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Od czegoś trzeba zacząć
Taki tytuł nosił artykuł opublikowany na tytułowej stronie pierwszego numeru spółdziel-

czego czasopisma „Przełomowe Wieści” wydanego 10 lat temu w grudniu 2004 roku. Nikt z 
zespołu redakcyjnego przygotowującego pierwszy numer do druku nie miał w zawodzie „redak-
tora” żadnego doświadczenia ani merytorycznego przygotowania, dlatego trema towarzyszyła 
nam od samego początku i towarzyszy do dzisiaj. Decyzję o wydawaniu biuletynu podjęto chcąc 
zainteresować mieszkańców i pogłębić ich wiedzę związaną z historią Spółdzielni, prowadzoną 
działalnością finansową, remontową, przepisami obowiązującymi w Spółdzielni, zarządzaniem 
spółdzielczymi zasobami, działalnością społeczno-kulturalną, prezentacją spółdzielczych oso-
bowości, publikacją ważnych ogłoszeń i przekazywaniem istotnych informacji. Podjęcie decyzji 
w tej sprawie poprzedziły konsultacje odnośnie oceny zasadności i celowości wydawania gazet-
ki zarówno w gronie działaczy spółdzielczych jak również z innymi spółdzielniami w Polsce, 
które wydając spółdzielcze gazety miały już w tej sprawie spore doświadczenie. Dużą pomoc 
uzyskaliśmy z Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która wydając od października 2001 roku 
spółdzielcze czasopismo „Między Nami Spółdzielcami” podzieliła się z nami swoimi doświad-
czeniami.

W dotychczasowych 45 numerach czasopisma opublikowano ważne, istotne dla mieszkań-
ców materiały, między innymi roczne plany remontów wraz z ich realizacją, informacje dotyczą-
ce gospodarki finansowej Spółdzielni, uchwalone regulaminy, sprawozdania z Walnych Zgroma-
dzeń Członków Spółdzielni, składy Rady Nadzorczej i terminy dyżurów jej członków, informa-
cje o przetargach dotyczących robót remontowych oraz sprzedaży lub wynajęcia spółdzielczych 
lokali, o dyżurach konserwatorów w okresie świąt. W czasopiśmie informowaliśmy Państwa o 
procedurze uzyskania dodatków mieszkaniowych, namawialiśmy do powoływania Samorządów 
Domowych, do składania wniosków o przekształcenie gruntów pod blokami z prawa wieczyste-
go użytkowania w prawo własności. Wiele miejsca poświęcono organizacji letniego i zimowego 
wypoczynku w klubie osiedlowym oraz sekcjom zainteresowań w nim działającym. Nie zabra-
kło też informacji o historii Spółdzielni, jej 50 i 55 rocznicy powstania oraz prezentacji naszych 
sąsiadów – spółdzielczych osobowości. Na łamach biuletynu znalazło się również miejsce na 
aktualności, istotne wiadomości, informacje o podjętych przez organy Spółdzielni działaniach 
oraz wnioski do budżetu miasta o uwzględnienie proponowanych przez Spółdzielnię zadań.

Radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz wielu sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku
życzą Rada Nadzorcza i Zarząd
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Bez rzetelnej, systematycznej i wiarygodnej informacji tak trudno mówić o nowoczesnym, pożytecznym, akceptowanym 
i mądrym funkcjonowaniu każdej społeczności lokalnej. Dotyczy to zwłaszcza spółdzielczości, w tym tak ważnego jej obszaru, 
jakim od dekad jest spółdzielczość mieszkaniowa. Głównie z powyższych powodów członkowie spółdzielni mieszkaniowych 
oczekiwali od władz statutowych wypracowania mądrych form komunikowania się ze spółdzielcami. Najbardziej korzystną, 
oczekiwaną formą okazało się wydawanie własnych gazet, czy biuletynów. Spółdzielcza gazeta „Przełomowe Wieści” od dziesię-
ciu lat, niezmiennie stanowi dla mieszkańców Mińska Mazowieckiego źródło wiedzy o wszystkim, co się w spółdzielczej społecz-
ności wydarza, o sukcesach, ale i problemach, z którymi przychodzi się zmierzyć, o nowych regulacjach prawa oraz o decyzjach 
władz spółdzielni, ale i o spółdzielczej codzienności, w którą wpisuje się działalność oświatowo - kulturalna oraz współpraca z 
władzami samorządowymi miasta. Zapewne dlatego „Przełomowe Wieści” tak chętnie są przez mińszczan czytane, a wiedza o 
wszystkim, co stanowi Spółdzielnię Mieszkaniową w Mińsku Mazowieckim jest powszechnym dobrem. Gratulujemy Jubileuszu! 
Jako zaprzyjaźniony i współpracujący samorząd spółdzielczy miasta Siedlce pragniemy życzyć Redakcji „Przełomowych Wieści”, 
ale i statutowym władzom Spółdzielni Mieszkaniowej w Mińsku Mazowieckim i Spółdzielcom w tym mieście wielu lat równie 
pożytecznej działalności informacyjno - edukacyjnej. Życzymy rozwoju, wiernych i przyjaznych czytelników, a nade wszystko 
samych dobrych „wieści”!

