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A NAM JEST SZKODA LATA...
...TEGO W KALETCE

w której przebywaliśmy od 27 czerwca do 11 lipca. Było nas 12 osób oraz dwoje opiekunów - kie-
rownik-wychowawca i pielęgniarka. I choć pogoda była w kratkę, miło wspominamy pobyt. Or-
ganizatorzy i opiekunowie zapełniali nam dzień wieloma zajęciami sportowo-rekreacyjnymi, wy-
cieczkami, kąpielami czy też zajęciami świetlicowymi. Dzień zaczynał się o godzinie 8.oo a koń-
czył się o 22.oo. W program dnia włączone były również posiłki - pięć dziennie. 
Zajęcia obozowe zgrupowane były w trzy bloki: sportowo-rekreacyjny, sportowy i kulturalno-za-
bawowy. Urozmaicenie zajęć nie pozwalało się nudzić a często wprowadzana rywalizacja pomię-
dzy uczestnikami obozu dodawała chęci do aktywnego uczestnictwa. Najlepszych uhonorowano 

na zakończenie obozu dyplomami, medalami i statu-
etkami.
Wykorzystując fakt, że w Gdyni odbywał się zlot naj-
większych żaglowców świata odbyliśmy wycieczkę aby 
je zobaczyć. I nie zawiedliśmy się. Widok kilkudzieśię-
ciu żaglowców stojących w porcie gdyńskim pozosta-
wił w naszej pamięci niezapomniane wrażenie. Na po-
kładzie największego z nich, rosyjskim żaglowcu "Sie-
dow", spędziliśmy godzinę czasu. Warto było.  
Ponadto zwiedziliśmy także Iławę oraz odbywaliśmy 
piesze wycieczki do Makowa nad Jeziorakiem

KK 
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...I TEGO W MIEŚCIE

gdzie w dwóch turnusach spotkało się 60 dzieci ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów. Bazą lokalową była świetlica Spół-
dzielni przy ul.Kopernika a do zajęć sportowo-rekreacyjnych 
wykorzystywaliśmy boiska na osiedlu Targówka i przy szkole 
podstawowej nr1. 
Oprócz zajęć zorganizowanych przez kadrę pracowników 
Spółdzielni, uczestniczyliśmy także w zajęciach organizowa-
nych przez MOSiR na stadionie Mazovii w ramach akcji "Śro-
da na sportowo". 
Do atrakcji należały wyjścia do kina "Światowid" gdzie mogli-
śmy obejrzeć "nowości" filmowe a także wyjazdy na basen w Jó-
zefowie.
Wielu uczestników Akcji miało możliwość po raz pierwszy 
obejrzeć spektakl teatralny zagrany przez aktorów Studia Ma-
łych Form Teatralnych z Krakowa pt."Kot w butach". 
Niezapomniane wrażenia pozostawił wyjazd do Serpelic (w 
pierwszym turnusie) gdzie w ośrodku "Serwal", pod czujnym 
okiem instruktorów, zapoznaliśmy się z niektórymi zajęciami 
prowadzonej tam "szkoły przetrwania". 
Natomiast w drugim turnusie odwiedziliśmy gospodarstwo 
agroturystyczne "Tajemniczy Ogród" w Dzielniku koło Sienni-
cy, gdzie spędziliśmy cały dzień.
Uzupełnieniem bogatej oferty były spotkania z pracownika-
mi SANEPID-u oraz dzielnicowymi  Dodatkową atrakcją było 
spotkanie z psem policyjnym i jego opiekunem, który opowie-
dział o jego pracy.
W ramach kilkugodzinnego pobytu w Klubie otrzymywaliśmy 
drugie śniadanie i obiad. 
Zarówno obóz jak i półkolonie szybko się skończyły. Pozostały 
wspomnienia oraz zdjęcia. Szkoda że trwały tak krótko.

UP

Spółdzielcom, Radzie Nadzorczej,  Zarządowi 
oraz pracownikom Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej z okazji 50-lecia, dalszych sukcesów 
w  realizacji zamierzeń oraz powodzenia w ży-
ciu osobistym składają spółdzielcy "Przełomu" z 
Mińsku Mazowieckim. 

ŻYCZENIA
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Realizacja planu remontów w 2009 roku 

