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Jak spółdzielnie mieszkaniowe przyjęły orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, w 
sprawie zapytania sądów o zgodność z konstytucją przepisu ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, nakazującego sprzedaż mieszkań za symboliczną złotówkę?
Wyrok TK z 17 grudnia 2008 r. jest odpowiedzią na pytania, które nurtowały sądy łódzkie, 
dotyczące rzeczy podstawowej. Otóż zwrócono się do sądów o ukaranie prezesów za 
nieprzeniesienie odrębnej własności po. upływie trzech miesięcy od daty złożenia wniosku. 
Te wątpliwości spowodowały, że do TK wpłynęły zapytania sądów. I co jest dziwne, że 
Prokurator Generalny i cały sztab Ministerstwa Sprawiedliwości wnioskowały o odrzucenie 
tego zapytania, wobec braku możliwości jego rozpatrywania. Trybunał potwierdził stanowisko 
sądów łódzkich.
Co TK powiedział?
Powiedział trzy istotne rzeczy. Po pierwsze, że karanie za nieprzeniesienie odrębnej własności 
w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku jest niekonstytucyjne,: że warunki przekształceń 
za nominał - są niekonstytucyjne i również warunki przekształcenia własnościowego prawa do 
lokalu w prawo odrębnej własności według formuły ustawowej - są również niekonstytucyjne. 
Trybunał stwierdził też, że przepisy te będą funkcjonowały jeszcze przez rok, do 31 grudnia 
2009 r. Ten wyrok wywołał histerię po stronie tych, którzy tę ustawę uchwalili.
Jak przebiegał proces przekształceń?
31 lipca 2007 roku, w chwili wejścia ustawy w życie, mieliśmy następującą strukturę mieszkań. 
935 tys. mieszkań stanowiły lokale lokatorskie, 2.470 tys. - mieszkania własnościowe, 35 tys. 
- zajmowane bez tytułu prawnego, 55 tys. -mieszkania w najmie, ale we władaniu spółdzielni 
mieszkaniowych. Do 31 grudnia 2008 roku złożono do spółdzielni 942 tys. wniosków o 
przekształcenie praw do lokali, z tego - z lokatorskiego na własnościowe 52 tys., z lokatorskiego 
na odrębną własność 578 tys., ze spółdzielczego prawa własnościowego w odrębną własność  
266 tys. i z najmu w odrębną własność - 46 tys. wniosków. Osoby, które zajmują mieszkania bez 
tytułu prawnego, nie mogą występować z takimi wnioskami.
W związku z tym na 31 grudnia 2008 roku czekało na załatwienie 233 tys. wniosków członków 
spółdzielni. A więc jeśli przypomnę, że było ponad 900 tys. a mamy 200 tys. w jednej tylko 
grupie lokatorskiej, to trudno podejrzewać i stawiać tezę, że to prezesi blokują procedurę 
przekształceń własnościowych. Trzeba jednocześnie powiedzieć, że ok. 21 tys. wniosków do 
końca 2009 roku nie będzie załatwione pozytywnie. I nie dlatego, że tak chcą spółdzielnie, ale z 
powodów niezależnych. Bo ludzie mają skomplikowane sprawy rodzinne lub są nieuregulowane 
sprawy prawne własności terenów. A zatem to nie spółdzielnie są tutaj przeszkodą i utrudniają 
realizację ustawy, ale knot ustawowy uchwalony przez parlament.
Pojawił się ostatnio w mediach sygnał, że część podpisanych umów jest nieważna?
Nie rozumiem tego rodzaju sugestii, jako że umowy zawarte między członkiem spółdzielni 
a spółdzielnią są wiążące i nie zmieniają statusu prawnego i ekonomicznego tych osób, na 
rzecz których ustanowiono prawo odrębnej własności. Ustanowienie odrębnej własności 
odbywa się w oparciu o umowę notarialną. Przypomnę, że w tej ustawie nawet ustalono taksę 
na wysokości1/4 najmniejszego wynagrodzenia, żeby nie obciążało to zbytnio tych członków 
spółdzielni, którzy wystąpią z wnioskiem o ustalenie odrębnej własności. Ustawodawca tak się 
rozpędził, że wykreślił z ustawy zapis dopuszczający możliwość ustanawiania własnościowego 
prawa do lokalu w oparciu o umowę zwykłą, więc ustanawianie własnościowego prawa do 
lokalu też musi następować w formie umowy notarialnej.
Co z tymi mieszkaniami, które zostały tak „przewłaszczone”?
Jeżeli spółdzielnie dokonały ustalenia własnościowego prawa do lokalu w oparciu o umowę zwykłą, 
dzisiaj muszą stosownymi dokumentami potwierdzić to u notariusza i nadać jej charakter umowy 
notarialnej.

