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Realizując postanowienia prawa oraz Statutu, Spółdzielnia jest zobowiązana do corocznego 
odbycia w pierwszym półroczu, Walnego Zgromadzenia Członków. Ze względu na dużą licz-
bę członków  Statut nakłada na Zarząd przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w częściach. 
Zgodnie z powyższym zostało ono zwołane na 3 i 4 czerwca br. w Klubie Osiedlowym Spół-
dzielni. O miejscu, terminie i porządku obrad członkowie zostali powiadomieni pisemnie po-
przez wywieszenie stosownych zawiadomień na tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodo-
wych, w biurze Spółdzielni, na stronie internetowej Spółdzielni oraz w prasie lokalnej co naj-
mniej na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Podobnie jak latach 
poprzednich, członkowie skorzystali z możliwości  jakie daje im Statut Spółdzielni i uzupełnili 
porządek obrad o dwa projekty uchwał. Dotyczyły one zaleceń dla Rady Nadzorczej Spółdziel-
ni w zakresie wprowadzenia w regulaminie najmu lokali zapisów ograniczających możliwość 
wynajmu spółdzielczych lokali użytkowych jeżeli prowadzona w nich działalność gospodar-
cza będzie nadmiernie uciążliwa dla mieszkańców,  a drugi projekt zalecił Zarządowi rozważe-
nie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul Kopernika 5 z uwagi na 
uciążliwość z tytułu całodobowej sprzedaży w nim alkoholu. Na ogólną liczbę umieszczonych 
na listach obecności członków Spółdzielni (3110) w Walnym Zgromadzeniu udział wzięło za-
ledwie 77 członków,  co stanowi 2,25 % uprawnionych. Statut Spółdzielni, opracowany w opar-
ciu o Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do 
podejmowania uchwał bez względu na  liczbę obecnych. W tym miejscu, aż się prosi powtórzyć 
to co zostało napisane w informacji z Walnego Zgromadzenia w 2013 roku i nadal jest aktu-
alne, iż nie udało się ustawodawcy wprowadzenie bezpośredniej demokracji w spółdzielniach. 
Nie zraża to jednak najbardziej zacietrzewionych posłów do dalszego ingerowania w Prawo 
spółdzielcze i Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych czego przykładem są kolejne projekty 
zmian, często niezgodne z Konstytucją, które zdaniem wyłącznie samych pomysłodawców uza-
sadnione są „interesem spółdzielców” co jest z założenia fałszywe jak również niezgodne z opi-
niami prawnymi ekspertów.    Przed  obowiązującymi nowelizacjami prawa spółdzielczego w 
spółdzielniach funkcjonowały zebrania przedstawicieli członków,  wybieranych na czteroletnią 
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kadencję w trakcie zebrań grup członkowskich, w których uczestniczyło zde-
cydowanie więcej członków niż obecnie na Walnym. Delegatów na zebranie 
przedstawicieli członków wybierano w liczbie około 80 i prawie w komplecie 
brali oni udział w corocznych zebraniach. Komentując tegoroczną frekwencję 
należy ubolewać, iż nieobecni tak duży ciężar odpowiedzialności za losy Spół-
dzielni złożyli na barki tak niewielu. Uczestnicy zebrania odbytego  3 czerw-
ca wybrali prezydium obrad w następującym składzie: Małgorzata Rabsztyn 
- przewodnicząca, Anna Kłossowska - wiceprzewodnicząca, Stanisław Kaszu-
ba - sekretarz. Do komisji mandatowo - skrutacyjnej wybrano: Teresę Potocką 
- przewodnicząca, Joannę Gajowniczek-Stryjewską - sekretarz, Krystynę Świ-
derską - członek. W skład komisji wnioskowej weszli: Stefan Bołtowicz - prze-

wodniczący, Hanna Jastrzębska - sekretarz oraz Alina Czyżkowska - członek. W trakcie kolejnego  zebrania w dniu 4 czerw-
ca do prezydium zebrania wybrano Jana Patejczyka - przewodniczący, Zbigniewa Nowickiego - wiceprzewodniczący, Alinę 
Roguską - sekretarz. Skład komisji mandatowo – skrutacyjnej: Jacek Włodek - przewodniczący, Anna Korczyńska - sekretarz, 
Halina Sławińska - członek. Komisja wnioskowa pracowała w składzie: Tomasz Magdziak - przewodniczący, Andrzej Karo-
lak - sekretarz, Aleksander Maciejewski - członek. Zaangażowanie i aktywność Prezydiów i Komisji obu zebrań zaowocowa-
ły sprawnym ich przebiegiem  oraz zrealizowaniem w pełni porządku obrad. Za wkład włożonej pracy i zaangażowanie wy-
mienionym członkom prezydiów i komisji należą się serdeczne podziękowania. Jak co roku sprawozdanie Zarządu z działal-
ności Spółdzielni w 2013 roku w trakcie obu części Walnego złożył Prezes  Zarządu - Krzysztof Roguski prezentując na wstę-
pie, a właściwie przypominając historię spółdzielczości mieszkaniowej na świecie i w Polsce w aspekcie  55-lecia Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przełom” powołanej do życia w 1958 roku. W dalszej części sprawozdania Prezes przypomniał, iż Spółdziel-
nia posiada 110 budynków wielomieszkaniowych o 3901 lokalach mieszkalnych, 134 lokali użytkowych, 313 garaży i miejsc 
postojowych w garażach podziemnych. Powierzchnia zajmowanych gruntów to blisko 28,5 ha, a powierzchnia użytkowa  za-

