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Radosnych, pogodnych i prawdziwie wiosennych Świąt
Wielkanocnych w rodzinnej atmosferze życzy Państwu

Zarząd i Rada Nadzorcza
Warto powołać Samorząd Domowy

Kilkakrotnie w „Przełomowych Wieściach” pisaliśmy o roli Samorządów Domowych i na-
mawialiśmy Państwa do powoływania tych reprezentacji mieszkańców, których zadaniem jest 
działanie w interesie mieszkańców, w celu stałej poprawy warunków zamieszkiwania w spół-
dzielczych zasobach mieszkaniowych. Dotychczas powołano Samorządy Domowe tylko w dwóch 
budynkach. To znikoma ilość, biorąc pod uwagę, że Spółdzielnia posiada 105 budynków wie-
lomieszkaniowych. Chcielibyśmy Państwa poinformować, że istnieje możliwość powołania jed-
nego wspólnego Samorządu Domowego dla kilku budynków związanych wspólną lokalizacją i 
terenem przyległym, mających podobne problemy i interesy mieszkańców. Kadencja Samorządu 
Domowego trwa 4 lata. Samorząd Domowy jest jednostką pomocniczą organów Spółdzielni, a do 
jego uprawnień należy między innymi wypowiadanie się w sprawach projektów dotyczących za-
gospodarowania bezpośredniego otoczenia budynku, uczestniczenie wraz z pracownikami Spół-
dzielni w okresowych i doraźnych komisyjnych przeglądach budynku i jego otoczenia, branie 
udziału w komisyjnych odbiorach robót remontowych, modernizacyjnych oraz konserwacyjnych 
w budynku oraz na terenie przyległym, opiniowanie wniosków w zakresie prowadzonej działal-
ności handlowej lub usługowej w budynku, współpraca z administracją w zakresie zapobiegania 
niszczenia i dewastacji budynku i terenu oraz podejmowanie innych działań i inicjatyw w intere-
sie mieszkańców, których Samorząd Domowy reprezentuje. Regulamin Samorządów Domowych 
znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni sm@smprzelom.pl oraz został opublikowany w 34 
numerze „Przełomowych Wieści”.

Jeśli uznacie Państwo, że warto wybrać Samorząd Domowy to prosimy o zgłoszenie wniosku 
w tej sprawie do administratora budynku, który zwoła zebranie i zapewni jego obsługę, a po do-
konaniu wyboru i ukonstytuowaniu się władz Samorządu przekaże Państwu niezbędne do pracy 
materiały. Szczerze zachęcamy. Redakcja

Praca dzieci z Klubu Osiedlowego "Przełom"
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SPOŁECZNY PROTEST W OBRONIE
 SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ

Uchwalona 16 września 1982 r. ustawa Prawo spółdzielcze kom-
pleksowo uregulowała zarówno zagadnienia ogólne dotyczące tej 
dziedziny życia społecznego jak również zajęła się przepisami szczegó-
łowymi dotyczącymi szerokiego spektrum środowiska spółdzielczego 
funkcjonującego na obszarze naszego kraju. Wiele miejsca w ustawie 
poświęcono spółdzielczości mieszkaniowej. Do chwili obecnej ustawa 
Prawo spółdzielcze była już 34 razy nowelizowana a powyższe działa-
nia wynikały w przeważającej większości z niechęci kolejnych parla-
mentów do spółdzielczości i utożsamianie jej wyłącznie z minionym 
systemem. Nic bardziej błędnego, spółdzielczość powstała w Europie 
blisko 200 lat temu, jako ruch społeczno – gospodarczy niezamożnych 
ubogich środowisk ludzkich dla zaspakajania swoich potrzeb gospo-
darczych i mieszkaniowych w celu obrony przed drapieżnymi, kapi-
talistycznymi działaniami bogatych środowisk dążących do pomna-
żania swoich kapitałów. Problem ten jaskrawo występuje również w 