POLITYCY  NAWARZYLI PIWA
Rozmowa z dr Jerzym Jankowskim, przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, prezesem Zarzadu Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych RP
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To znów zajmie rok...
TK określił cezury czasowe przekształcenia praw lokatorskich na mieszkania własnościowe i w wypadku mieszkań lokatorskich 
warunki przekształceń do końca tego roku się nie zmieniają. Czyli członek składa wniosek o przekształcenie mieszkania, a 
spółdzielnia musi mu wyliczyć, ile ma zapłacić. Powinna wyznaczyć termin podpisania umowy notarialnej - i to wszystko.
Druga rzecz, która jest zawarta w wyroku, to jest przekształcenie własnościowego prawa do lokalu, w prawo odrębnej własności. Tutaj 
TK poszuka! analogii, co do zasad finansowania mieszkań lokatorskich i własnościowych. W wypadku mieszkań własnościowych 
nie ma żadnej daty 31 grudnia 2009. Ta data jest tylko dla mieszkań lokatorskich. Trybunał odniósł się do mieszkań własnościowych 
wybudowanych w latach 80. i 90., czego niektórzy posłowie biorący udział w debatach publicznych nie wiedzą. Otóż w latach 70!, 
80. jeśli ktoś otrzymywał mieszkanie o statusie własnościowego prawa do lokalu i decydował się wpłacić pełen koszt budowy przed 
otrzymaniem kluczy, to 20 proc. należności państwo mu umarzało. 1 to jest to umorzenie, o którym mówi TK. Dotyczy śladowej 
liczby osób.
Reasumując - mieszkania lokatorskie można przekształcać do końca roku, wnosząc starą opłatę notarialną. Ustanowienie odrębnej 
własności na mieszkania własnościowe nie pociąga za sobą żadnych dopłat w roku bieżącym ani w latach następnych - nie ma tu 
zagrożenia, które jest wywoływane w mediach. Po trzecie - jest wąska grupa ludzi, którzy skorzystali z indywidualnego umorzenia i 
o tym mówi TK.
Czy nie uważa Pan, że orzeczenie TK jest „dziwne”, gdyż z jednej strony uznaje działania ustawy za niezgodne z 
konstytucją, a z drugiej strony zezwala na ich kontynuowanie do końca 2009 r. i na łamanie prawa? Zatem TK nie 
zastopował przestępstwa...
Wyrok TK jest właśnie taki, ale w zdaniach odrębnych są opinie sędziów, którzy wyrażają opinie, że proceder ten należałoby przeciąć 
z dniem orzeczenia TK. Rodzi się wiele spekulacji i zamieszania. My stoimy na gruncie konstytucji i uważamy, że jeżeli cały czas 
twierdziliśmy, że te normy są niekonstytucyjne, to musimy szanować w odróżnieniu od innych, którzy pozwalają sobie na różne 
komentarze - stać na stanowisku zgodnym z konstytucją, że wyrok TK jest ostateczny i powszechnie obowiązujący. Podkreślam to, 
żeby raz na zawsze zdementować różne spekulacje, filozofie, podejścia zarówno po stronie „prezesów”, jak i tych wszystkich osób, 
które dokonują oceny tego wyroku. Spółdzielnie muszą realizować wnioski według zasad określonych w ustawie, potwierdzone 
wyrokiem Trybunału. Ten wyrok obowiązuje sądy, obywateli, jak również i spółdzielnie.
Woda się jednak wylała i jej skutki pozostają dla spółdzielni, które utraciły określone korzyści. Czy będzie się ich 
dochodzić w procesach sądowych?
Obowiązująca w RP konstytucja w art. 190 stanowi; że w przypadku, kiedy TK ma wydać werdykt w sprawach rodzących skutki 
budżetowe w postaci odszkodowań, wówczas musi to zrobić w porozumieniu z Radą Ministrów. Tego porozumienia nie było, w 
związku z tym Trybunał milczy. Natomiast jest absolutną prawdą, że spółdzielnie mieszkaniowe mogą rozważać dochodzenie 
roszczeń na mocy art. 417.1 Kodeksu Cywilnego utraconych korzyści czy też szkody, która powstała w wyniku wydania złego 
aktu prawnego, z tym, że muszą to już być indywidualne wyroki sądu, do których poszczególne spółdzielnie mogą występować o 
odpowiednie odszkodowanie.
Czy takie wystąpienia mogą być kierowane do sądów?
Moim zdaniem, takie wystąpienia będą miały miejsce, z uwagi na fakt, że jest już taki precedens. Jest uchwała Sądu Najwyższego, 
która mówi, że przysługuje odszkodowanie, jeśli szkoda powstała w okresie między uchwaleniem danego prawa a jego uchyleniem 
przez TK. Zatem między 31 lipca 2007 roku a 31 grudnia 2009, jeśli spółdzielnia będzie mogła wykazać szkodę, to będzie mogła 
wystąpić na drogę sądową o odszkodowanie. Chcę jasno i zdecydowanie powiedzieć, że odcinam się od wypowiedzi polityków, którzy 
nawarzyli piwa, a teraz szukają chętnego, który by to wypił. Otóż TK nie powiedział, że nie mogą następować zmiany własnościowe w 
spółdzielniach. On tylko powiedział, że takim rozwiązaniem panowie parlamentarzyści złamali zasadę ekwiwalentności w stosunku 
do spółdzielni. TK uznał, że ta część kosztów inwestycji, która była umarzana w koszty budżetu jest majątkiem wspólnym spółdzielni. 
W związku z tym, jeżeli uznamy, że poprzednie rozwiązanie, które obowiązywało i mówiło, że członek spółdzielni pokrywał 50 
proc. kosztów przekształcenia ustalenia odrębnej własności, pomiędzy wartością wolnorynkową a zwaloryzowanym wkładem, było 
akceptowane i potwierdzone przez Trybunał (wyrok z 2005 r.), to można powiedzieć, że miało zasadę ekwiwalentności. Mówię o tym, 
dlatego, że gdyby spółdzielnie zdecydowały się o wystąpienie do sądów o odszkodowanie to prawdą jest, że jego wartość mogłaby się 
zamknąć w kwocie 9 mld zł.
To całkiem ładna suma, która spadnie na barki budżetu. Pozostaje jeszcze sprawa dalszych losów ustawy. W TK jest bowiem 
ciągle skarga SLD z całym pakietem zarzutów na ustawę.
Nieznane są wyroki TK. Czekamy na to, kiedy TK zajmie się tym wnioskiem, aczkolwiek muszę powiedzieć, że dokumenty złożone 
przez KP SLD, pismo Prokuratora Generalnego RP, który zaprezentował opinię, że w wielu przypadkach podziela opinię zawartą we 
wniosku, że te normy są nie konstytucyjne. Jest wreszcie stanowisko Sejmu RP sygnowane nazwiskiem marszałka Komorowskiego, 
który wskazuje, na co najmniej 13 niekonstytucyjnych rozwiązań i się z nimi zgadza - to pozostawiam to bez komentarza.
Czy są jakieś przesłanki mówiące o tym, kiedy TK wyda kolejne orzeczenie?
Nic nie wiemy na temat spodziewanego terminu rozprawy. Natomiast przy uzasadnieniu ustnym do wyroku z 17 grudnia ub.r. 
stwierdzono, że „w możliwie najkrótszym terminie Trybunał zajmie się drugim wnioskiem”. Mając w ręku te dwa wyroki, będzie się 
można zastanowić nad kształtem nowej ustawy.
» Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał: Mieczysław Wodzicki