Z przyjętego na rok 2009 Uchwałą Rady Nadzorczej nr18/2008 z 15 grudnia 2008 planu remontów na koniec września b.r. zre-
alizowano zdecydowaną większość zadań. Wykonano termodernizację budynków przy ul. Dąbrówki  33, 41, 41A, Sędomierskiej 
2, 8, docieplono stropodachy w budynkach Nadrzeczna 6,10, oraz Dą-
brówki 35 i 39.
Wymieniono drzwi wejściowe w 10 klatkach schodowych  budynków 
przy ul. Dąbrówki 33, 41, Sędomierskiej 2 i 8, wymieniono pokrycie da-
chowe budynku Dąbrówki 41A.
Pomimo dużych kłopotów z wejściem do indywidualnych lokali i udo-
stępnieniem przez mieszkańców szachtów – kanałów, w których usy-
tuowane są instalacje centralnej ciepłej wody i centralnego ogrzewa-
nia prawie w całości wykonano zaplanowane docieplenie instalacji c.o. i 
c.c.w w budynkach przy ul. Nadrzecznej 6, 7, 10, Bulwarnej 1 i 1A, Pił-
sudskiego 1, Siennickiej 6 i 8. W budynkach tych występuje duże zuży-
cie ciepła na potrzeby ogrzania wody. 
Wykonano remont 89 balkonów budynków Wyszyńskiego 32/34 oraz 
Okrzei 23, pomalowano klatki schodowe przy ul. Kościuszki 2, prze-
prowadzono przebudowę chodników i ciągów pieszo-jezdnych przy 

ul. Chełmońskiego 10A, 10B, 12, Szczecińskiej 11A, Nadrzecznej 1,7, 
Siennickiej 6, Kościuszki 2. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. 
Okrzei 20 zostanie przeprowadzona i sfinansowana wspólnie przez Mia-
sto i Spółdzielnię, natomiast kanalizację deszczową na w/w terenie wy-
kona i w całości sfinansuje Miasto. Aktualnie Miasto organizuje przetarg 
na wykonanie przebudowy ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Okrzei 20, a 
po ustaleniu wartości robót spisane zostanie pomiędzy Burmistrzem a 
Spółdzielnią stosowne porozumienie i nastąpi realizacja zadania. 
W roku bieżącym wykonano rozbudowę zaplecza bazy konserwatorów. 
Aktualnie obiekt jest w stanie surowym z wykonanym pokryciem da-
chowym w najbliższym czasie wyposażony zostanie w drzwi i okna aby 
zamknąć go przed zimą. 
W ramach funduszu konserwacyjnego pomalowano klatki schodowe 
Chełmońskie-
go 11,13, Ko-

ściuszki 20. Do końca roku pomalowane zostaną jeszcze Piłsudskiego 1, 
Bulwarna 1 i 1A.
Wyremontowano 20 balkonów i ocieplono loggie w budynkach przy ul. 
PLM 2, 2A, 4A. Aktualnie trwają prace związane z remontem kominów, 
gzymsów, balkonów, opasek oraz docieplenie suszarni w budynkach 
przy ul. Błonie 12 i 14.
Dodatkowo wyremontowano 4 balkony przy ul. Okrzei 37 oraz 4 balko-
ny przy ul. Armii Ludowej 21, dokonano też przebudowy dwóch przyłą-
czy kanalizacji sanitarnej przy Chełmońskiego 12.
W roku bieżącym korzystając z dobrych warunków pogodowych przy-

stąpiono rów-
nież do prac 
termomoder-
nizcyjnych budynków przy Łupińskiego 1 oraz 3, których zakończe-
nie nastąpi wiosną 2010. Budynki te są umieszczone w harmonogramie 
prac dociepleniowych roku bieżącego. Ogółem na zaplanowaną kwotę 
remontów i konserwacji 2 834 000 zł do końca sierpnia wydatkowano 
2 298 815 zł. 
Reasumując, rok 2009 w zakresie realizacji planu remontów i konserwa-
cji należy uznać za udany.