sobów spółdzielczych ogółem to 204 509 m2, dwa budynki Spółdzielni o 60 
mieszkaniach znajdują się w Kałuszynie, a jeden (16 mieszkań) w Kołbieli (po-
wiat otwocki). Spółdzielcze prawo własnościowe przysługuje w stosunku do 
2436 mieszkań, a na warunkach odrębnej własności na koniec okresu spra-
wozdawczego było 1336 lokali. Na koniec 2013 roku Spółdzielnia zrzeszała 
3188 członków, osób fizycznych oraz 6 członków osób prawnych. Kontynu-
ując sprawozdanie Prezes Zarządu omówił gospodarkę finansową Spółdziel-
ni za rok 2013 realizowaną w oparciu o roczny plan finansowo-gospodarczy 
uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Ogółem koszty gospodarki za-
sobami mieszkaniowymi były niższe niż w 2012 roku i wynosiły 19 748 236 zł 
w tym koszty eksploatacji zasobów - 4 229 081 zł, koszty ogólne 1 391 941 zł, 
koszty konserwatorów 828 858 zł, koszty działalności kulturalno-oświatowej 

151 720 zł. Odpis podstawowy na fundusz remontowy w stosunku do roku 2012 wzrósł o kwotę 44 289 zł i wyniósł 3 032 789 
zł. Zmniejszyły się wydatki na konserwację domofonów i anten RTV o 28 925 zł do kwoty 373 719 zł. Pozycja koszty dostawy 
gazu, zamknęła się sumą 406 741 zł, o 36 342 zł mniej niż w 2012 roku. Najwyższe wydatki w kosztach gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi, na które Spółdzielnia nie ma wpływu, to koszty centralnego ogrzewania i podgrzania wody (7 244 558 zł) 
oraz dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków (2 088 829 zł). Ogółem stanowiły one w okresie sprawozdawczym 47,3% 
kosztów gospodarki zasobami i łącznie zamknęły się kwotą 9 333 387 zł. Pomimo tego, iż w stosunku do roku 2012 kwota ta 
jest niższa o 1 636 850 zł na co wpłynęły również oszczędnościowe działania ze strony Spółdzielni, zobowiązania z tego tytułu 
nadal  są wysokie. W tym fragmencie sprawozdania Prezes podkreślił, iż w przypadku centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
oraz dostaw zimnej wody i odbioru ścieków rola Spółdzielni ogranicza się wyłącznie do zainkasowania należności od osób zo-
bowiązanych i przekazanie ich w zafakturowanych wysokościach  dostawcom mediów, których nie interesuje, że w tych opła-
tach ze strony posiadaczy lokali często występują opóźnienia. Wszelkie kłopoty z tego tytułu to wyłączny problem Spółdzielni 
dlatego też niezbędne jest wprowadzenie obowiązków rozliczeń mediów bezpośrednio na ich dostawców, o co walczy bezsku-
tecznie od wielu lat środowisko spółdzielcze. Można rozliczać z indywidualnymi odbiorcami koszty energii elektrycznej, gazu 
można i wody oraz ścieków. Pewne kłopoty nastręcza rozliczenie co, ccw ale i w tych przypadkach jest to możliwe. Spółdziel-