Spółdzielcy Siedlec gratulują!

Redakcja gazety pracuje całkowicie społecznie, a koszty wydania pisma staramy się pokryć z publikowanych na jej łamach 
reklam oraz z oszczędności z nieodpłatnego publikowania w niej zawiadomień o przetargach własnych i innych ogłoszeń wyma-
gających publikacji prasowych.

Z perspektywy 10 lat wydawania „Przełomowych Wieści” należy z zadowoleniem stwierdzić, iż gazeta jest czytana z zaintere-
sowaniem, w sposób widoczny wśród mieszkańców zasobów Spółdzielni poprawiła się wiedza o „Przełomie”, o obowiązujących 
przepisach prawa i regulaminach, wielu czytelników skorzystało z pozyskanych z gazetki wiadomości z różnych dziedzin, czyli 
zaplanowany cel został osiągnięty. O tym, że nasza gazeta nie jest czytana tylko w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” 
świadczą życzenia nadesłane z okazji 10 – lecia „Przełomowych Wieści” od zaprzyjaźnionych Spółdzielni i nie tylko. Dziękując za 
życzenia obiecujemy czytelnikom stałe podnoszenie poziomu czasopisma, rozszerzanie tematyki artykułów i tu oczekujemy od 
Państwa propozycji i żeby „Wieści”, które przekazujemy mieszkańcom Spółdzielni spełniały ich oczekiwania. Redakcja

Redakcja „Między Nami Spółdzielcami” z Siedlec

Świąteczne dyżury konserwatorów Spółdzielni
Hydraulicy Data Elektrycy
609831786 25.12.2014 607242224
607327772 26.12.2014 609831785
607327772 1.01.2014 609831785
607095188 6.01.2014 605645257

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przełom" informuje, że dyspo-
nuje wolnymi lokalami mieszkalnymi w zasobach Spółdzielni 
na terenie miasta Mińska Mazowieckiego: -lokal nr 23 przy 
ul.Nadrzecznej 6 - pow. uż. 72.33m2 /4 pok. + kuchnia/ IV pię-
tro, -lokal nr 16 przy ul.Dąbrówki 35 - pow. uż. 50,70m2 /2 pok. 
+ kuchnia/ IV piętro. Bliższych informacji w sprawie nabycie 
w/w lokali udziela dział członkowsko - mieszkaniowy pok. nr 
22, tel. /25/758-50-11 wew 26.

 

Gratulujemy pięknego Jubileuszu Waszej Gazety.  
Jesteśmy pełni uznania dla przekazu którym 

przedstawiacie swoje problemy, sukcesy i zamiary. 
Wasza społeczność choć duża staje się bardzo spójna  

i posiada dzięki Przełomowym Wieściom wyraźną 
tożsamość. Chyba trochę Wam zazdrościmy. 

Poznań, grudzień 2014 r. 
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Dyżury Rady Nadzorczej w I półroczu 2015 roku (poniedziałek, godzina 15 - 17)
Imię i Nazwisko Data Imię i Nazwisko Data Imię i Nazwisko Data
Bołtowicz Stefan 12.01.2015 

09.03.2015
18.05.2015

Grabowska Marianna 
Elżbieta

26.01.2015
23.03.2015
25.05.2015

Karolak Andrzej 02.02.2015
13.04.2015
01.06.2015

Kędzierski Kazimierz 09.02.2015
27.04.2015
15.06.2015

Łukaszewska Irena 05.01.2015
30.03.2015
08.06.2015

Patejczyk Jan 23.02.2015
04.05.2015
22.06.2015

Rabsztyn Małgorzata 02.03.2015
11.05.2015
29.06.2015

Wyszogrodzki Grzegorz 16.02.2015
20.04.2015

Zwierz Bogusław 19.01.2015
16.03.2015

Życzymy Państwu zdrowia, optymizmu, 
wiary we własne siły i odwagi na drodze 

do spełnienia marzeń.

Aby rok 2015 przyniósł same
radosne chwile i pozwolił

zrealizować wszystkie plany

Rada Nadzorcza,
Zarząd i Pracownicy

Z okazji zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku

"SK bank informuje, iż od 01.01.2015r. będą przyjmowane wpłaty gotówkowe na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej PRZEŁOM za 
symboliczną opłatę - 1zł."