czasach współczesnych. Ewidentnym dowodem międzywojennej historii spółdzielczości w Polsce była ustawa o spółdzielczości z 29.10.1920 
roku kilkakrotnie nowelizowana do 1939 roku. Obecnie klasycznym przykładem dążenia do likwidacji spółdzielni jest wyłączenie z Prawa 
spółdzielczego, działu dotyczącego spółdzielczości mieszkaniowej i uchwalenie w tej sprawie 15 grudnia 2000 roku ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Celem autorów tego pomysłu było prawdopodobnie przekonanie, iż odłączenie od pozostałych gałęzi spółdzielczych, 
spółdzielni mieszkaniowych pozwoli na ich łatwiejszą likwidację i zawłaszczenie majątku spółdzielców. Stosunkowo ''młoda'' ustawa w 
krótkim czasie była wielokrotnie zmieniana, często nowelizacje były sprzeczne z Konstytucją, co znalazło swój wyraz w wyrokach Trybu-
nału Konstytucyjnego. Obecnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych jest nieczytelna, sprawia trudność w posługiwaniu się nią nawet 
doświadczonym prawnikom, wymaga niezwłocznego dokonania zmian poprzez uchwalenie nowej zgodnej z prawem ustawy. Biorąc pod 
uwagę fakt, iż aktualnie w Sejmie znalazło się 8 kolejnych projektów poselskich i senackich dotyczących zmian prawa spółdzielczego i 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 25 stycznia 2013 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej powołał 26 osobową komisję nadzwyczajną 
do rozpatrzenia złożonych projektów. Większość w komisji / 16 posłów / ma współrządząca koalicja PO-PSL. Na posiedzeniu w dniu 17 
kwietnia 2013 roku komisja dokonała wyboru przewodniczącego, którym został p. Marek Gos. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 23 maja 
2013 roku komisja podjęła decyzję o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego nad zgłoszonymi projektami ustaw ustalając jego termin 
na 24 czerwca 2013 roku. Spotkanie odbyło się w bardzo trudnych warunkach lokalowych, w ciasnym, dusznym pozbawionym klimatyzacji 
pomieszczeniu. W tak urągających godności ludzkiej warunkach lokalowych zgromadziło się ponad 1400 spółdzielców z całej Polski. O 
lekceważącym stosunku organizatorów tego przedsięwzięcia świadczy bezspornie fakt, iż ze strony zainteresowanych, czyli komisji nad-
zwyczajnej wzięło udział zaledwie 5 posłów, nie było przedstawicieli Rządu ani Biura Legislacyjnego. Według opinii uczestników spotkanie 
cechował chaos, na zajęcie stanowiska w sprawie 8 projektów osoba, której udało się zabrać głos miała zaledwie 3 minuty. Trudno w tak 
krótkim czasie wyrazić swoje opinie dotyczące tak ważnych społecznie problemów. Jak odebrali to uczestnicy, organizatorom chodziło o 
to, aby wysłuchanie ''odfajkować'' i zakończyć tego samego dnia, co późnym popołudniem udało się osiągnąć. Jak wynika z uzyskanych 
informacji w tej sprawie i publikacji prasowych komisja nadzwyczajna dotychczas nie dokonała ani podsumowania ani oceny zgłoszonych 
ważnych i istotnych dla spółdzielczości mieszkaniowej problemów, które przedstawiono w trakcie wysłuchania. Wnioski w tej sprawie po-
zostawiamy czytelnikom. Oceniając zachowania pewnych grup posłów w Parlamencie i analizując projekty z często powielanymi rozstrzy-
gnięciami uznanymi wcześniej przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczne z Konstytucją, reprezentanci spółdzielczości mieszkaniowej 
przede wszystkim Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Krajowy Związek Rewizyjny jak i wielu 
ekspertów prawa spółdzielczego uznało, że w sprawach dotyczących 
spółdzielczości mieszkaniowej toczy się jakaś gra, w której członkowie 
spółdzielni nie będą stroną wygraną, cytuję:

„W tej grze stroną wygraną będą deweloperzy, którzy niezwykle 
chętnie przejmą za bezcen tereny budowlane zwolnione przez zlikwi-
dowane spółdzielnie, stroną wygraną będą również zarządcy nieru-
chomości, którzy równie chętnie zastąpią zlikwidowane organy spół-
dzielni, zaś przegranymi i ofiarami tych ozdrowieńczych działań będą 
miliony mieszkańców byłych już zasobów spółdzielczych, zmuszani 
do funkcjonowania w ramach powstających z mocy prawa, a nie z ich 
woli – wspólnot mieszkaniowych.
W większości krajów Unii Europejskiej spółdzielnie mieszkaniowe są 
ważnym partnerem rządowym i samorządowym w rozwiązywaniu 
problemów mieszkaniowych. Jedynie w Polsce jest to forma niepo-
prawna politycznie i uwierająca część klasy politycznej.'' *  1 
Zaniepokojone groźną dla spółdzielni i spółdzielców sytuacją praw-
ną środowisko spółdzielcze z terenu byłego województwa siedleckiego 
uznało za zasadne i celowe przeprowadzenie spotkania spółdzielców 
z parlamentarzystami z okręgu wyborczego Siedlce-Ostrołęka. Spo-
tkanie pod hasłem „ Nic o nas bez nas” zorganizowała Siedlecka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa w dniu 24 lutego br. Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli i na spotkanie przybyli senatorowie p. Henryk 
Górski /PIS/ oraz p. Waldemar Kraska /PIS/ oraz posłowie: p. Bartłomiej Bodio / niezrzeszony /, p. Krzysztof Borkowski / PSL /,
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p. Marek Gos / PSL / - przewodniczący komisji nadzwyczaj-
nej, p. Henryk Kowalczyk / PIS/, p. Stanisława Prządka /SLD/, 
p. Andrzej Rozenek / Twój Ruch /, p. Marek Sawicki / PSL / 
i p. Krzysztof Tchórzewski /PIS /. Pomimo zaproszenia w tej 
debacie publicznej niestety nie uczestniczyli posłowie Plat-
formy Obywatelskiej. Spółdzielcze związki reprezentowali 
p. Jerzy Jankowski – prezes Zarządu Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczpospolitej Polskiej oraz p. 
Jan Sułowski prezes oraz p. Grzegorz Abramek – wiceprezes 
zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego. Reprezentowane 
były spółdzielnie mieszkaniowe z Łukowa, Małkini, Mińska 
Mazowieckiego, Ostrołęki, Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, 
Węgrowa oraz Wołomina. Hasło, pod jakim odbywało się 
spotkanie zachęciło dużą grupę członków Siedleckiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej do wzięcia w nim udziału stąd sala 
konferencyjna Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej była 