Redakcja
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SPÓŁDZIELCZE OSOBOWOŚCI
Dzisiejszy gość „Przełomowych Wieści” Pan Michał Wasilew-
ski  mieszkaniec osiedla przy ulicy Okrzei jest na zasłużonym 
odpoczynku, jak niektórzy nazywają  czas emerytury, a odpo-
czywać jest po czym. Bo to i wojna i czas odbudowy i wiele lat 
pracy zawodowej, zakończonej tutaj w Mińsku Mazowieckim w 
Fabryce Obuwia „Syrena”, którą p.Michał  kierował przez wie-
le lat jako dyrektor.
Spotykamy się w ostatnich dniach września i rozmowę zaczy-
namy od wrześniowych dni, ale tych sprzed 70 lat, a przypo-
mnieć trzeba, że były one dla Polaków na Litwie również tra-
giczne.
Gdzie Pana zastał tamten wrzesień z 1939 roku i jaki los spo-
tkał Michała Wasilewskiego, Polaka z Wileńszczyzny?
M.W. Kiedy rozpoczęła się inwazja wojsk niemieckich i dywizje 
hitlerowskie parły na wschód, jako kilkunastoletni chłopiec zo-
stałem włączony do grup obywatelskich 
przy kopaniu okopów - rowów przeciw-
lotniczych. Było to na placu katedralnym 
pod górą Gedymina, oczywiście w Wil-
nie. Ale jak wiadomo po dwóch tygo-
dniach Armia Czerwona wkroczyła na 
litewskie ziemie. Wróciłem wówczas pod 
Wilno do rodziny, a tam Rosjanie ufor-
mowali przymusowe grupy robocze do 
budowy linii kolejowej Mińsk-Brześć. 
Trwało to do czerwca 1941 roku, kiedy 
Niemcy zaatakowały Związek Radziec-
ki. W tym czasie poznałem wielu ludzi 
działających w konspiracji i wstąpiłem 
do Oszmiańskiej Brygady Armii Krajo-
wej pod dowództwem porucznika Tu-
ronka  ps.,,Tur” . Kiedy w czerwcu 1944 
roku wojska litewskie zostały wypar-
te przez Armię Radziecką i tereny Wi-
leńszczyzny wyzwolono, rozwiązano na-
szą brygadę AK, a trzeba podkreślić, że ten oddział liczył oko-
ło 500 żołnierzy. 
Wiem, że wstąpił Pan do Wojska Polskiego i brał udział we 
frontowych walkach.
M.W. Początkowo próbowano nas Polaków zamieszkałych na 
Wileńszczyźnie wcielić do Armii Czerwonej, ale we wrześniu 
1944 roku ukazało się obwieszczenie, że Polacy mogą wstę-
pować do Polskiej Armii , więc zgłosiłem się na punkt zborny 
koło Mołodeczna i tak trafiłem do 26 Pułku Artylerii Przeciw-
lotniczej, który wchodził w skład I Korpusu Pancernego Woj-
ska Polskiego. Pułk zakończył szlak bojowy 10 maja 1945 roku 
pod czeską Pragą. 
Kieruje Pan Powiatową Radą ds.Kombatantów. Organiza-
cja ta skupia różnych żołnierzy i bojowników. Z tych, którzy 
szlak bojowy zaczynali w bitwach pod Lenino i tych leśnych 
żołnierzy partyzantów z różnych formacji i tych, którzy poza 
krajem walczyli o wolną Polskę. Jak Pan dziś ocenia współ-
pracę z kolegami?
M.W. Zawdzięczamy obecnemu Posłowi na Sejm p. Czesła-
wowi Mroczkowi, że będąc Starostą Mińskim powołano Radę 
ds.Kombatantów. W jej skład wchodzą wszystkie organizacje 
kombatanckie. Współpraca jest dzisiaj bardzo, rzekłbym przy-
jacielska. Ale kiedyś bywało różnie, nawet jedni nie podawali 

ręki drugim bo uważali się za ważniejszych obrońców ojczyzny. 
Dzisiaj tworzymy jeden zespół weteranów II wojny światowej. 
Naszym głównym zadaniem jest ukazywanie bojowych tradycji 
Wojska Polskiego i formacji zbrojnych takich jak Armia Krajo-
wa i inne, opieka nad miejscami pamięci narodowej, kontakty z 
młodzieżą szkolną i oczywiście czynny udział w rocznicowych 
uroczystościach.
Jak mi wiadomo, a widywałem rodzinę Wasilewskich w pro-
gramie telewizyjnym - nazwijmy go - Wigilia u Ładysza, że 
rodzinnie jest Pan związany ze słynnym basem operowym 
Bernardem Ładyszem. Powie nam Pan coś więcej?
Tak istotnie bywamy u siebie jak to się potocznie mówi. Przy-
jaźnimy się. Otóż moja żona Jadwiga jest rodzoną siostrą mał-
żonki Bernarda Ładysza, a poza tym wszyscy jesteśmy z Wilna. 
Czasem nasze spotkania przeradzają się w tęskne wspomnie-

nia do tamtych lat i stron. Chyba to nor-
malne.
  Wróćmy do czasów PRL-u. Okres 
świetności mińskiej Fabryki Obuwia 
„Syrena” to w dużej mierze zasługa Mi-
chała Wasilewskiego.
M.W. Wielu zapracowało na odnoszo-
ne kiedyś sukcesy fabryki, a mianowicie 
projektanci, technolodzy i nade wszystko 
załoga produkcyjna, a ja kierując fabryką 
byłem jednym z nich.
Muszę również dodać, że w tym czasie 
(lata siedemdziesiąte) czynnie wspiera-
łem miński sport pełniąc funkcję Prezesa 
MZKS „Mazovia”.
Skromne wyznania Pana Michała  jawią 
się jako tego, który całe swoje bogate ży-
cie poświęca rodzinie i ojczyźnie, a tych 
ma dwie i dodać trzeba obie darzy wiel-
ką miłością.

Godzi się dodać, że szacowna małżonka dr. Jadwiga Wasilew-
ska przez wiele lat kierowała Poradnią Pulmunologiczną (kie-
dyś nazywaną Przeciwgruźliczą). Zaś syn Państwa Wasilew-
skich – Dariusz lekarz psychiatra jest znanym, widywanym w 
okienku telewizyjnym ekspertem w dziedzinie psychiatrii.
Życzymy Panu Michałowi wytrwałości w społecznej pracy, a 
całej rodzinie Wasilewskich dużo zdrowia i samych radości. 