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przełom" w Mińsku Mazowieckim zaprasza do złożenia oferty na wykonanie opracowania koncepcji i dokumenta-
cji technicznej projektu uzupełnienia orynnowania i odprowadzenia wód opadowych z dachu oraz odprowadzania wód opadowych w wejściach 
do klatek schodowych budynku przy ulicy Warszawskiej 212 w Mińsku Mazowieckim. Ofertę prosimy złożyć do 30 stycznia 2015 roku. Szcze-
gółowych informacji niezbędnych do opracowania oferty udziela dział techniczny Spółdzielni pokój 5 tel. 257585011 wew. 16 i 27. Niniejsze 
zapytanie zamieszczone jest na internetowej stronie Spółdzielni www.smprzelom.pl   Dział Techniczny

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
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Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Jackowicz z Mińskiem związany od urodzenia, w zasobach 
Spółdzielni zamieszkał w 1969 roku w budynku przy ul Warszawskiej 66 / obecnie 80 
/ u rodziców żony. Członkiem Spółdzielni został w 1970 roku, czyli blisko 45 lat temu.  
Pierwsze własne małe mieszkanie o pow. 38 m2 wraz z żoną Małgorzatą zasiedlili w 
bloku przy ul Okrzei 20, w którym zamieszkiwali blisko 15 lat, czyli do uzyskania w 
trybie zamiany większego lokalu w spółdzielczym budynku przy ul Topolowej 31. 
Studiując na Wydziale Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, podjął pra-
cę zawodową początkowo w Szkole Rolniczej w Janowie, a następnie w Technikum 
Chemicznym, jednej z elitarnych mińskich szkół średnich. Z Jerzym poznaliśmy się 
w połowie lat 60. Połączyła nas fascynacja raczkującym w Polsce powojennej bry-
dżem sportowym, razem występowaliśmy w rozgrywkach ligowych oraz turniejach. 
Z końcem lat 60. nasze drogi rozeszły się. 
Wiem, że w tym okresie rozpocząłeś pracę naukową. Może przybliżysz czytelnikom swój 
zawodowy życiorys? 
W moim życiu było kilka sprzyjających mi okoliczności. W czasie studiów pra-
cowałem jako nauczyciel w Szkole Rolniczej w Janowie. Gdy dowiedziałem się, 
że w pałacu Dernałowiczów, w którym obecnie mieści się Miejski Dom Kultury, po-
wstaje Technikum Chemiczne, zdecydowałem się na przyjęcie propozycji zatrudnie-
nia w tej szkole. Wówczas po raz pierwszy spotkałem się z wieloletnim dyrektorem 
Technikum Chemicznego – niestety nieżyjącym już mgr. Janem Miłkowskim. Cała 
kadra dydaktyczna liczyła początkowo 4 osoby: Jan Miłkowski i jego żona Wanda – 

chemicy, Danuta Kwiatkowska obecnie Krajewska - rusycystka i ja jako polonista. W pierwszym roku szkolnym 1963/64 było tylko dwie 
klasy o specjalnościach: analiza chemiczna i przetwórstwo tworzyw sztucznych. W następnych latach przybyło uczniów i nauczycieli. 
W szkole poznałem swoją żonę Małgorzatę, wówczas Pielasa, która w Technikum Chemicznym przepracowała do emerytury, przez 37 
lat. Wielu absolwentów Technikum Chemicznego - moich wychowanków - osiągnęło znaczące sukcesy w różnych dziedzinach życia, 
między innymi Ewa Jakubicka / Gańko /, Halina Dźwigała / Ługowska /, Urszula Adamiec / Bartnicka /, Paweł Królak, Bogdan Cichoń, 
Stanisław Szuba, którzy po ukończeniu studiów zostali nauczycielami w macierzystej szkole. Wiceprezesem Zarządu SM „Przełom” ds. 
ekonomicznych jest moja wychowanka Halina Bąk z domu Jackiewicz. 
Kiedy pojawiły się u Ciebie zainteresowania pracą naukową?
Podczas pracy z młodzieżą w szkole przekonałem się, że moje zainteresowania zdecydowanie wykraczają poza problematykę polo-
nistyczną. Zacząłem coraz bardziej interesować się polityką. I kiedy wiosną 1970 r. dowiedziałem się, że na Uniwersytecie Warszaw-
skim otwierają dzienne politologiczne studia doktoranckie, bez wahania zdecydowałem się przystąpić do egzaminu, a po przyjęciu 