cze zasoby są opomiarowane w urządzenia do odczytu zużycia wody z odczy-
tem radiowym, ale to jak się okazuje jest jeszcze niewystarczające do indywi-
dualnego rozliczania się z odbiorcami. 
Konsekwencje zaległości w opłatach za media doskwierają i uderzają wy-
łącznie w Spółdzielnie, nie są natomiast uciążliwe dla ich dostawców. Naru-
sza to jedną z fundamentalnych zasad rynku czyli równego traktowania pod-
miotów. Omawiając wysokość odpisu podstawowego na fundusz remonto-
wy Prezes poinformował, że w roku 2013 był on zróżnicowany w zależności  
od wydatków na remonty poszczególnych nieruchomości i wynosił od 1,15 
zł/m2 pow.uż. do 1,60 zł/m2 pow.uż. lokalu, a fundusz na konserwację był dla 
wszystkich jednakowy i wynosił 0,35 zł/m2 pu lokalu. 
Poważnym problemem którym zajmuje się Spółdzielnia jest windykacja za-
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dłużeń. Na koniec 2013 roku dług wynosił 1 038 780 zł i był wyższy niż w roku 
2012. Wskaźnik zaległości wzrósł o 1,40% i wyniósł 5,61%. Wskaźnik ten w 
skali kraju jest w dalszym ciągu wskaźnikiem stosunkowo niskim, a dług nie 
wpływa negatywnie na płynność finansową Spółdzielni. Zgodnie z analizą bi-
lansu Spółdzielni dokonaną przez Biegłego Rewidenta, który stwierdzając pra-
widłowość funkcjonowania Spółdzielni i pozytywnie oceniając jej kondycję 
uznał, iż Spółdzielnia zdolna do prowadzenia działalności na takim poziomie 
jak dotychczas. Prezes Zarządu w swoim sprawozdaniu wiele uwagi poświę-
cił realizacji dużego zakresu zaplanowanych na rok 2013 prac  remontowych, 
jak również konserwacyjnych. Szczegółowy zakres wykonanych robót opubli-
kowano na str.7 w nr 42/2014 „Przełomowych Wieści”  i tam odsyłamy zain-
teresowanych. Informacja z realizacji planu remontów i konserwacji znajduje się również na stronie internetowej Spółdzielni. 
W trakcie swojego wystąpienia dotyczącego działalności administracyjnej i eksploatacyjnej Prezes Zarządu przedstawił infor-
mację odnośnie przeprowadzonych w 2013 roku obowiązkowych przeglądów elementów budynków, budowli i instalacji na-
rażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz upływ czasu, przeglądów gazowych, przeglądów przewodów dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych. Zapoznał z oceną Zarządu dotyczącą funkcjonowania od 1.07.2013 r. nowych zasad odnośnie 
usuwania  odpadów komunalnych w oparciu o znowelizowaną ustawę o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Efek-
tem tych zmian jest przede wszystkim ponoszenie wyższych kosztów z tego tytułu, nie wyeliminowano podrzucania śmie-
ci do altan spółdzielczych przez osoby nie mieszkające w spółdzielczych zasobach, zbyt rzadkie wywożenie gabarytów (stare 
meble, sprzęt RTV i AGD) oraz wymogi jakim mają one odpowiadać żeby mogły być usunięte, kłopoty z wywożeniem  odpa-
dów „bio” które  powstają z utrzymania w należytym stanie terenów osiedlowych oraz obcinanych gałęzi i usuwanych chorych 
drzew. Poinformował o realizacji powtarzających się w trakcie poprzednich Walnych Zgromadzeń wnioskach mieszkańców 
dotyczących urządzania nowoczesnych, stosownych do oczekiwań placów zabaw dla dzieci, których w roku 2013 wykona-
no trzy, dalsze w realizacji. Prezes dużo czasu w swoim sprawozdaniu poświę-
cił rozliczeniom kosztów zużycia energii cieplnej, efektom pierwszego rozli-
czenia w oparciu o elektroniczne podzielniki kosztów zamontowane w 2012 
roku, rozliczeniu zużycia wody przy użyciu  wodomierzy przystosowanych 
do odczytu radiowego nie wymagających wchodzenia do lokalu celem doko-
nania odczytu, w które do końca 2013 roku wyposażono 81 budynków spół-
dzielczych (5232 wodomierzy). W sprawozdaniu nie mogło zabraknąć infor-
macji dotyczącej działalności społeczno - kulturalnej, funkcjonowania Klubu 
Osiedlowego i działających w nim sekcji zainteresowań, organizacji letniego 
i zimowego wypoczynku dla dzieci oraz imprez sportowo - rekreacyjnych na 
obiekcie na osiedlu Targówka. Podsumowując przedstawione sprawozdanie, 
zaprezentowane wyniki finansowe, działalność w zakresie gospodarki zasoba-
mi mieszkaniowym,  społeczno - kulturalnym, opinię Biegłego Rewidenta z badania bilansu za 2013 rok, Prezes w imieniu Za-
rządu pozytywnie ocenił funkcjonowanie Spółdzielni w okresie sprawozdawczym. Ocenę tę podzieliła Rada Nadzorcza wnio-
skując o udzielenie Zarządowi absolutorium. Z opinią tą zgodzili się również obecni na odbywanym w dwóch częściach Wal-
nym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni zatwierdzając nieomal jednomyślnie  sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej 
oraz udzielając absolutorium Zarządowi Spółdzielni. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013 na pierwszej części Walne-
go Zgromadzenia złożył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Zwierz, a na drugiej części p. Grzegorz Wyszogrodz-
ki – Zastępca Przewodniczącego Rady, którzy   przypomnieli zebranym 9 osobowy skład i strukturę Rady Nadzorczej wybra-
nej w ramach tajnego głosowania w czerwcu 2013 roku, po raz pierwszy po nowelizacji Statutu w mniejszym o 6 osób skła-
dzie. Przedstawili podstawowe zagadnienia jakimi Rada zajmowała się w ciągu roku w trakcie 11 posiedzeń, omówili podję-
te w okresie sprawozdawczym uchwały których było 18. Podkreślili dużą  rolę jaką spełniły rozmowy z dłużnikami w proce-
sie windykacji długów oraz znaczenie bezpośrednich rozmów z mieszkańcami w trakcie poniedziałkowych dyżurów obytych  
w liczbie 48. 
Dużo czasu w trakcie obrad poświęcono dyskusji, która przede wszystkim  dotyczyła bieżącego funkcjonowania Spółdzielni, wła-
ściwego nadzoru nad robotami remontowymi, tworzenia nowych parkingów, utrzymania porządku i bezpieczeństwa na osiedlach, 
planów inwestycyjnych Spółdzielni, roli przeglądów zasobów w aspekcie  tworze-
nia  planów remontów i konserwacji oraz innych spraw związanych z poprawą za-
mieszkiwania w spółdzielczych zasobach. Odpowiedzi na wystąpienia i pytania 
zadane w dyskusji udzielił Prezes Zarządu p. Krzysztof Roguski. Końcowe punkty 
porządku Walnego Zgromadzenia dotyczyły podjęcia uchwał, których było 11 w 
tym dwa projekty z zachowaniem trybu określonego w Statucie, zgłosili członko-
wie Spółdzielni. 0 tym czy uchwały podjęto stwierdziło w dniu 23.06 br. Kolegium 
w składzie: przewodniczący i sekretarze obrad obydwu części Walnego Zgroma-
dzenia, na podstawie protokołów tych zebrań i po zsumowaniu głosów oddanych 
na poszczególne uchwały w trakcie głosowań przeprowadzonych w ramach reali-
zacji porządku obrad na obu częściach Walnego Zgromadzenia. W wyniku po-
wyższego Kolegium stwierdziło, iż podjęto następujące uchwały :
Uchwała Nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013
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DYŻURY CZŁONKÓW  RADY NADZORCZEJ  W III KWARTALE 2014 ROKU
PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W GODZ.15.OO - 17.OO