 Z Michałem Wasilewskim rozmawiał
 Czesław Gągol

Sprostowanie 

W poprzednim numerze „Przełomowych Wieści” wkradł 
się błąd, mianowicie w artykule „Zebranie Przedstawicieli 
Członków Spółdzielni” omyłkowo napisano, że p. Elżbieta 
Grabowska została wybrana na asesora, a p. Piotr Nużyński na 
sekretarza zebrania. W rzeczywistości było odwrotnie p. Elżbieta 
Grabowska została sekretarzem, a p. Piotr Nużyński asesorem. 
Za zaistniały błąd, przepraszamy. 

Redakcja.
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W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” rozliczenie ciepła za ubiegłe sezony grzewcze odbywało się w podziale na 
dwie grupy , „jesienną”  obejmującą 17 budynków /tj. Błonie 12,14, Topolowa 8,9,12,13,33, Dąbrówki 33, 41, 41A, Warszawska 
111, Nadrzeczna 8 Sędomierska 2,4, Łupińskiego 11, Kopernika 5, Armii Ludowej 21A/ oraz „wiosenną” stanowiącą pozostałe 
budynki.
Dokonane w tym roku rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania poniesionych w sezonie grzewczym 2008/2009 wykonano  
zgodnie z uchwalonym w dniu 24.04.2009r przez Radę Nadzorczą Spółdzielni  Regulaminem rozliczania kosztów dostaw 
energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania  i podgrzania wody. W regulaminie  tym zawarto postanowienia 
dostosowujące prowadzone przez Spółdzielnię rozliczenia do obowiązujących przepisów prawa tj.  Ustawy Prawo Energetyczne 
i Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jak również do Polskich Norm i innych aktów normatywnych obowiązujących w 
zakresie gospodarki cieplnej. Jedną z istotnych zmian jakie wprowadził powyższy Regulamin było ustalenie jednego okresu 
rozliczeniowego kosztów zmiennych centralnego ogrzewania  dla całych zasobów mieszkaniowych Spółdzielni tj. od 1 lipca 
do 30 czerwca następnego roku. /Poprzednio koszty te rozliczano w grupie „wiosennej” – od 1.05. do 30.04. roku następnego i 
„jesiennej” od 1.10. do 30.09. następnego roku./ Tekst w/w regulaminu opublikowano w  numerze 21  „Przełomowych Wieści”/ 
maj 2009/.
W celu wykonania rozliczenia kosztów ciepła poniesionych na potrzeby centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym 2008/2009 
zgodnie z zawartą umową firma rozliczeniowa  dokonała odczytów i wymiany podzielników kosztów we wszystkich budynkach 
a w miesiącu lipcu dokonała na  podstawie ich wskazań stosownego rozliczenia.
Firma  nie wzięła jednak pod uwagę faktu, że tegoroczne rozliczenie było rozliczeniem specyficznym bowiem w grupie 
„jesiennej” w 13 budynkach wyparkowe podzielniki kosztów zamontowano we wrześniu 2008 a zdjęto je w  maju 2009r – zatem 
naddatek płynu kontrolnego nie miał możliwości odparowania w sezonie letnim, a ciecz znajdująca się w fiolkach odparowywała 
wyłącznie w sezonie grzewczym. Przedstawiciele firmy rozliczeniowej  odczytujący wskazania podzielników nie wzięli pod uwagę 
skróconego czasu pracy podzielników, i uwzględnili tylko ich wskazania poniżej poziomu „0” nie biorąc pod uwagę faktycznego 
zużycia. Wobec powyższego nastąpiło sztuczne zaniżenie ilości jednostek rozliczeniowych a w konsekwencji zawyżenie kosztu 
jednej jednostki rozliczeniowej co spowodowało, iż dokonane na tej podstawie rozliczenie było błędne i krzywdzące dla osób 
które zużyły więcej niż 4 jednostki ciepła przewidziane  na letnie odparowanie.
W związku z zaistniałą sytuacją  firma rozliczeniowa dokonała korekty przedmiotowego rozliczenia . W celu wyeliminowania  
naddatku na  parowanie letnie /4 jednostki – zgodnie z Polska Normą PN-EN 835; 1999/, którego odparowanie faktycznie 
odbywało się w sezonie grzewczym należało uwzględnić je przy ustalaniu jednostek rozliczeniowych i sporządzaniu korekty 
rozliczenia. 
Za wynikły błąd rozliczeniowy firma przeprosiła zainteresowanych i udzieliła wyczerpujących wyjaśnień podczas spotkania 
z mieszkańcami odbytego w siedzibie Klubu Spółdzielni w dniu 15.09.2009r o terminie którego informowaliśmy   poprzez  
ogłoszenia na klatkach schodowych mieszkańców tej grupy budynków. W trakcie spotkania pytano o  możliwości zastosowania 
nowocześniejszych podzielników kosztów c.o. aby wyeliminować problemy i emocje związane z podzielnikami wyparkowymi. 
Odpowiadając na powyższe poinformowano zainteresowanych, iż istnieje możliwość zainstalowania podzielników elektronicznych 
nawet z odczytem radiowym, których odczyt nie wymaga wejścia do mieszkań.
Koszt takiego urządzenia wynosi obecnie około 50 zł od jednego grzejnika i wymaga ponadto wymiany dotychczasowych  
zaworów grzejnikowych. Cena kompletnego zaworu termostatycznego to kolejny wydatek rzędu około 100 zł za sztukę.
Warunkiem zainstalowania jest akceptacja mieszkańców całego budynku /nie jest możliwe montowanie ich w części lokali/ oraz 
pokrycie pełnych kosztów. Przedstawicieli mieszkańców budynków zainteresowanych tego typu rozwiązaniem zapraszamy do 
biura Spółdzielni, Dział Administracji i Eksploatacji, pokój nr 4. tel. 0 25 758 33 25 w 17 w celu uzyskania bliższych informacji 
na ten temat.
Jednocześnie pragniemy Państwu przypomnieć  iż nasza Spółdzielnia  jako jedna z pierwszych w regionie do rozliczeń zużycia 
ciepła zastosowała podzielniki kosztów, miało to miejsce w 1995r,  a pierwszym budynkiem w którym je zamontowano z inicjatywy 
oraz przy dużym zaangażowaniu mieszkańców był budynek przy ul. Topolowej 13. Od tego czasu myśl techniczna stworzyła 
nowocześniejsze elektroniczne urządzenia które prezentujemy wyżej, chociaż zarówno w Polsce jak i krajach zachodnich Europy, 
między innymi w Niemczech, w dalszym ciągu bardzo popularne i nadal stosowane są cieczowe podzielniki kosztów.