na studia - zrezygnować całkowicie z pracy, co było warunkiem przyznania stypendium doktoranckiego. W ten sposób rozstałem się 
z Technikum Chemicznym. Od 1970 r. zająłem się wyłącznie pracą naukowo - badawczą. Ukończyłem studia doktoranckie w Instytucie 
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskałem stopień doktora nauk politycznych za rozprawę pt. Traktat pokojowy z 
Bułgarią 1947. Wówczas zostałem zatrudniony – jako pracownik naukowy /adiunkt/ - w Polskiej Akademii Nauk, gdzie przepraco-
wałem prawie 30 lat /1973 -2002 /, najpierw w Instytucie Krajów Socjalistycznych, a od 1990 r. w Instytucie Studiów Politycznych. 
Po uzyskaniu w 1998 r. stopnia doktora habilitowanego za książkę pt. Partie opozycyjne w Bułgarii 1944 – 1948 podjąłem również pracę 
dydaktyczną w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie / Dziś: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
im. J. Korczaka w Warszawie /, gdzie zostałem profesorem nadzwyczajnym / 2000/. W uczelni tej, w której pracuję do dziś, pełni-
łem kolejno funkcje: dyrektora Instytutu Pedagogiki, dziekana Wydziału Nauk Społeczno – Filologicznych w Warszawie, kierownika 
Katedry Politologii, prorektora uczelni oraz dziekana Wydziału Zamiejscowego w Człuchowie. Wypromowałem ponad 200 licencja-
tów i magistrów oraz dwóch doktorów. Praca w uczelni pedagogicznej sprawiała mi i sprawia nadal wiele satysfakcji. Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie stosuje nowoczesne metody w kształceniu młodzieży i dorosłych /mentoring, coaching, 
kształcenie na odległość /, kładąc nacisk na kształcenie ustawiczne, tzn. przez całe życie. Moje zainteresowania naukowe ogniskują 
się wokół Bułgarii i Bałkanów. Do ważniejszych osiągnięć mogę zaliczyć książki: Traktat pokojowy z Bułgarią 1947, Bułgaria and 
the Western Powers 1941-1944, Bułgaria od rządów komunistycznych do demokracji parlamentarnej 1988-1991. Partie opozycyjne 
w Bułgarii 1944-1948 oraz Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko - bułgarskich / współautorstwo/.  Moje publikacje 
zostały zauważone w Bułgarii. Byłem uczestnikiem dwóch międzynarodowych kongresów bułgarystów w tym kraju – w 1981 i 1986 r. 
Ponadto za wkład w badania bułgarskiej historii zostałem odznaczony medalem 1300 lat Bułgarii. 
Dokonania i dorobek naukowy masz imponujący, ale ja wrócę jeszcze do lat 60. Jako młody człowiek nie potrafiłeś spokojnie usiedzieć na 
jednym miejscu, dziś mówiliby o Tobie, że jesteś ''zakręcony'', a wówczas uczniowie obdarzyli Cię wdzięcznym pseudonimem, którego nie 
zdradzę, miałeś wiele zainteresowań. Jedno z nich, dzięki któremu w latach 60. poznaliśmy się, było związane z brydżem sportowym. Byłeś 
jednym z pionierów tej dyscypliny sportu na terenie Mińska, jednym z zawodników sekcji brydża sportowego, którą w 1966 roku zarejestro-
wano w PZBS i zgłoszono do rozgrywek B klasy. Czy pamiętasz, jaką drużyna nosiła nazwę? Odnosiłeś również sukcesy w rozgrywkach o Mi-
strzostwa Mińska Mazowieckiego oraz na obszarze byłego województwa mazowieckiego. Może zechcesz podzielić się z czytelnikami swoimi 
wspomnieniami z tego okresu?
Uczniowie Technikum Chemicznego, a także koledzy z lekkoatletycznego boiska nazywali mnie „śrubą'', co było niewątpliwie zwią-
zane z moją wrodzoną ruchliwością. Jeżeli chodzi o moje osiągnięcia w brydżu sportowym, to uważam, że były one bardzo skrom-
ne. W latach 60. pojawiło się w Mińsku wielu zdolnych, utalentowanych brydżystów, z którymi miałem przyjemność grać najpierw 
towarzysko, a od 1966 roku również w turniejach. Byli to Michał Papis, Zbyszek Nahorski, Ryszard Kościński, Szymon Gadomski, 