DATA IMIĘ I NAZWISKO DATA IMIĘ I NAZWISKO
07.07 Andrzej KAROLAK 25.08 Grzegorz WYSZOGRODZKI
14.07 Marianna Elżbieta GRABOWSKA 01.09 Jan PATEJCZYK
21.07 Irena ŁUKASZEWSKA 08.09 Stefan BOŁTOWICZ
28.07 Kazimierz KĘDZIERSKI 15.09 Irena ŁUKASZEWSKA
04.08 Andrzej KAROLAK 22.09 Marianna Elżbieta GRABOWSKA
11.08 Małgorzata RABSZTYN 29.09 Stefan BOŁTOWICZ
18.08 Andrzej KAROLAK

Uchwała Nr 2 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za rok 2013
Uchwała Nr 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku i udzielenia absolutorium członkom Zarzą-
du
Uchwała Nr 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2013 rok
Uchwała Nr 7 w sprawie: zbycia nieruchomości
Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na odpłatne zbycie na rzecz Miasta Mińsk Mazowiecki działek gruntu przy ulicy Mireckiego i Sien-
nickiej oraz 1-go PLM „Warszawa” stanowiących własność Spółdzielni, wykorzystywanych przez Miasto pod ciągi pieszo - jezdne.
Uchwała Nr 8 w sprawie: zbycia nieruchomości 
Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na odpłatne zbycie na rzecz Miasta Mińsk Mazowiecki działki gruntu przy ulicy Topolowej stano-
wiącej własność Spółdzielni, wykorzystywanej przez Miasto pod miejskie parkingi i ciągi pieszo-jezdne.  
Uchwała Nr 9 w sprawie: zbycia nieruchomości
Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na odpłatne zbycie na rzecz Miasta Mińsk Mazowiecki działki gruntu przy ulicy Sędomierskiej i Łu-
pińskiego stanowiącej własność Spółdzielni, wykorzystywanej przez Miasto pod miejskie parkingi i ciągi pieszo-jezdne.
Uchwała Nr 10 w sprawie: zaleceń dotyczących zasad najmu lokali użytkowych  stanowiących mienie Spółdzielni.  
Walne Zgromadzenie zaleciło Radzie Nadzorczej  dokonanie zmian w regulaminie najmu lokali poprzez wprowadzenie do tego regulami-
nu zapisów ograniczających wynajem lokalu, gdy prowadzona w nich działalność może być nadmiernie uciążliwa dla mieszkańców.   
Uchwała Nr 11 w sprawie: zalecenia w przedmiocie najmu lokalu użytkowego w Mińsku Mazowieckim przy ul Kopernika 5 .
Walne Zgromadzenie zaleciło Zarządowi rozważenie możliwości rozwiązania za wypowiedzeniem, umowy najmu lokalu w budynku Ko-
pernika 5, z uwagi na uciążliwość dla mieszkańców związaną ze sprzedażą alkoholu w tym lokalu.
Nie zostały podjęte natomiast dwie uchwały dotyczące działalności inwestycyjnej mianowicie :
Uchwała Nr 5 w sprawie: zmiany uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Ma-
zowieckim z dnia 20 i 21.06.2012 roku, polegającej na uzupełnieniu tej uchwały o zapis umożliwiający Spółdzielni zaciąganie 
kredytów na realizację inwestycji.
Uchwała Nr 6 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć na budowę budynku 
mieszkalnego - wielorodzinnego z częścią handlowo - usługową i garażem podziemnym w Mińsku Mazowieckim przy ulicy 
Topolowej na działce oznaczonej nr ew. 935/18. 
Nie podjęcie uchwały nr 5 w sprawie możliwości  zaciągnięcia kredytu  na budowę w konsekwencji spowodowało nie podję-
cie również uchwały nr 6 w sprawie określenia wysokości sumy jaką może zaciągnąć Spółdzielnia na inwestycje.
Po przeprowadzeniu głosowań i wyczerpaniu porządku obrad , po kilku godzinach  wytężonej pracy, Przewodniczący po-
szczególnych części Walnego Zgromadzenia zakończyli obrady.
                                                                                                  REDAKCJA