JO

O G Ł O S Z E N I E 
Zamienię mieszkanie lokatorskie przy ul.Dą-
brówki o pow.62,10m², Ip, na mniejsze. 
(ok.30m²)
Tel: 508 500 088

NOWE ZASADY ROZLICZEŃ CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
W PRAKTYCE

O G Ł O S Z E N I E
Pilnie sprzedam lub zamienię na mniej-
sze 4-pokojowe mieszkanie o pow.78m2 
przy ulicy Warszawskiej 212.      Tel. 606 
115 863 
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Koszty ciepła dostarczanego do lokali spółdzielczych to jeden ze znaczących składników opłat czynszowych jakie ponoszą mieszkańcy 
za użytkowanie lokali. Znaczny wzrost cen ciepła na przestrzeni ostatnich lat spowodował, że na wielu płaszczyznach zaczęto szukać 
sposobów racjonalnego gospodarowania ciepłem i dążenia do maksymalnego obniżenia jego kosztów. 
Analizując koszty dostaw energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w zasobach Spółdzielni stwierdzono, 
że w budynkach zaopatrywanych w ciepło poprzez węzły grupowe koszty te są wyższe od kosztów w  budynkach wyposażonych 
w indywidualne węzły cieplne bezpośrednio podłączone do sieci cieplnej. Po wielu rozmowach Spółdzielni z dostawcą ciepła tj. 
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim  jak i  w wyniku wcześniejszych wystąpień mieszkańców w tej 
sprawie do PEC, Burmistrza Miasta i Spółdzielni, Przedsiębiorstwo to  zaplanowało na rok 2009 modernizację zasilania budynków  
podłączonych do węzła grupowego Topolowa 5 poprzez likwidację tego węzła i montaż sieci cieplnej do poszczególnych budynków. 
Realizacja powyższego powoduje konieczność poniesienia  nakładów inwestycyjnych na budowę sieci osobno do każdego z budynków 
położonych przy ul. Topolowej 7, 9,13, 17. Wykonanie tego zadania ma na celu głównie zmniejszenie kosztów dostaw energii 
cieplnej do mieszkań w przedmiotowych budynkach  między innymi poprzez likwidację strat ciepła w zewnętrznych instalacjach . 
Dostawca ciepła  zaproponował aby Spółdzielnia współfinansowała to zadanie w zakresie dotyczącym wykonania indywidualnych 
węzłów cieplnych dwufunkcyjnych w tych 4 budynkach. Taki podział kosztów spowoduje, że indywidualne węzły cieplne wraz  z 
wyposażeniem będą własnością Spółdzielni a koszt dostaw energii cieplnej liczony będzie  przez PEC według korzystniejszej dla 
odbiorców grupy taryfowej A4 a nie A1 tak jak to jest w przypadku gdy węzły cieplne stanowią własność Przedsiębiorstwa.
Starania o  uzyskanie środków zewnętrznych zarówno przez Spółdzielnię jak i PEC na sfinansowanie tego zadania nie przyniosły 
pozytywnego rezultatu.
Po podjęciu przez Zarząd Spółdzielni stosownej uchwały i doręczeniu jej uprawnionym mieszkańcom oraz zawarciu stosownego 
porozumienia  z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej we wrześniu  przeprowadzony został przez to  Przedsiębiorstwo przy udziale 
przedstawicieli Spółdzielni przetarg na wykonanie węzłów  indywidualnych w budynkach Topolowa 7,9,13,17. Z dwóch ofert jakie 
wpłynęły wybrano tańszego wykonawcę który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę  148.600 zł. Po odjęciu 
wartości urządzeń zamontowanych w węzłach a stanowiących własność PEC Spółdzielnia obciążona będzie za wykonanie w/ w 
robót kwotą 136.676 zł netto.
Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarządu finansowanie modernizacji w/w węzłów  nastąpi przez osoby posiadające  uprawnienia 
do lokali w tych budynkach w miesięcznych ratach w okresie 5 lat . Wykonanie przedmiotowych węzłów planowane jest do końca 
2009r a podłączenie ich do sieci nastąpi w  I  kwartale 2010r.
W naszych zasobach mieszkaniowych znajduje się jeszcze 17 budynków podłączonych do 2 węzłów grupowych na osiedlu 
„Targówka”.
Spółdzielnia zarówno w roku 2008 jak również 2009 wystąpiła z wnioskami do budżetu miasta o zabezpieczenie na ten cel środków 
finansowych na uzupełnienie środków własnych PEC aby przyspieszyć likwidację węzłów grupowych i montaż indywidualnych.
Toczone są negocjacje  z PEC w sprawie określenia terminu ich modernizacji jak również rozmowy z Bankiem PKO odnośnie 
możliwości pozyskania na ten cel korzystnego kredytu co w konsekwencji spowodowałoby zarówno skrócenie okresu modernizacji 
jak również ponoszenie mniejszych nakładów na ciepło podobnie jak w budynkach przy ul. Topolowej.   