Spółdzielcze osobowości



Krzysztof Roguski, Andrzej Szydziński, Jurek Sychowicz, Wiesiek Mirosz, Andrzej Maliszewski, Krzysztof Kulka, Leszek Parol, Ry-
szard Retelewski, Marian Gurzęda, Zbyszek Parol, Janusz Bystrzyński, Ryszard Możdżonek i inni. Pamiętam, że pierwszym klubem, 
w którym graliśmy w brydża sportowego w klasie B, był „LZS” Mińsk Mazowiecki, a następnym po awansie do klasy A „GKO” Mińsk 
Mazowiecki. Na rozgrywki po byłym województwie warszawskim w pierwszym roku jeździliśmy zdezelowaną „Nyską” i to był wkład 
LZS-u w utrzymanie naszej sekcji. Mieliśmy za to zapał do gry. Z sentymentem wspominam II miejsce wywalczone wspólnie z Ry-
szardem Retelewskim w październiku 1967 roku w Pruszkowie w Wojewódzkim Turnieju Par w którym rywalizowało kilkudziesięciu 
brydżystów z województwa warszawskiego. To chyba był mój największy sukces, jaki osiągnąłem w brydżu sportowym. Moja przygoda 
z brydżem skończyła się w momencie rozpoczęcia studiów doktoranckich. Wielu z wymienionych kolegów kontynuowało karierę bry-
dżową, a - jak wiem - brydżowy duet Krzysztof Kulka – Krzysztof Roguski - Mistrzowie Międzynarodowi do dziś uprawia tę umysłową 
dyscyplinę sportu, wielokrotnie uczestnicząc w finałach Mistrzostw Polski, zdobywając w nich wiele medali różnego koloru. Aktualnie 
występują w drużynie MKS „Mazovia” Mińsk Mazowiecki rywalizującej w I Lidze. I to sprawia mi dużą frajdę.
Dziękuję Ci za te wspomnienia i za krótką prezentację moich brydżowych dokonań, ale to jest wywiad z Tobą i o Tobie, więc pozwolę sobie na 
kolejne pytania dotykające tym razem drugiej Twojej pasji, szybownictwa. W tym czasie polskie szybownictwo święciło tryumfy na świecie, 
było popularne wśród młodzieży, w Mińsku działała wówczas filia Aeroklubu Warszawskiego, posiadająca swoją bazę i zaplecze sprzętowe 
na lotnisku w Janowie. Wiem coś o tym, bo jako uczeń szkoły średniej otarłem się o ten sport. Czy możesz czytelnikom przybliżyć ten okres 
w Twoim życiu?
Szybownictwo /w mniejszym stopniu spadochroniarstwo/ miało szczególne miejsce w moim życiu. Było spełnieniem młodzieńczych 
marzeń. Po raz pierwszy za sterami szybowca zasiadłem w 1957 r. w szkole szybowcowej w Fordonie /dziś dzielnica Bydgoszczy/. Był 
to jednoosobowy szybowiec „ABC”, składający się ze skrzydeł przymocowanych do dwóch belek /w miejscu dzisiejszego kadłuba/, 
do których przyczepiono stery /z tyłu/ i krzesełko /z przodu/ oraz linki pozwalające poruszać tymi sterami. Nauka latania zaczynała 
się od tzw. szusów po ziemi za pomocą wyciągarki. Potem odrywaliśmy się od ziemi coraz wyżej. Po kilku miesiącach szkolenia opa-
nowałem podstawowe umiejętności pilota szybowcowego, tzn. start, panowanie nad szybowcem w powietrzu i lądowanie. Latanie na 
szybowcach kontynuowałem na lotnisku w Janowie po otwarciu filii Aeroklubu Warszawskiego.  Szkolenia prowadził pilot – instruktor 
Eugeniusz Stawski, który później zginął w wypadku lotniczym. O rozstaniu się z szybownictwem zadecydował jeden lot, a właściwie 
jego skutki. Po rozpoczęciu pracy w Technikum Chemicznym coraz trudniej przychodziło mi łączenie pracy zawodowej z licznymi 
zainteresowaniami sportowymi. W maju 1964 r. wykonałem przelot z Janowa do Oleśnicy pod Wrocławiem, spełniając w ten sposób 
jeden z warunków do uzyskania Złotej Odznaki Szybowcowej, Po locie oczekiwałem, że następnego dnia przyleci po mnie samolot 
i przyholuje do Janowa. Ze względu na alarm bojowy, ogłoszony w jednostce lotniczej w Janowie, mój powrót opóźnił się trzy dni. 
Z tego względu nie mogłem przeprowadzić w szkole zaplanowanych lekcji. Dyrektor Jan Miłkowski uświadomił mi prosty fakt, 
że moja pasja szybownicza nie może wpływać negatywnie na wypełnianie przeze mnie obowiązków dydaktycznych i wychowawczych. 
Stanąłem wówczas przed dylematem: albo skupię się na pracy, albo na szybownictwie. Po dłuższym namyśle zdecydowałem się zre-
zygnować z szybownictwa.  Myślę, że na podjęcie takiej decyzji miał również wpływ wcześniejszy wypadek lotniczy, któremu uległem 
w trakcie lotu nad lotniskiem w Janowie, kiedy podczas lądowania awarii uległo podwozie szybowca. Skończyło się na strachu i drob-
nych potłuczeniach. 
Na tych dwóch pasjach kończy się moja wiedza o Twoich zainteresowaniach. Może jest coś jeszcze, o czym warto czytelnikom 
powiedzieć. Bardzo proszę! 
Moje zainteresowania sportowe nie ograniczały się tylko do brydża i szybownictwa. Grałem w szachy /również zawodniczo/, skaka-
łem w dal, żeglowałem. Dziś z perspektywy wielu lat patrzę na swoje młode lata jak na chaotyczne próby znalezienia swojego miejsca 
w życiu. Ostatecznie po rozpoczęciu studiów doktoranckich postanowiłem, choć z żalem, zerwać z młodzieńczymi pasja-
mi sportowymi i skupić się na rozwoju intelektualnym i naukowym. W moje ślady poszedł syn Krzysztof, który wykłada 
przedmioty ekonomiczne na Akademii im Leona Koźmińskiego w Warszawie, a w bieżącym roku, z czego wraz z żoną jeste-
śmy bardzo dumni, z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymał nominację na profesora zwyczajnego. Na za-
kończenie naszej rozmowy pragnę podkreślić, że w jesieni życia stałem się sentymentalny, coraz bardziej czuję się związany 
ze społecznością naszego miasta oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „Przełom” w której zasobach zamieszkuję już blisko 45 lat. 
Myślę że pewien wpływ na to ma spółdzielcze czasopismo „Przełomowe Wieści”, które właśnie kończy 10 lat. Z tej okazji życzę redak-

cji wytrzymałości, dalszych sukcesów 
redakcyjnych oraz utrzymania wyso-
kiego poziomu gazety przez kolejne 
lata, a czytelnikom- mieszkańcom 
spółdzielczych osiedli z okazji świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
wszelkiej pomyślności. 
Dziękując za rozmowę i ciepłe słowa 
dla redakcji „Przełomowych Wieści” 
w jej imieniu oraz swoim własnym 
również pozwolę sobie na złożenie 
całej Twojej rodzinie świątecznych 
i noworocznych życzeń zdrowia, szczę-
ścia oraz wszelkiej pomyślności.