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim ogłasza drugi przetarg nieograniczony na ustanowie-
nie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Zamojskiej 10 w Kałuszynie. powierzchnia użytkowa 
37,90m2 (2 pokoje + kuchnia), usytuowany na III piętrze, wyposażony w centralne ogrzewanie, kanalizację i zimną wodę. 
Cena wywoławcza lokalu w drugim przetargu nieograniczonym wynosi: 82 412,00zł (słownie złotych: osiemdzie-
siąt dwa tysiące czterysta dwanaście).
Przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” przy ul. Kościuszki 20 w Miń-
sku Mazowieckim (sala nr 6) w dniu 28.08.2014r (czwartek) o godz 12.oo
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej-kwotę 8 241zł, należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz.10.oo 
na konto Spółdzielni nr 12 1020 4476 0000 8102 0021 1300. Dowód dokonania przelewu należy okazać w trakcie prze-
targu. 
Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smprzelom.pl 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI 
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SPÓŁDZIELCZE OSOBOWOŚCI
                    ALEKSANDER  MACIEJEWSKI,  dowiedziawszy  się  o zamiarze  
prezentacji  jego  osoby w „Przełomowych  Wieściach”, powiedział: „Nie jestem 
specjalną osobą, którą trzeba pokazywać w gazecie. Całe życie, a przeżyłem jak 
dotąd 79 lat, pracowałem  i kiedy tylko  mogłem i była taka potrzeba świadczyłem   
pomoc innym i na rzecz środowiska w którym jestem i żyję. A takich jak ja jest 
przecież wielu.”.
                           Pan Aleksander jest z zawodu i  z zamiłowania elektromonterem. Niemal 
całe swoje dorosłe, zawodowe życie związał z Mazowieckim Przedsiębiorstwem 
Robót Instalacyjnych "BUDOPOL". Będąc od 1961 roku członkiem Spółdzielni 
„Przełom” uczestniczył w powstaniu  większości budynków mieszkalnych 
„Przełomu”. Wykonywał instalacje elektryczne w Szpitalu Powiatowym, szkołach, 
bankach, oczyszczalni ścieków i w wielu innych. Po latach, spacerując po mieście, z 
dumą może powiedzieć, że  w każdym rejonie miasta jest obiekt, w którego budowie 
ma swój udział. Cofnijmy się do lat młodości naszego Gościa. Trzeba  przypomnieć, 
że jako uczeń znanej „zawodówki” w Rembertowie, był czynnym sportowcem w 
dyscyplinie, którą uprawiać zawsze chcieli młodzi chłopcy, oczywiście była to piłka 

nożna. Do dziś pamięta z jakim trudem w swoim mieszkaniu przy ulicy Kościelnej 8 gromadził tak zwany „majdan” czyli 
piłkarski ekwipunek, buty, getry, spodenki, koszulki, piłki i jak rowerami, pieszo, PKS-em bądź pociągiem, na własny koszt 
jeździli na mecze, a pierwsze treningi  przeprowadzali w parku przy Pałacu Dernałowiczów. Wspomnijmy jeszcze jeden 
epizod z młodości pana Aleksandra, kiedy to mały  Olek – ministrant w kościele NNMP (jedynym przecież wówczas 
w mieście), gdy znany wówczas ks. Tadeusz Derulski wprowadzał nową liturgię Służby Ołtarza został pierwszym w 
historii „ceremoniarzem”, inaczej mówiąc, prowadzącym ministrantów. Było to dla młodego człowieka duże wydarzenie.  
Pewnie wielu jeszcze ciekawych informacji można się dowiedzieć od Pana Olka, ale jego skromność, wskazuje, że nie jest 
skory do zwierzeń. Dopiszmy więc kilka zdań o czym wiemy. Jest spółdzielcą, jak to się zwykło mówić o ludziach czynu 
– z krwi i kości. Wielokrotnie wybierany na delegata na Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni. Wśród wielu 
odznaczeń i wyróżnień jest Srebrny Krzyż Zasługi i Odznaka „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego .” Jest jednym z 
aktywnych i szanowanych spółdzielców w „Przełomie”, z którego zdaniem liczą się administratorzy i członkowie Zarządu. 
Zamknijmy tę część kilkoma słowami charakterystyki pana Aleksandra. Skromny, nie dbający o zaszczyty i laurki, nie 
liczący na jakiekolwiek  korzyści. Jak mówił na wstępie Pan Olek, takich jak on jest wielu. Otóż, nie  zgadzamy się z tym. 
Takich „Maciejewskich” jest niewielu i dlatego to jego gościmy  na łamach gazety. Aby wywiad był pełny, zadajmy panu 
Aleksandrowi chociaż trzy pytania.
Nie wiem, czy Pan zdaje sobie sprawę, że rozmawiamy w czasie, kiedy 50 lat temu otrzymał pan klucze do mieszkania 
przy ul. 1-go  PLM ”W-wa”. 
Doskonale pamiętam i wiem jakie były tego okoliczności. Otóż przez kilka lat, będąc członkiem „ Przełomu ”, ale jeszcze bez 
mieszkania, byłem  konserwatorem urządzeń elektrycznych w powstającej Spółdzielni, a przy tym, co dziś dla wielu szczególnie 
młodych, wyda się dziwne i nijak nie zrozumiałe jako społecznik  nie otrzymywałem z tego tytułu żadnego  wynagrodzenia. 
Będąc na liście przydziału zaskoczyła mnie  propozycja ówczesnego prezesa Spółdzielni Edmunda Paski, abym wskazał, który  
lokal ma być moim domem docelowym. Wyjaśniono mi, że jest to wyraz wdzięczności za moje społeczne prace na rzecz 
Spółdzielni. Było to miłe i satysfakcjonujące. W tym mieszkaniu , które sobie wybrałem mieszkam do dziś.
Maciejewski na PLM-ie, to historia tego osiedla. Coś w tym, chyba jest? Skąd tyle i dlaczego społecznikowskiej pasji?
Niech i tak będzie. Ja, budynek w którym mieszkam i całe jego otoczenie, a więc i sąsiednie spółdzielcze bloki, od początku 
traktowałem, że jest to moje „ podwórko”. A że nauczono mnie w domu rodzinnym, że o dobro wspólne trzeba dbać jak o 
swoje, to tak też staram się rozumieć rolę spółdzielcy – mieszkańca.
Myślę, że w Zarządzie „ Przełomu ” za mocno Pana nie kochają. Chyba dokucza pan administratorom ?
Jeśli ktoś traktuje moje uwagi, czy zgłaszane potrzeby, że jest to dokuczanie to się myli. To może tak wyglądać. Ale ja mam  
poprawne relacje w kontaktach z administracją  i z Zarządem również i uważam, że się rozumiemy. Ja, jak zawsze od wielu lat, 
jako współwłaściciel majątku spółdzielczego staram się, aby był on należycie wykorzystywany dla ludzi i przez nas wszystkich 
szanowany. I tak u mnie jest dziś i będzie zawsze  dopóki starczy mi sił. Doceniając moje zaangażowanie na wniosek Zarządu 
Krajowa Rada Spółdzielcza przyznała mi najwyższe spółdzielcze odznaczenie, o którym wcześniej wspomniano – Zasłużony 
Działacz Ruchu Spółdzielczego . 
                     PANIE ALEKSANDRZE, myślę, że wypada mi życzyć, aby sił starczyło Panu na długie lata. A zapewne do tych 
życzeń dołączają się mieszkańcy osiedla przy ul.  1-go PLM „W-wa” oraz pracownicy „ Przełomu ”, którzy poza życzeniami 
dziękują Panu za dobrą współpracę i spółdzielczą troskę o nasz, jak pan wielokrotnie podkreślał wspólny majątek.
                                                                             Na podstawie rozmowy opracował   :
                                                                                             Czesław GĄGOL
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NIESPODZIEWANA WIZYTA W KLUBIE 
OSIEDLOWYM "PRZEŁOMU"