Redakcja

Tradycyjnie, zgodnie z procedurą, wrzesień jest miesiącem skła-
dania Burmistrzowi Miasta wniosków do budżetu na kolejny rok-
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” po raz kolejny skorzysta-
ła z tej możliwości i taki wniosek złożyła, prosząc o jego uwzględ-
nienie i zabezpieczenie w budżecie 2010 roku środków na realiza-
cję następujących zadań: 
Przebudowę nawierzchni i budowę parkingów oraz moderniza-
cję kanalizacji sanitarnej i deszczowej w sąsiedztwie spółdziel-
czych budynków przy ul. Toruńskiej i Szczecińskiej. 
Sytuacja w tym rejonie robi się coraz trudniejsza, samochodów 
przybywa, w sąsiedztwie spółdzielczych zasobów pobudowano 
kolejny budynek wielorodzinny, samochody nie mają gdzie par-
kować, stoją po obu stronach ulicy Toruńskiej uniemożliwiając 
często ruch dwukierunkowy tą ulicą. Nawierzchnia ul. Szczeciń-
skiej w kierunku baz firm budowlanych jest w opłakanym stanie, 
ruch pojazdów stanowi zagrożenie dla pieszych. Spółdzielnia jest 
skłonna na cele parkingowe udostępnić sąsiadujące z tymi ulica-

mi tereny własne. Dodatkowy problem to zły stan miejskiej kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie będącej w stanie odprowadzić ca-
łości wód opadowych , co powoduje jej przepełnienie, a w konsekwencji zalewanie piwnic w budynku przy ul. Topolowej 4. 

Wnioski do budżetu Miasta na rok 2010 

GRUPOWE WĘZŁY CIEPLNE 
A KOSZTY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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Przebudowę ciągu pieszo-jezdnego po południowej stronie bu-
dynków przy ul. Kopernika 16 oraz 18. 
Będący w złym stanie dojazd do prywatnych nieruchomości oraz 
spółdzielczego śmietnika przebiega po gruntach miejskich, jest 
bardzo nierówny i stanowi zagrożenie dla bezpiecznej komuni-
kacji zarówno pieszej, jak również samochodowej. Jest możli-
wość urządzenia w tym miejscu tak potrzebnych nowych miejsc 
parkingowych. Spółdzielnia jest skłonna użyczyć na ten cel sąsia-
dujący grunt w niezbędnym zakresie. 

Modernizację istniejącego i budowę kolejnego odcinka cią-
gu pieszego po wschodniej stronie rzeki Srebrnej pomiędzy ul. 
Warszawską a Mireckiego 
Istniejący ciąg pieszy jest zniszczony, posiada liczne ubytki, za-
padnięcia i nierówności, stanowi zagrożenie dla pieszych. Stwo-
rzenie tej arterii dla ruchu pieszego w tak urokliwej części mia-
sta, wzdłuż rzeki szczególnie w aspekcie modernizacji Starego 
Rynku i budowy biblioteki znacznie poprawiłoby wygląd mia-
sta i byłoby znakomitym miejscem spacerów i wypoczynku dla 
mieszkańców.
 