Rozmowę przeprowadził
Krzysztof Roguski

Numer 45, Str.5



Numer 45, Str.6

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych wartości w życiu człowieka. Szczególnie jest to ważne w zamieszkiwaniu w 
dużych skupiskach ludzi, którymi są spółdzielcze osiedla, gdzie żyje często kilkaset rodzin o różnej kulturze, sposobach spędzania 
wolnego czasu, odmiennych nawykach i przyzwyczajeniach. Jak w każdym tego typu środowisku zamieszkują ludzie o „trudnych” 
charakterach, nadużywający alkoholu, zakłócający swoim sąsiadom spokój, naruszający ich poczucie bezpieczeństwa. Takie nagan-
ne zachowania  prezentują również osoby, które nie mieszkają w naszym budynku, a upatrzyły sobie, z różnych przyczyn, naszą 
klatkę schodową lub teren przyległy do budynku, jako miejsce swoich alkoholowych libacji, a w konsekwencji upojenia alkoholo-
wego jako poligon do prezentowania swojej „mocy”  poprzez dewastację naszego wspólnego majątku. Osoby te, często znajomi i 
koledzy naszych sąsiadów lub ich dzieci, terroryzują mieszkańców, którzy w obawie o swoje zdrowie i życie odmawiają składania   
w tej sprawie zeznań na policji.Brak przestrzegania podstawowych zasad kultury i dobrych obyczajów widoczny jest również przy 
parkowaniu samochodów. Są one, pomimo określonych i oznakowanych w sposób prawidłowy i czytelny stref ruchu na osiedlach, 
parkowane w miejscach gdzie jest to zakazane. Takie zachowanie jest normą i nie wywołuje wśród tych kierowców poczucia wsty-
du lub zażenowania. Dotyczy to również jazdy po osiedlach na skróty pod prąd, parkowania na kopertach, na miejscach dla inwa-
lidów, na ciągach komunikacyjnych przeznaczonych dla karetek pogotowia, straży pożarnej pogotowia gazowego, energetycznego 
czy wodociągowego lub służb technicznych spółdzielni usuwających awarie. Szczególnie przypadki takie są groźne jeżeli występu-
je zagrożenie życia a ratownicy nie mogą, z powodu zatarasowania dojazdu, szybko dojechać na miejsce zdarzenia. Zwracanie uwag 
”zaradnym i operatywnym” kierowcom parkującym swoje pojazdy w miejscach  niedozwolonych,  z reguły kończy się potokiem 
wulgaryzmów, które docierają do uszu osoby zwracającej uwagę na niestosowne parkowanie jak i świadków zdarzenia, w tym rów-
nież małoletnich, co ich zniechęca do kolejnych interwencji. Przejawów naruszania naszego bezpieczeństwa w środowisku, w 
którym zamieszkujemy jest wiele a oprócz wcześniej wymienionych przykładów zdarzają się również głośne nocne libacje, śpiewy 
a raczej wycia słyszane nawet z sąsiednich bloków, głośna muzyka, której niekoniecznie chcemy słuchać, szczekające i wyjące w 
ciągu dnia psy pozostawione same w domu i wiele innych zachowań, które mogą negatywnie wpływać na nasze poczucie bezpie-
czeństwa. Zdarzają się też przypadki zaczepek ze strony przeważnie młodocianych będących pod wpływem używek w trakcie 
przebywania szczególnie w porze wieczorowej, na spacerze lub  w trakcie powrotu ze szkoły lub pracy do domu. Zarząd Spółdziel-
ni od lat podejmuje działania w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców interweniując tam gdzie może uzyskać pomoc. 
Aktualnie dobrą okazją ku temu są zmiany w kierownictwie Straży Miejskiej. Od kilku miesięcy funkcję Komendanta pełni pan 
Janusz Wiaterek, którego Zarząd Spółdzielni zaprosił na swoje posiedzenie w dniu 15 października br. Zaproszenie zostało przyję-
te, a w spotkaniu wziął udział również Z-ca Komendanta Pan Artur Lorentowicz. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Pan Bogusław Zwierz. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie nowemu Kierownictwu Stra-
ży Miejskiej najczęściej występujących w zarządzaniu spółdzielczymi zasobami mieszkaniowymi problemów związanych z bezpie-
czeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, które wymagają specjalnego zainteresowania. Komendant  Straży Miejskiej 
przedstawił swój plan działania w zakresie pełnienia powierzonej mu funkcji. Poinformował, że między innymi w ramach poprawy 
bezpieczeństwa w mieście i przybliżenia mieszkańcom funkcjonariuszy Straży Miejskiej zamierza wprowadzić funkcję Strażnika 
Rejonowego tj. po dokonaniu terytorialnego podziału miasta na 6 regionów, do każdego z tych regionów przyporządkowany zosta-
nie jeden strażnik, którego działanie będzie zbliżone do funkcji dzielnicowego policji. Takie zamierzenia są jednak uwarunkowane 
koniecznością pozyskania funduszy na zatrudnienie odpowiedniej ilości strażników. W dyskusji jaka miała miejsce podczas tego 
spotkania, przedstawiciele spółdzielni w sposób szczegółowy wskazali w jakich kwestiach oczekują pomocy ze strony Straży Miej-
skiej jakie naganne zachowania przysparzają wielu problemów w zarządzaniu nieruchomościami. Przedstawicielom Straży Miej-
skiej przekazano na piśmie wykaz problemów występujących na osiedlach mieszkaniowych z konkretnym wskazaniem budynków, 
których one dotyczą. Komendant  podkreślił, że do zakresu działania  Straży Miejskiej należą w szczególności sprawy dot. ochrony 
spokoju i porządku w miejscach publicznych, współdziałanie w zakresie ratowania życia i zdrowia mieszkańców oraz ochrona 
porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Straż Miejska działa w strukturze Urzędu Miasta na prawach wydziału, dzia-
łania uzależnione są od możliwości finansowych Miasta. Zarząd zaproponował  Komendantowi Straży Miejskiej udostępnienie 
powierzchni  administracyjnych w zasobach spółdzielni w celu umożliwienia bliższych kontaktów  z mieszkańcami budynków. 
Komendant wyraził wolę rozszerzenia współpracy ze Spółdzielnią oraz chęć odbywania spotkań zarówno z mieszkańcami jak i z 
organami  statutowymi Spółdzielni.Kolejne spotkanie dotyczące rozwiązywania problemów bezpieczeństwa na terenie miasta ze 
szczególnym uwzględnieniem zasobów Spółdzielni  Mieszkaniowej „Przełom” odbyło się 20 października br. Zaproszenie Prze-
wodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni, Pana Bogusława Zwierza, na wspólne posiedzenie  Rady Nadzorczej i Zarządu Spół-
dzielni przyjął młodszy inspektor Robert Żebrowski Komendant Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, który 
funkcję tę pełni od września 2013 r. i na spotkanie przybył wraz z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych starszym aspirantem Se-
bastianem Mataskiem. W spotkaniu tym wzięli udział również przedstawiciele mieszkańców jednego z budynków przy ul. Koper-
nika, którzy od dłuższego czasu, z uwagi na  bliskie sąsiedztwo punktu sprzedaży alkoholu jak również fakt występowania w samym 
budynku przejawów patologii na tle alkoholowym, z dużą determinacją  wnoszą o likwidację niezgodnych z prawem negatywnych 
zjawisk dążąc do przywrócenia mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa. Negatywne zachowania występujące w tym miejscu i brak 
właściwej reakcji ze strony zobowiązanych do ich usunięcia, były jedną z przyczyn spotkania. Komendant zapoznał się dokładnie 
z opinią nie tylko mieszkańców, ale też ze wszystkimi propozycjami i sugestiami ze strony władz Spółdzielni, zapewniając o wzmo-
żeniu policyjnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego, a przy tym wskazując zainteresowanym rozwiązania 
mogące dać większe poczucie bezpieczeństwa, takie jak rozwijanie monitoringu na terenach i obszarach zarządzanych przez Spół-
dzielnię. Podczas wspólnej rozmowy postulowano między innymi o zwiększenie działań prewencyjnych, szczególnie tam, gdzie 
występują sytuacje związane z łamaniem norm prawnych. Pomimo, że na terenie zasobów spółdzielczych funkcjonują dwa punkty 