W środę 21 maja br. w Mińsku Mazowieckim gościła Pani Karolina 
Kaczorowska, wdowa po prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej Na 
Uchodźctwie - Ryszardzie Kaczorowskim, jednej z ofiar katastrofy 
smoleńskiej. Po oficjalnej części wizyty, w trakcie której między innymi 
złożono kwiaty przy obelisku poświęconym pamięci ofiar katastrofy 
oraz popiersiu Prezydenta znajdującym się na skwerze im. Prezydenta 
Kaczorowskiego, na zaproszenie p. Grzegorza Szylberga odwiedziła wraz 
z osobami towarzyszącymi Klub Osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przełom” przy ul. Kopernika 5. Wśród wielu osób towarzyszących Pani 
Prezydentowej był p. Ignacy Wieczorek, mińszczanin, współpracownik 

Prezydenta Kaczorowskiego, w trakcie jego wizyt w Ojczyźnie, inicjator budowy pomnika Ofiar Katastrofy 
Smoleńskiej i pomnika prezydenta Kaczorowskiego, organizator okolicznościowych uroczystości upamiętniających 
powyższe zdarzenie i osobę Ryszarda Kaczorowskiego, który po wolnych, demokratycznych wyborach w Polsce, 
przekazał prezydentowi Lechowi Wałęsie insygnia władzy prezydenckiej. W trakcie 
trwania blisko dwugodzinnej wizyty w Klubie Pani Karolina czynnie uczestniczyła 
w zajęciach chóru będącego w fazie tworzenia, z myślą o seniorach, posiadających 
uzdolnienia wokalne, który prowadzi p. Grzegorz Szylberg. Interesowała się również 
innymi formami działalności, prowadzonymi w Klubie. W trakcie wizyty odbywały się 
zajęcia z rękodzieła, prowadzone przez p. Barbarę Szczepanik, w których w tym dniu 
uczestniczyło około 10 dzieci. Pani Karolina z zainteresowaniem oglądała również 
wykonane przez dzieci obrazy na szkle malowane, które zdobią wnętrze Klubu, ozdoby 
z makramy czyli makaty, gobeliny, wykonane przez młodzież ze sznurka sizalowego. 
Jedną z prac wykonanych przez współpracujących z klubem harcerzy, którzy mają swoją 
siedzibę w bloku Spółdzielni przy ul. Topolowej 24 ofiarowano Pani, towarzyszącej 
Prezydentowej, której ta praca bardzo się podobała. Męska część gości, ale nie tylko, z 

zainteresowaniem podziwiała prace sekcji modelarskiej, 
prowadzonej przez p. Adama Dąbrowskiego: modele 
samolotów, czołgów, okrętów, sprzętu wojskowego 
oraz makiety bitew i działań wojennych. W trakcie wizyty Pani Karolina duże 
zainteresowanie wykazała wykonanymi w jej obecności pracami z filcu, w 
których to zajęciach zamierzała wziąć udział, interesując się szczegółowo techniką 
wykonania prac. Widząc to zainteresowanie, dzieci ofiarowały niecodziennemu 
Gościowi obraz wykonany z gałązek ozdobionych kwiatami z różnokolorowego 
filcu. Ponadto strój Pani Prezydentowej przyozdobiono czerwonym filcowym 
kwiatem, który jak powiedziała Pani Karolina przypomina jej maki z pod Monte 
Cassino. Niespodziewanym aczkolwiek miłym gościom w Klubie się podobało, czas 
upłynął szybko. Było miło ale trzeba się było pożegnać. Poza wspomnieniami z tej 
wizyty pozostały zdjęcia.         
       Urszula Piwowar 