Dofinansowanie PEC z przeznaczeniem na modernizację grupo-
wych węzłów cieplnych  oraz termomodernizację przesyłowych 
sieci cieplnych.   
Dwa węzły grupowe na Targówce oraz jeden przy ul. Topolowej  
zasilające spółdzielcze  zasoby mieszkaniowe i nie tylko, powo-
dują ponoszenie nieuzasadnionych kosztów strat ciepła na prze-
syle z węzłów do budynków. Środki własne PEC, jak wynika z 
posiadanych informacji, nie pozwalają na rozwiązanie tego pro-
blemu w krótkim czasie. Kolejny problem, widoczny szczególnie 
w zimie, to nieocieplane sieci przesyłowe dostarczające ciepło do 
odbiorców. Nie zamarznięta w tym miejscu ziemia, brak pokry-
wy śnieżnej, zielona trawa to ewidentne dowody strat ciepła. Ma 
to wpływ na koszty ciepła, które to kwoty pokrywa odbiorca. 

Część wniosków ma już kilkuletnią historię, gdyż nie zostały do-
tychczas uwzględnione, nie otrzymaliśmy nawet odpowiedzi dla-
czego. W tym roku proponujemy Państwu, szczególnie tym, któ-
rzy uznają  złożone wnioski za ważne do prawidłowego funkcjo-
nowania miasta i środowiska, o  poparcie ich u radnych Rady 
Miasta, Państwa przedstawicieli, często sąsiadów. Być może gło-
sy elektoratu przed wyborami samorządowymi w 2010 roku po-
zytywnie wpłyną na uwzględnienie  wniosków Spółdzielni. Do 
prac nad budżetem Rada Miasta przystąpi po 15 listopada br.. 
Pozytywnym przykładem współpracy z Radnym Rady Miasta P. 
Bogusławem Zwierzem jest ciąg pieszo-jezdny wzdłuż budyn-
ku przy ul. Okrzei 20, którego realizacja po kilku latach działań 
została umieszczona w planie miasta na rok bieżący, a obecnie 
trwają końcowe uzgodnienia poprzedzające rozpoczęcie prac. 
Stoimy na stanowisku, iż będąc jednym z największych podat-
ników do budżetu mamy prawo oczekiwać co najmniej równe-
go traktowania naszych potrzeb, które jak wynika ze złożonych 
wniosków są potrzebami całego miasta. Wykaz Radnych Rady 
Miasta znajduje się w dziale administracji Spółdzielni, a infor-
macje o dyżurach Radnych i kontakcie z Nimi możecie Państwo 
uzyskać w Biurze Rady Miasta mieszczącym się w Urzędzie Mia-
sta przy ul. Konstytucji 3 Maja 1. 
        

Zarząd Spółdzielni 

Nadzwyczajne  Zebranie  Przedstawicieli Członków 

Zaskarżona przez grupę posłów jesienią 2007 roku 
nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 
14.06.2007 roku doczekała się rozstrzygnięcia przez Trybunał 
Konstytucyjny w zakresie jej zgodności z konstytucją RP. Po 
rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2009 roku (sygn.akt K 64/07) 
wniosku, Trybunał orzekł, iż w 5 przypadkach przepisy 
ustawy nie są zgodne z konstytucją. Dotyczy to wykupu 
mieszkań zakładowych, nieodpłatnie przejętych w latach 
80 tych i 90 tych od przedsiębiorstw państwowych ( art. 48 
ust.3), uznał za niekonstytucyjne uregulowanie nakazujące 
uwzględnianie stażu członka Rady Nadzorczej sprzed wejścia 
w życie przepisu wprowadzającego tę zasadę, czyli przed 31 
lipca 2007 roku ( art.10 ust.1). Nie dopatrzył się natomiast 
nieprawidłowości w przepisie określającym, iż członkiem 
Rady Nadzorczej Spółdzielni można być tylko przez 
dwie trwające trzy lata kadencje. Kolejnym naruszeniem 
konstytucji, co orzekł Trybunał Konstytucyjny, jest przepis 
art.6 ust.1 umarzający należności z tytułu przekształcenia 
mieszkań w odrębną własność, w okresie pomiędzy 23.04.01 
a wejściem w życie ustawy z 14.06.2007 roku tj. 31.07.07 i nie 
spłacenia należności z tego tytułu w pełnej wysokości. Kolejny, 
zdaniem Trybunału Konstytucyjnego przypadek naruszenia 
konstytucji to zezwolenie spółdzielcy ubiegającemu się o 
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Porządek  zebrań 
  1. Otwarcie  Zebrania.
  2. Wybór  Prezydium.
  3. Wybór  Komisji  Wnioskowej.
  4. Zapoznanie sie z projektem zmian do Statutu Spółdzielni
  5. Dyskusja
  6.  Przyjęcie wniosków dotyczących zmian Statutu
  7. Zakończenie  obrad.