Mieszkaj bezpiecznie
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dyżurów funkcjonariuszy – policjantów, gdzie bezpośrednio można zgłosić takie sytuacje, to mieszkańcy sporadycznie korzystają 
z osobistego kontaktu ze swoim dzielnicowym. Wyrażamy nadzieję, iż podjęte przez organy Spółdzielni działania oraz deklaracje 
jakie padły w trakcie spotkań zarówno z Kierownictwem Policji, jak  również  Straży Miejskiej zaowocują poprawą sytuacji w za-
kresie bezpieczeństwa w zamieszkiwaniu w spółdzielczych budynkach. Redakcja „Przełomowych Wieści” apeluje do mieszkańców 
o aktywną współpracę zarówno z Policją, Strażą Miejską oraz Administracją Spółdzielni w tych sprawach. Natychmiastowa reakcja 
na przypadki złych, negatywnych zachowań i wandalizmu pozwoli na szybkie ustalenie  sprawców zniszczeń, zapobieganiu dal-
szych i na obciążenie wandali kosztami naprawienia szkód. Redakcja

Ciepłownia węglowa usytuowana przy ul. Armii Ludowej 10 w Mińsku Mazowieckim jest własnością Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.Ciepłownia ta, w której paliwem jest wyselekcjonowany energetyczny miał 
węglowy o wysokiej wartości opałowej, niskiej zawartości siarki i niskiej zawartości popiołu, jest głównym źródłem ciepła dla całe-
go systemu ciepłowniczego naszego miasta, a dwie ciepłownie gazowe położone przy ul. 1 PLM Warszawa 1 i przy ul. Nadrzecznej 
18 są obecnie ciepłowniami, które włączone są do produkcji ciepła tylko okresowo przy bardzo niskich temperaturach powietrza. 
Ciepłownia węglowa była wielokrotnie w ubiegłych latach remontowana i modernizowana w taki sposób, aby spełniała wszystkie 
normy i przepisy państwowe, w tym także wszystkie normy dotyczące emisji produktów spalania do środowiska. Także w roku 
2014 w tej ciepłowni prowadzone były znaczące modernizacje. Wymieniono stary i zużyty komin ciepłowni, na komin nowy z 
dodaną izolacją termiczną, która podwyższy sprawność ciepłowni. W roku 2014 rozpoczęto także budowę nowych, bardziej sku-
tecznych urządzeń odpylających (filtrów), które zastąpią obecnie działające odpylacze. Zakończenie budowy nowych urządzeń od-
pylających i ich uruchomienie zaplanowano na miesiąc lipiec 2015 r. Po ich uruchomieniu skuteczność odpylania wzrośnie z 94% 
do 99%, co oznacza, że tylko 1% pyłów, w tym i sadzy powstających w tej ciepłowni przedostanie się przez komin do środowiska. 
Lokatorzy mieszkań usytuowanych w pobliżu ciepłowni węglowej tą zmianę odczują jako znaczącą poprawę.  Obecnie wielkość 
emisji pyłów, których nie wychwytują odpylacze to 6% całości pyłów powstających w czterech kotłach ciepłowni węglowej poło-
żonej przy ul. Armii Ludowej 10. W normalnych warunkach atmosferycznych taka sześcioprocentowa emisja pyłów nie stanowi 
większego problemu, ponieważ pył taki przedostający się z komina ciepłowni o wysokości 45 metrów wznosi się jeszcze wyżej i 
jest rozpraszany przez wiatry na duże odległości. Niekiedy jednak zdarzają się takie warunki atmosferyczne i środowiskowe, które 
powodują, że dym z komina ciepłowni wraz z zawartymi w nim pyłami nie wznosi się wyżej lecz opada w dół na niewielki obszar 
graniczący z ciepłownią, co oznacza dużą koncentrację opadu pyłu (w tym i sadzy) na niewielkim obszarze. Zaobserwowane wa-
runki atmosferyczne i środowiskowe, w których zdarza się takie niekorzystne wyżej opisane zjawisko to: 1. Niska pokrywa chmur, 
2. Duża wilgotność powietrza, 3. Duża emisja dymów z indywidualnych pieców grzewczych na węgiel i drewno, 4. Temperatury 
powietrza niższe niż +5°C.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jest świadome, że pomimo spełniania norm środowiskowych ciepłownia węglowa 
znajdująca się w centrum miasta jest uciążliwa, zwłaszcza dla osób mieszkających w jej pobliżu. Dlatego też Przedsiębiorstwo pla-
nuje zastąpić tę ciepłownię w ciągu 7 – 8 lat poprzez wybudowanie innej, ekologicznej ciepłowni w innym miejscu (poza centrum 
miasta). Na jej wybudowanie Przedsiębiorstwo zamierza wykorzystać obok własnych finansów, finansowanie z funduszy Unii Eu-
ropejskiej. Przedsiębiorstwo podjęło już działania, które prowadzą do realizacji tego ambitnego celu. Do tego czasu Spółka będzie 
się starała hamować wzrost cen ciepła, a ciepło produkować tak jak dotychczas  z poszanowaniem norm i przepisów dotyczących 
ochrony środowiska.

Ciepłownia węglowa i co dalej?

Andrzej Ferdek Prezes Zarządu PEC

WYSTAWA MODELARSKA
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” 

organizuje wystawę modeli w dniach 10.01(sobota)

oraz11.01(niedziela) Zapraszamy modelarzy zaawansowanych i

początkujących z Mińska Mazowieckiego oraz z całej Polski.

 

PROGRAM WYSTAWY: Prezentacja modeli 

plastikowych, kartonowych i drewnianych.

Warsztaty dla najmłodszych. Przewidywane 

nagrody w poszczególnych kategoriach.

MIEJSCE WYSTAWY:Klub Osiedlowy „Przełom” 

ul. Kopernika 5    05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (25)758-33-10  w godz.12.00-20.00

ZAPRASZAMY   
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Czy znasz budynki Spółdzielni?
Z okazji jubileuszu 10-lecia „Przełomowych Wieści” redakcja ogłasza konkurs pod hasłem „Czy znasz budynki Spółdzielni?”. 
Zasady konkursu. Wśród zaprezentowanych budynków oznaczonych numerami od 1 do 8 jeden z nich nie znajduje się w zaso-
bach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”. Należy odszukać ten blok a następnie wysłać rozwiązanie na adres email Spółdzielni
sm@smprzelom.pl podając w treści numer zdjęcia.
Udział w konkursie może wziąć każdy, termin nadsyłania rozwiązań – 15.01.2015. Wśród osób, które prześlą poprawną odpo-
wiedź zostaną rozlosowane nagrody. Zachęcamy do zabawy.
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