(tekst wywiadu zamieszczony był w lutowym numerze magazynu Krajowej Rady Spółdzielczej "Tecza Polska").
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JAKĄ   BĘDZIEMY  PŁACIĆ 
OPŁATĘ ZA WIECZYSTE 

UŻYTKOWANIE W 2009 ROKU  
Grunty będące w wieczystym użytkowaniu  Spółdzielni, zajmują 
obszar 2, 6 ha i są  zabudowane 30 spółdzielczymi budynkami 
mieszkalnymi .
Niezbyt miłą niespodzianką dla mieszkańców tych budynków, 
którzy posiadają odrębną własność lokali w przedmiotowych 
nieruchomościach jak również dla Spółdzielni było  
skierowane w końcu 2008r pismo Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki, w którym zaoferowano nowa stawkę za wieczyste 
użytkowanie gruntów – przeciętnie niemal 10-krotnie wyższą 
od  obowiązującej w  2008 roku. W uzasadnieniu decyzji 
Burmistrz powołał się na operat szacunkowy sporządzony 
przez rzeczoznawcę majątkowego oraz fakt, że ostatnia wycena 
gruntów w tym celu była dokonana w 1998roku.
Spółdzielnia po przeanalizowaniu zaproponowanych stawek 
postanowiła złożyć wniosek o zmianę ich wysokości (obniżenie 
o połowę) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Siedlcach powiadamiając o powyższym fakcie pozostałych 
współużytkowników wieczystych gruntu.
W swoim wniosku Spółdzielnia występując o zmianę stawek 
zwróciła uwagę na fakt,  że  nieruchomości które są w 
wieczystym użytkowaniu  Spółdzielni od 1998 r. nie zmieniły 
swojego przeznaczenia bowiem cały czas zabudowane są 
tymi samymi budynkami wielorodzinnymi i nie mogą 
być przedmiotem  obrotu na rynku.Przedmiotem obrotu 
nie sa również sąsiadujące z tymi budynkami grunty w 
większości ogólnodostepne, przez które przebiegają miejskie 
sieci przesyłowe, kanały ciepłownicze, kanalizacja miejska, 
wodociągi, odprowadzenia wód deszczowych, sieci gazowe, 
telekomunikacyjne i inne obsługujące również okoliczne rejony, 
a nie tylko budynki należące do Spółdzielni. Część tych terenów 
zabudowana jest ciągami  pieszo-jezdnymi oraz parkingami z 
których korzystają także mieszkańcy miasta i okolic ponieważ 
nie są to tereny ogrodzone. Na terenach tych znajdują się 
ponadto altany śmietnikowe wraz z utwardzonymi drogami 
dojazdowymi. W wielu przypadkach zabudowanie części tych 
terenów urządzeniami infrastruktury o których wyżej mowa 
uniemożliwia racjonalne zagospodarowanie wolnych części tych 
terenów chociażby poprzez rozbudowę istniejących budynków 
mieszkalnych lub handlowo- usługowych.  Z tytułu powyższych 
urządzeń i sieci znajdujących się na naszych gruntach od ich 
właścicieli nie są pobierane dotychczas opłaty.
W zależności jak ustosunkuje się Kolegium Odwoławcze 
do przedstawionych wyżej argumentów taką stawkę opłat 
za wieczyste użytkowanie zobowiązana będzie Spółdzielnia 
uiszczać Miastu co w konsekwencji wpłynie na wysokość opłat 
czynszowych. 
Odwołania w tej sprawie, według posiadanych przez Spółdzielnię 
informacji złożyło równiez kilku członków Spółdzielni 
posiadaczy prawa odrębnej własności lokali