Zarząd  Spółdzielni

Grupa
 członkowska Data   Miejsce Grupa

 członkowska Data Miejsce

Topolowa 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
16, 17, 24, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 
45, 47
Toruńska 4, 4a, 
Warszawska 103, 111, 135, 163
Chełmońskiego 10a, 10b, 11, 12, 13
Szczecińska 11, 11a, 12, 14 
11 Listopada 4

27.10
 godz.17°°

Klub
Osiedlowy

ulica 
Kopernika5

Warszawska 80, 86, 88, 90
Kościuszki 2, 20
Armii Ludowej 21, 21a
Kopernika 1, 3, 4, 7,  8a, 10, 11, 14, 
16, 18
Stanisławowska 1
Kard Wyszyńskiego  32/34, 23, 25
Okrzei 14a, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 39

29.10
 godz.17°

Klub
Osiedlowy

ulica 
Kopernika5

Siennicka 6, 8, 9
Błonie 12, 14, 1-go PLM
Nadrzeczna 1, 4, 6, 7, 8,  10, 12
Miodowa 5
Bulwarna 1, 1a
Piłsudskiego 1
Warszawska 212
Dąbrówki 33, 35, 37, 39, 41
Sędomierska 2, 4, 6, 6a,  8, 10
Łupińskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11

28.10
 godz.17°°

Klub 
Osiedlowy 

ulica 
Kopernika5

Członkowie 
oczekujący 26.10

 godz.17°
Biuro S-ni 

Kościuszki 20

Kałuszyn
ul.Zamojska 8,10

28.10
godz.17°°

Miejski Dom
Kultury

Kałuszyn

Kołbiel
ul. 1-go Maja 95

29.10
godz.17°°

Kołbiel
budynek
 mieszk.

wykup mieszkania do wystąpienia do Spółdzielni z żądaniem o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania do gruntu, na 
którym stoi budynek w prawo własności (art.35 ust.2), a Spółdzielnia takie roszczenie zobowiązana była zrealizować. Ostatni 
piąty niekonstytucyjny przepis zaskarżonej ustawy z 14.06.2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
dotyczy art. 4 ust.8 zdanie drugie, który dawał możliwość kwestionowania wysokości opłat czynszowych, których wysokość była 
niezależna od Spółdzielni / woda, ścieki, ciepło, gaz, energia elektryczna itp./. W sześciu przypadkach zaskarżonych przepisów, 
Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż są one zgodne z konstytucją, a w pozostałych dwóch postanowił umorzyć postępowanie. Jedno 
z tych umorzeń dotyczy bardzo istotnej materii, jaką jest najwyższy organ Spółdzielni. Nowelizacja z 14.06.2007 roku w art.8³ 
zlikwidowała istniejące dotychczas Zebrania Przedstawicieli Członków  i Zebrania Grup Członkowskich wprowadzając w to 
miejsce, obligatoryjnie bez względu na ilość członków Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków. Przepis ten jako niezgodny 
z konstytucją zaskarżyła grupa posłów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, który następnie wycofał swoją skargę. Zdaniem 
licznej rzeszy prawników, ekspertów prawa spółdzielczego rozwiązanie zawarte w wymienionym wyżej art.8³ jest naruszeniem 
spółdzielczej zasady samorządności, ingerencją w wolność przystępowania do spółdzielni mieszkaniowych i przepis ten został 
wprowadzony wyłącznie w spółdzielniach mieszkaniowych. Zignorowano stanowiska, iż masowe zebrania są niezdolne do 
podejmowania właściwych i przemyślanych uchwał, a dotychczasowy sprawdzony model Zebrań Grup Członkowskich i Zebrań 
Przedstawicieli Członków jako demokracji wewnątrzspółdzielczej został przez ustawodawcę całkowicie zignorowany. Trybunał 
Konstytucyjny uchylił się od rozstrzygnięcia umarzając postępowanie w tej sprawie, uzasadniając decyzję, iż wniosek nie został 
odpowiednio uzasadniony przez wnioskodawców.
W konsekwencji umorzenie postępowania w tej sprawie skutkuje tym, iż przepis obowiązuje i  spółdzielnie, które z różnych 
przyczyn do chwili obecnej nie wprowadziły Walnych Zgromadzeń muszą stan niezgodny z ustawą naprawić. W tym celu 
Zarząd Spółdzielni postanowił zwołać w roku bieżącym Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków, którego jedynym 
merytorycznym punktem porządku obrad będzie uchwalenie zmian do statutu Spółdzielni, w świetle zmian wynikających z 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Umożliwi to rejestrację tych zmian w Sądzie Rejestrowym, a następnie zwołanie w 2010 
roku zgodnie z wolą ustawodawcy Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Zgodnie z procedurą, Zebranie Przedstawicieli 
Członków  poprzedzają Zebrania Grup Członkowskich. Podział członków na poszczególne grupy członkowskie, terminy zebrań 
oraz ich miejsce przedstawia tabela.

Redakcja

Harmonogram zebrań grup członkowskich 
w październiku 2009roku.