Od pewnego czasu na stronie interneto-
wej Spółdzielni (www.smprzelom.pl) znaj-
duje sie odnośnik do nowej usługi "net-
Czynsze".  Dzięki niej każdy mieszkaniec 
naszych zasobów posiadający prawo do 

lokalu może, po osobistym kontakcie z biurem "Przełomu" (pokój 24) i odebraniu loginu i hasła, sprawdzić w dowolnej chwili 
oraz miejscu, stan swoich rozliczeń czynszowych. Warunkiem koniecznym do korzystania z tej usługi jest posiadanie kompu-
tera  z dostępem do internetu (lub innego urządzenia z takim dostępem).  Usługa powyższa jest całkowicie bezpłatna i moż-
na z niej korzystać przez całą dobę. Przypominamy jednocześnie, że zarówno login jak i hasło podlegają szczególnej ochronie 
i Spółdzielnia nie ponosi z tytułu ich udostępnienia osobom postronnym, żadnej odpowiedzialności.
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 WAKACYJNA OFERTA DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców 
Spółdzielnia w ostatnim okresie czasu wyposażyła spółdzielcze 
osiedla mieszkaniowe w nowoczesne place zabaw z bezpiecznymi 
urządzeniami zabawowymi posiadającymi stosowne certyfikaty, 
spełniające krajowe i unijne wymogi prawne w zakresie norm 
bezpieczeństwa. Na tych placach zabaw, dzieci w okresie lata będą 
mogły bezpiecznie, przyjemnie, z korzyścią dla własnego zdrowia 
spędzić wolny czas pod okiem rodziców i opiekunów. Takie obiekty 
usytuowane na świeżym powietrzu w bezpośrednim sąsiedztwie 
miejsca zamieszkania są znakomitą odskocznią od negatywnych 
wpływów na zdrowie dziecka jakie wywołuje wielogodzinne oglądanie 
telewizji czy korzystanie z internetu . Nowe place zabaw, których jest 
już 6 funkcjonują na osiedlu FUD w rejonie budynków: Topolowa 24, 
Szczecińska 11, 11a, Chełmońskiego 10a, 10b, 12 Topolowa 33, 35, 11 
Listopada 4, Bulwarna 1, 1a, Piłsudskiego 1 ,Toruńska 4, 4a. Szczecińska 
12, 14, na osiedlu Targówka w rejonie budynków: Łupińskiego 1, 3, 5, 
7 oraz Dąbrówki 33, 35, 37, 39, 41. W trakcie wakacji radość dzieciom 
powinien sprawić następny plac zabaw przy ul Siennickiej 9. Niestety 
są i przykre zdarzenia związane z placami zabaw. Upodobali je sobie 
wandale, którzy wielokrotnie już niszczyli i uszkadzali ogrodzenia 
tych placów jak również zamontowane urządzenia. Pociąga to za sobą 
konieczność wykonywania napraw i poniesienia dodatkowych kosztów. 
Pomimo współpracy z Policją nie udało się ustalić i złapać sprawców 
tych bezmyślnych zachowań. W związku z tym, iż w okresie wakacji 
młodzież będzie miała dużo więcej wolnego czasu, prosimy i apelujemy 
do Państwa o niezwłoczne informowanie administracji Spółdzielni, a 
w godzinach popołudniowych dyżurnych pracowników zaplecza 
technicznego bądź Policję o wszelkich próbach dewastacji kosztownych 
urządzeń zabawowych. Zapewniamy pełną anonimowość. 

Z myślą o młodzieży starszej i osobach dorosłych w 2013 roku 
rozpoczęto montaż na osiedlach urządzeń gimnastycznych. W 
bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw przy ul Topolowej 24 
zamontowano dwa urządzenia fitnes, do korzystania z których 
zapraszamy starszą młodzież oraz dorosłych, szczególnie rodziców 
i opiekunów dzieci korzystających z sąsiadującego placu zabaw. W 
zależności od zapotrzebowania na tego typu urządzenia, będą one 
montowane również na innych osiedlach. W okresie wakacji codziennie 
funkcjonuje również obiekt sportowo rekreacyjny na Targówce, 
gdzie już od przeszło 10 lat można pograć w koszykówkę, siatkówkę, 
piłkę nożną i tenisa ziemnego. Na obiekcie czynna będzie również 
nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu sportowego. Tradycyjnie w Klubie 

Osiedlowym przy ul Kopernika 5, w miesiącu lipcu, w trakcie 2 turnusów Spółdzielnia prowadzi akcję „Lato 
w mieście” .Opieką objętych jest 60 dzieci, koszty tej formy wypoczynku dzieci pokrywa Miasto, aktualnie 
jest już komplet dzieci na oba turnusy, ale istnieje możliwość skorzystania z tej akcji w przypadku rezygnacji 
któregoś z uczestników. Życzymy miłych, słonecznych i pełnych niezapomnianych wrażeń wakacji.