J.O.

Pan Zbigniew Grzesiak
BURMISTRZ

Miasta
Mińsk Mazowiecki

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” informuje, iż  
od dłuższego czasu niepokojąco nasila się problem związany 
z podrzucaniem do pojemników usytuowanych na terenach 
Spółdzielni śmieci , odpadów komunalnych, i innych zbędnych w 
gospodarstwie domowym artykułów przez osoby  nieuprawnione, 
w  większości mieszkańców, właścicieli domów jednorodzinnych 
zarówno z bezpośredniego sąsiedztwa bloków jak również z 
oddalonych części miasta. Poza odpadami o których mowa wyżej, 
w okolice pojemników przywożone są również zbędne meble, 
uszkodzony sprzęt AGD, RTV, gruz i pozostałości po remontach 
domów. Spółdzielnia sama nie jest  w stanie się z tym problemem 
uporać a działania  Straży Miejskiej  podejmowane w wyniku naszych 
interwencji nie spowodowały istotnych zmian w rozwiązaniu tego 
problemu. Walcząc z tym niepokojącym zjawiskiem Spółdzielnia 
podejmuje różne działania przeprowadzając rozmowy 
ostrzegawcze z osobami podrzucającymi odpady, których 
tożsamość udało się ustalić, przenosi pojemniki, o ile to możliwe 
w miejsca oddalone od przyległych ulic, co utrudnia dostęp do 
nich, zabezpiecza dostęp do altan śmietnikowych grodząc je i 
wyposażając w zamykane furtki. Działania te nie do końca są 
skuteczne a ponadto narażają Spółdzielnię na dodatkowe koszty. 
Problem, który przedstawiamy dotyczy wszystkich właścicieli i 
zarządców budynków wielomieszkaniowych których mieszkańcy 
nie wynosząc swoich śmieci i odpadów na sąsiednie prywatne 
tereny  nie chcą pokrywać kosztów z  tytułu usuwania odpadów za 
„osoby zaradne”.
Rozwiązanie tej sprawy leży w kompetencji P. Burmistrza i Rady 
Miasta, dlatego też oczekujemy zajęcia się tym problemem. Naszym 
zdaniem poprawę sytuacji nie tylko w zakresie podrzucania śmieci 
zabezpieczyłby monitoring miasta oraz przejęcie obowiązku 
wywozu nieczystości stałych z nieruchomości indywidualnych, 
sklepów i innych lokali użytkowych usytuowanych poza 
budynkami wielomieszkaniowymi przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej z równoczesnym wprowadzeniem z tego 
tytułu opłat.
Dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie nie zdają egzaminu 
są nieszczelne, zawierane z firmami komunalnymi umowy, o 
ile są, zaniżają liczbę osób produkujących śmieci. Problem ten 
jest doskonale znany pracownikom wydziału zajmującego się 
gospodarką komunalną w Urzędzie Miasta. Wprowadzenie opłaty o 
której mowa spowoduje, iż nagminnie stosowany proceder zniknie 
lub będzie znikomy, co  będzie miało istotny wpływ również na 
wygląd zanieczyszczonych okolicznych lasów, z których korzysta w 
celach rekreacyjno wypoczynkowych znaczna część mieszkańców 
naszego miasta. Żeby jednak osiągnąć zadawalający stan w tym 
zakresie, podobne proponowane rozwiązania powinny przyjąć 
sąsiednie gminy.
              Reasumując powyższe prosimy o podjecie energicznych 
kroków w celu likwidacji negatywnego zjawiska, o którym mowa 
w naszym wystąpieniu.

