piątek w godz 7.30 – 21.00
Sobota w godz 7.30 – 15.30
W wypadku awarii poza godzinami pracy oraz w dni świątecz-
ne prosimy dzwonić na niżej podane numery telefonów ko-
mórkowych:
0- 607 – 988 – 999,   0- 603 – 083 – 288,   0- 603 – 093 – 288