         ADMINISTRACJA 
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OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 20 wynajmie lokal użytkowy nr 1 przy ul. Dą-
brówki 39 w Mińsku Mazowieckim o pow. użytkowej 57,4 m2 .Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, cie-
płą wodę oraz centralne ogrzewanie.Bliższych informacji odnośnie przedmiotowego lokalu udziela kierownik działu admini-
stracji i eksploatacji - tel. 605 112 533
          Zarząd Spółdzielni

KILKA PORAD NA WAKACJE
Najbliższe dni i tygodnie, to dla naszych mieszkańców czas wypoczynku. Wiele osób decyduje się na wyjazd w poszukiwaniu 
cieplejszych miejsc, ładniejszego krajobrazu czy innych atrakcji związanych z letnią przygodą. Zanim jednak zaczniemy 
korzystać z wypoczynku, musimy odpowiednio do tego się przygotować, a w szczególności zabezpieczyć nasze mieszkania, 
które na kilkanaście dni pozostaną bez opieki. W okresie wakacyjnym zwiększa się liczba włamań do mieszkań, a nas po 
powrocie czeka niemiła niespodzianka w postaci ogołoconego lokalu. 
Co zrobić żeby widok splądrowanego mieszkania nie przesłonił nam wspomnień z wakacyjnego wypoczynku? 
Założyć urządzenia monitorujące i alarmujące. Inwestycja dosyć kosztowna ale skuteczna. Sprawowanie stałego nadzoru nad 
naszym mieszkaniem powierzamy firmie zajmującej się tym przez 24 godziny na dobę.  W razie jakichkolwiek podejrzanych 
działań w naszym lokalu pracownicy firmy zjawiają się na miejscu sprawdzając przyczynę alarmu. 
Montaż skomplikowanych zamków. Aby skorzystać ze skomplikowanego zamka musimy mieć świadomość, czy drzwi 
wejściowe do naszego mieszkania są odpowiedniej konstrukcji. Nie da się zamontować skomplikowanego zamka w drzwiach 
zbudowanych z ramy i oklejonych płytami pilśniowymi. Po prostu nie ma tego zamka gdzie przymocować. Takie drzwi należy 
wymienić. Nowy koszt. 
Jak dobrze mieć sąsiada. Wścibski sąsiad, który na co dzień jest denerwujący, może stać się naszym sprzymierzeńcem. To on 
będzie sprawdzał kto znajduje się w naszej klatce schodowej, piwnicy czy kręci się po osiedlu. Ale żeby sąsiad mógł spojrzeć 
na nasze mieszkanie, należy mu o wyjeździe powiedzieć i poprosić o zwrócenie na nie uwagi. Powinniśmy zostawić mu 
kontaktowy numer telefonu, może adres kogoś z rodziny, by mógł z nich skorzystać w określonej sytuacji. 
Wakacje, wakacje i po wakacjach. Każda klatka schodowa w budynkach Spółdzielni została wyposażona w zamek szyfrowy. 
Uczulajmy się nawzajem na zamykanie drzwi wejściowych na klatkę, na ochronę unikatowego szyfru, by osoby postronne nie 
mogły wykorzystać sytuacji do wejścia na teren budynku. Można przypuszczać, że wspólne, w sumie nieuciążliwe, zwracanie 
uwagi nie tylko na swoje, ale i na cudze, przynieść może dobre efekty w zakresie ochrony naszych mieszkań, nie tylko w 
okresie wakacyjnym.
Nie mniej ważną sprawą jest zabezpieczenie mieszkania przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. W tym przypadku sprawa 
jest prosta ponieważ na czas naszej nieobecności powinniśmy zamknąć zawory sieci wodociągowej, gazowej (jeśli mamy 
gaz), a okna możemy pozostawić rozszczelnione (większość okien posiada taką możliwość) co pozwoli na wymianę 
powietrza w pomieszczeniach. Dobrze będzie jeżeli na czas naszej nieobecności odłączone zostaną wszystkie odbiorniki 
energii elektrycznej (telewizory, radioodbiorniki, komputery, lodówki, itp. – chodzi o fizyczne wyjęcie z gniazd wtykowych 
przewodów zasilających) ponieważ pozostawienie ich podłączonych poza poborem energii może w przypadku wyładowań 
atmosferycznych spowodować uszkodzenie odbiorników, a nawet wywołać pożar. 
Sygnalizując problemy związane z kwestią bezpieczeństwa naszych mieszkań w okresie kanikuły chcemy zwrócić uwagę 
naszych mieszkańców na istnienie tego problemu oraz wskazać choć w przybliżeniu na metody jego rozwiązania.
Dbając o siebie zatroszcz się o swój dobytek.
           ADMINISTRACJA

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim ogłasza kolejny przetarg nieograniczony na usta-
nowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 23 przy ul. Nadrzecznej 6 w Mińsku Mazowieckim. 
powierzchnia użytkowa lokalu 72,33 m2 (4 pokoje + kuchnia), usytuowany na IV piętrze wyposażony w centralne 
ogrzewanie, kanalizację, ciepłą i zimną wodę oraz gaz ziemny. 

Cena wywoławcza lokalu wynosi: 192 401 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta jeden).
Przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” przy ul. Kościuszki 20 w Mińsku 
Mazowieckim (sala nr 6) w dniu 28.08.2014r (czwartek) o godz 10.oo 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej-kwotę 19 240zł, należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz.9.oo 
na konto Spółdzielni nr 12 1020 4476 0000 8102 0021 1300. Dowód dokonania przelewu należy okazać w trakcie prze-
targu. 
Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smprzelom.pl 
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