Mińsk Mazowiecki, dnia 5.02.2009
Zarząd

WYSTĄPIENIE DO 
BURMISTRZA 

W SPRAWIE 
NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

OGŁOSZENIE
Pilnie sprzedam lub zamienię na mniejsze 4-po-
kojowe mieszkanie o pow.78m2 przy ulicy War-
szawskiej 212.      Tel. 606 115 863 
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SPÓŁDZIELCZE OSOBOWOŚCI
W bieżącym numerze naszej gazety, przedstawiamy Panią 
Elżbietę Janke, wieloletnią nauczycielkę języka polskiego w 
Liceum na Pięknej (obecnie na emeryturze), wychowawcę 
i pedagoga kilku pokoleń a także działacza społecznego 
(m.in. Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 
Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim).  O 
zaangażowaniu w wykonywany zawód oraz o jakości pracy 
Pani Elżbiety świadczą nagrody i odznaczenia jakie w ciągu 
kilkudziesięciu lat pracy otrzymała. Poczynając od nagrody 
Ministra Edukacji  Narodowej poprzez nagrody Kuratora 
Oświaty, Dyrektora szkoły aż do przyznania Laury 2002 
przez Starostę Mińskiego. To także odznaczenia państwowe: 
Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji 
Narodowej. 
Jak to się stało, że wybrała Pani 
zawód nauczyciela? Czy w wyborze 
kierunku studiów miały swój udział 
polonistki z Pięknej ?
Wstyd się przyznać, ale trafiłam do 
zawodu trochę przypadkowo, siłą 
inercji.
W szkole uczyły mnie języka 
polskiego Panie: Leokadia Sadomska, 
Maryla Chełmicka-Górowa i Janina 
Latynowicz. Byłam uczennicą „cicha 
i bezwonna”, dlatego nie dostrzegano 
mojego lenistwa. Bardziej lubiłam 
przedmioty humanistyczne, bo 
chyba wymagały mniej wysiłku. 
Dlatego po maturze wybrałam studia 
filologii polskiej na Uniwersytecie 
Warszawskim. Egzamin wstępny zdałam za pierwszym 
podejściem, studia ukończyłam bez większych kłopotów. 
Ale wcale nie myślałam wówczas o pracy w szkole, zresztą 
byłam młoda – studia zaczęłam w wieku 17 lat – nie bardzo 
wyobrażałam sobie samodzielne dojrzałe życie.
Studia polonistyczne ukończyła Pani na Uniwersytecie 
Warszawskim ale pierwszą pracę podjęła Pani w 
Sierpcu w Technikum Ekonomicznym i Zasadniczej 
Szkole Zawodowej. Dlaczego rodowita mińszczanka nie 
powróciła do swojego rodzinnego miasta?
To tez całkowity przypadek. Po studiach musiałam zacząć 
pracę, a że nie miałam znajomości, „dojść” do ciekawych 
zajęć, za pośrednictwem kuratorium warszawskiego 
znalazłam prace w Sierpcu, licząc że to tylko chwilowe 
zajęcie, trzeba się było gdzieś zaczepić. W Sierpcu 
pracowałam tylko rok, ale był  to niezły „chrzest bojowy” 
dla raczkującej nauczycielki. Dobrze wspominam ten 
rok spędzony poza domem rodzinnym: nauczyłam się 
samodzielności, nawiązałam nowe znajomości. Kontakt z 
uczniami tez miałam dobry, niech świadczy o tym fakt, że 
z jedna z uczennic przyjaźnię się do dzisiaj. Wala mieszka 
w Gdyni, gdzie ją czasami odwiedzam, ona także wraz z 
mężem przyjeżdża do mnie.
Po roku pracy w Sierpcu ściągnął mnie do Mińska dyrektor 

Władysław Lewartowski, mój wielki autorytet, mistrz, 
któremu zawdzięczam bardzo wiele. Bałam się powrotu 
do mojej dawnej szkoły, pracowali tam jeszcze prawie 
wszyscy moi nauczyciele. A ja, która tak niedawno byłam 
ich uczennicą, mam teraz stać się ich koleżanką? Przerażało 
mnie to niesłychanie, zwłaszcza że byłam naprawdę osobą 
nieśmiałą. Ale moje obawy okazały się nieuzasadnione, 
zostałam przyjęta bardzo życzliwie i otoczona opieką, tak że 
wkrótce poczułam się na swoim miejscu. Mam świadomość, 
że wówczas jako nauczycielka niewiele umiałam, uczyłam 
się pracy z młodzieżą, stopniowo odnajdując w miarę 
skuteczne metody. I właśnie stopniowo, nie wiadomo 
kiedy , odnalazłam w pracy nauczycielskiej sens swego 

życia. Zabrzmiało to może górnolotnie, 
ale naprawdę tak było, przyszedł taki 
moment, że bez pracy w szkole nie 
wyobrażałam sobie swego życia.
Lata spędzone w szkole, zmiany 
w systemie oświaty a może przede 
wszystkim zmiany ustrojowe w Polsce 
przełożyły się na ogromny bagaż 
Pani doświadczeń. Przez media 
przetacza się co pewien czas dyskusja 
o kształceniu młodzieży, nauczycielach 
czy programach nauczania. Czy 
chciałby Pani przedstawić swoją opinię 
na temat tych zmian?
Wolałabym nie wypowiadać się 
arbitralnie na temat reform w oświacie, 
gdyż trzeba czasu, by ocenić ich 
skutki. Trochę niepokoi mnie zbytnie 
dwojenie programów przedmiotów 

humanistycznych, co skutkuje wyraźnym obniżeniem 
poziomu np. polskiej publicystyki. Jako polonistkę drażni 
mnie mnóstwo błędów językowych popełnianych przez 
ludzi, dla których język jest warsztatem pracy. Mam na 
myśli zarówno dziennikarzy prasowych  jak i zwłaszcza 
telewizyjnych. A język młodych dziennikarzy Superstacji 
woła o pomstę do nieba.
A jeśli chodzi o szkolnictwo i jego reformy, to uważam, że 
należałoby zacząć od właściwego kształcenia nauczycieli. 
Ze smutkiem obserwuję obniżenie wymagań stawianych 
nauczycielom i wychowawcom. Jasne, nie wszyscy mogą 
i chcą być siłaczkami, ale też powinni mieć większą 
świadomość odpowiedzialności przy wyborze zawodu.
Co roku mury liceum na Pięknej opuszczają kolejne 
roczniki maturzystów. Ze świadectwami dojrzałości  w 
dłoniach startują na studia. Czy wśród tych, którzy je 
ukończyli, a byli Pani wychowankami, są tacy, których 
Pani szczególnie zapamiętała?
Pracowałam czterdzieści lat, wiec rzeczywiście w świat 
poszło mnóstwo moich wychowanków. Nie chciałabym 
wymieniać tu tylko niektórych, choć rzeczywiście stali 
się ludźmi znanymi np. z ekranu telewizyjnego, zrobili 
karierę naukową, finansową itp.  Wszystkich serdecznie 
wspominam, a że mieszkam w niewielkim mieście, 
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niektórych, którzy tu zostali, czasami widuję. Każde spotkanie na ulicy z byłym uczniem czy także z jego mamą lub tatą (tak 
tak, to również moi znajomi na zawsze) to sympatyczna pogawędka lub tylko ukłon, któremu towarzyszy serdeczny uśmiech. 
To także cieszy. Gdy wybieram  się do lekarza lub załatwiam jakąś sprawę w urzędzie, przeważnie spotykam dawna uczennice 
lub ucznia. Nie chodzi tylko o ułatwienia w różnych sprawach, ale o okazywanie mi życzliwości, to piękna zapłata za mój 
wysiłek przed laty.
Czy wielu z nich wraca po latach do swojego liceum i uczestniczy w Zjazdach Absolwentów, których organizatorem jest 
Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego a Pani jest jego członkiem 
założycielem i aktywną działaczką?
Zawsze chętnie uczestniczę w przygotowaniach kolejnych zjazdów absolwentów, oczywiście w zjazdach także. To okazja 
spotkania często niewidzianych od lat wychowanków rozsianych po Polsce, a nawet po całym świecie. Od kilku lat odbywają 
się także zjazdy roczników mniej liczne, ale za to bardziej ciepłe. Informacja o sukcesach i porażkach, o życiu tak bardzo 
bliskich mi wychowanków jest dla mnie naprawdę bardzo ważna, zwłaszcza ze niektórzy wiodą swoje życie daleko, nawet za 
oceanem.
Zjazdy koleżeńskie to czas wspomnień. I do wspomnień odnosi się kolejne pytanie – co w Pani życiu zmieniła data 10 
września 1970r.? 
No oczywiście, to data przyznania mi mieszkania w bloku należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”. Mieszkaliśmy z 
rodziną w starym drewnianym domu przy ulicy Stankowizna. Dom był bez żadnych wygód, a Tata ciężko chory, sparaliżowany 
po wylewie krwi do mózgu. Zmiana mieszkania w takiej sytuacji była absolutnie konieczna. Zresztą w tamtych latach 
zamieszkanie w bloku było nobilitujące. Cieszyłam się ogromnie, bo wreszcie miałam swój maleńki pokoik, w którym przy 
biurku mogłam spokojnie pracować. 
W tym mieszkaniu funkcjonuję do dzisiaj. Rodzice już nie żyją. Mama zmarła w styczniu tego roku. Zostałyśmy tylko z siostrą. 
Życie w bloku stale się zmienia, prawie wszyscy sąsiedzi są inni, należymy do nielicznych, którzy mieszkają w tym samym 
bloku, tym samym lokalu od początku. Widok na „Pałacyk” mam bardzo sympatyczny, zwłaszcza po ostatnich zmianach, 
gdy znalazło tam lokum Muzeum Ziemi Mińskiej i Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Widzę z mych okien 
uporządkowany ogród z fontanna, czekam na wiosnę, gdy zakwitną tam piękne kwiaty.
Serdecznie dziękuje za rozmowę.

rozmawiał A.Maliszewski

Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRZEŁOM”  

w Mińsku   Mazowieckim

05-300 ul. Kościuszki 20  tel.(025)  758 5011, fax 758 38 67w 22
o g ł a s z a  przetarg nieograniczony:

1. na wykonanie docieplenia stropodachów w budynkach 
przy ul. Nadrzecznej 6,10; Dąbrówki 35,39 Mińsku 
Mazowieckim.

2. docieplenie instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. 
Nadrzecznej 6,7,10; Bulwarnej 1,1A; Piłsudskiego1; 
Siennickiej 6,8 w Mińsku Mazowieckim 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia  2009 roku o 
godz. 10.00.

Wadium w wysokości po 1000 złotych za zadanie należy 
wpłacić na konto   Spółdzielni w PKO BP Mińsk 

Mazowiecki  
nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można 
odebrać w siedzibie zamawiającego 

Dzial Techniczny pokój nr 5 
tel  025 758 3325 w 27 

         Spółdzielnia zastrzega unieważnienie przetargu bez 
podania  przyczyn.

                                                            Zarząd   Spółdzielni          
      
  Mińsk Mazowiecki, dnia  18 .03.2009 r.                                                
                                                  

foto:U.Piwowar
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na remonty od:
1.04.2009 r. - założone do roku 1968,
1.01.2010 r. - założone w latach 1969-1972,
1.01.2011 r. - założone w latach 1973-1975,
1.01.2012 r. - założone w latach 1976-1979,
1.01.2013 r. - założone w latach 1980-1985, 
1.01.2014 r. - założone w 1986 r,
1.01.2015 r. - założone w 1987 r.,
1.01.2016 r. - założone w 1988 r.,
1.01.2017 r. - założone w latach 1989-1990.

na kredyty od:
1.04 do 31.12. 2009 r. - założone włącznie do roku 1968,
1.01 do 31.12.2010 r. - założone w latach 1969-1972, 
1.01 do 31.12.2011 r. - założone w latach 1973-1975,
1.01 do 31.12.2012 r. - założone w latach 1976-1979,
1.01 do 31.12.2013 r. - założone w latach 1980-1985,
1.01 do 31.12.2014 r, - założone w 1986 r.,
1.01 do 31.12.2015 r. - założone w 1987 r.,
1.01 do 31.12.2016 r. - założone w 1988 r.,
1.01 do 31.12.2017 r. - założone w latach 1989-1990

Redakcja

KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE - NOWE MOŻLIWOSCI

Pod koniec ubiegłego roku Rada Ministrów w ramach zmian do ustawy z 30.11.1995 roku o pomocy państwa w spłacie nie-
których kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwaran-
cyjnych, rozszerzyła katalog czynności uprawniających właścicieli książeczek mieszkaniowych do uzyskania premii gwaran-
cyjnych przy ich likwidacji. Dotyczy to książeczek mieszkaniowych założonych przed 24.10.1990 roku. Na obecną chwilę ksią-
żeczki takie posiada około 1,5 mln obywateli. Ustawę w tej sprawie Sejm przyjął 23.01.09.
W myśl jej zapisów prawo do premii gwarancyjnej będą mieli ci co przeprowadzą remonty lokali wyłącznie w zakresie wymia-
ny stolarki okiennej, instalacji elektrycznej lub gazowej. Warunkiem wnioskowania o premię będzie posiadanie przez właści-
ciela książeczki mieszkaniowej, w przypadku spółdzielni mieszkaniowej co najmniej lokatorskiego prawa do mieszkania. Łącz-
ny koszt robót w/g wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury nie może być niższy od wysokości wkładu wraz z premią. W tym 
konkretnym przypadku dotyczącym remontów zasady te określono w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów, 
która weszła wżycie w dniu 19.03.09.
Kolejna możliwość uzyskania premii gwarancyjnej dotyczy spłaty kredytów tak zwanego „starego portfela” czyli zaciągnię-
tych przez Spółdzielnie przed 31.05.1992 roku. Z możliwości tej będą mogły sko-
rzystać również te osoby, które całkowitej spłaty w/w kredytów dokonały przed wej-
ściem w życie omawianej nowelizacji. Odbywać to się będzie w oparciu o specjalny 
harmonogram. Wkłady na posiadanych książeczkach mieszkaniowych  można bę-
dzie użyć jako wkład własny przy kredycie mieszkaniowym wcześniej jak dotychczas, 
już przy ubieganiu się o taki kredyt i będą przekazywane bankowi udzielającemu kre-
dyt mieszkaniowy. Rozszerzono grupę osób uprawnionych do premii gwarancyjnej o 
osoby, które przekształcają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 
w odrębną własność.
Są to główne , nowe rozwiązania w omawianej noweli. Ustawa wchodzi w życie z 
dniem 01.04.09 i jest opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 30 pod pozycją 190. Oso-
by, które nie planują remontu mieszkań lub inwestycji mieszkaniowych mogą doko-
nać cesji książeczek na rzecz najbliższej rodziny, która takie zamierzenia planuje. W 
wyniku powyższych działań jedna osoba może nabyć prawo do kilku książeczek wraz 
z premiami.
Określony w ustawie harmonogram likwidacji książeczek przedstawia się następują-
co.
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ZIMOWISKO 2009
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Miń-
sku Mazowieckim w czasie trwania tegorocz-
nych ferii zimowych od 19.01 – 30.01.2009r. była 
organizatorem akcji „Zima w mieście ” dla dzie-
ci w wieku 8 -13 lat. 
Wypoczynek miał charakter półkolonii. Bazę 
lokalową  stanowił Klub Osiedlowy Spółdzielni 
Mieszkaniowej  „Przełom” przy ul. Kopernika 5.
Opieką  objętych zostało 30 dzieci
W czasie pobytu w Klubie dzieci miały do dys-
pozycji sprzęt świetlicowy znajdujący się na wy-
posażeniu placówki. Mogły więc skorzystać z 
komputerów, play-station, gier planszowych 
oraz z drobnego sprzetu sportowego. Ponadto 
zainteresowani mogli wykazać się w twórczości 
artystycznej.  Dla uatrakcyjnienia zajęć wprowa-
dzano elementy rywalizacji a zwycięzcy w róż-
norakich konkurencjach otrzymywali drobne 

upominki w postaci słodyczy i dyplomów. 
Celem urozmaicenia pobytu dzieci organizowane były wyjścia i wyjazdy do kina, na basen czy na lodowisko.  
W trakcie pobytu na zimowisku, dzieci otrzymywały drugie śniadanie oraz obiad. Przez cały czas miały do dyspozycji gorą-
cą herbatę.
Na zakończenie odbyła się degustacja pizzy, a następnie uroczyste pożegnanie uczestników, rozdanie pamiątkowych dyplo-
mów oraz słodkich nagród.

Krzysztof Kulka
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Harmonogram zebrań grup członkowskich w 2009 roku.
Grupa

 członkowska Data   Miejsce Grupa
 członkowska      Data Miejsce

Warszawska 80,86,88,90,
Kościuszki 2,
Armii Ludowej 21,21a,
Kopernika 1,3,4,7, 8a,10 
Okrzei14a,20
Stanisławowska 1

24.03
 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

16.04
 godz.17°

Szkoła 
Podst.Nr 2 

ulica 
Dąbrówki 10 

Kopernika 11,14,16 ,18 
Okrzei 21,23, 25,27,29, 
31,33,35 ,37,39,
Wyszyńskieg 23,25, 32/34
Kościuszki 20

26.03
 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 

 
21.04

  godz.17°°

 Szkoła 
Podst.Nr 2 

ulica 
Dąbrówki 10

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

31.03
 godz.17°°

Klub
Osiedlowy

ulica 
Kopernika5  

Członkowie 
Oczekujący  20.04

 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

 
02.04 

godz.17°°

Klub 
Osiedlowy 

ulica 
Kopernika5

Kałuszyn
ul.Zamojska 8,10

 Kołbiel
ul. 1-go Maja 95

07.04
godz.17°°

14.04
 godz.17ºº

Urząd 
Miejski 

Kałuszyn

Budynek
1-go Maja 95

Porządek  zebrań 
  1. Otwarcie  Zebrania.
  2. Wybór  Prezydium.
  3. Wybór  Komisji  Wnioskowej.
  4. Sprawozdanie  z  działalności  Rady  Nadzorczej  w 2008 roku.
  5. Sprawozdanie  Zarządu  z  działalności  w  2008  roku.
  6. Sprawozdanie z realizacji wniosków ubiegłorocznego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  7. Przedstawienie spraw, które zostaną umieszczone w projekcie porządku obrad  tegorocznego  Zebrania  

Przedstawicieli Członków. 
  8. Dyskusja
  9.   Przyjęcie zgłoszonych w trakcie obrad wniosków Zebrania 
     Grupy Członkowskiej.  
10.Zakończenie  obrad.

Zarząd  Spółdzielni