szczelnie wypełniona. Główne problemy, które bulwersują spółdzielców szczególnie w poselskim projekcie ustawy o spółdzielniach autor-
stwa Platformy Obywatelskiej dotyczą:
– przekształcenia z mocy prawa budynku we wspólnotę w przypadku uzyskania prawa odrębnej własności zaledwie w stosunku do jed-
nego lokalu nie licząc się ze zdaniem większości mieszkańców. W konsekwencji wiąże się to z zawłaszczeniem majątku spółdzielczego na 
rzecz nowych podmiotów gospodarczych w związku z obligatoryjnym podziałem majątku spółdzielni.
– likwidacji funduszu udziałowego i wpisowego wraz z obowiązkiem zwrotu kwot już wniesionych na rzecz udziałów, co może spowodo-
wać zachwianie stabilności ekonomiczno – finansowej wielu spółdzielni.

Do pozostałych typów spółdzielni projekt ten nie ma zastosowania.
Zapis narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa, gdyż dotyczy tylko jednej spółdzielczej branży a celem końcowym pomysłu jest 
likwidacja spółdzielni mieszkaniowych.
– narzucenia jednej wspólnotowej formy zarządzania nieruchomościami zarówno w przypadku, gdy w budynku odrębną własność usta-
nowiono w stosunku do wszystkich lokali jak też zaledwie do jednego mieszkania. Posiadaczom praw do lokali nie pozostawia się prawa 
wyboru form zarządzania, władza ustawodawcza podejmie decyzję za nich.  
– kontynuacji uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją, przekształcania praw do mieszkań lokatorskich za 
symboliczną złotówkę.
– odebranie spółdzielcom demokratycznego prawa do decydowania o swoich władzach.
– wprowadzenie kadencyjności organów spółdzielni, co jest posunięciem słusznym, ale pod warunkiem, że takie same zasady będą sto-
sowane wobec posłów, senatorów oraz radnych samorządowych, którzy w świetle prawa mogą być dożywotnio wybierani. Jest to jawna 
dyskryminacja środowiska spółdzielczego.

O tych sprawach i innych mówili uczestnicy spotkania, mieszkańcy siedleckiej spółdzielni mieszkaniowej oraz reprezentanci spółdziel-
czych związków rewizyjnych a także obecni na spotkaniu reprezentanci samorządów spółdzielni z regionu. Szczególnie entuzjastycznie, z 
pełną aprobatą sala zareagowała na wypowiedź prezesa Węgrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej p. Jerzego Szczęśniaka, który powiedział 
'' Ja bym się godził na proponowane zmiany, ale pod pewnym warunkiem, że głos jednego posła może zdecydować o rozwiązaniu całego 
Sejmu... I będzie wtedy sprawiedliwe, czyli ogólna zasada liberum veto. Czy posłowie rzeczywiście są tacy bezmyślni ?'' * 2
Po wypowiedziach mieszkańców głos zabrali wszyscy obecni na spotkaniu senatorowie i posłowie. Jednomyślnie poparli spółdzielczy 
protest w stosunku do projektu ustawy Platformy począwszy od posła Andrzeja Rozenka z „Twojego Ruchu” na pośle Krzysztofie Tchó-
rzewskim z PIS, kończąc, który zadeklarował nawet, iż w przypadku poddania tego projektu ustawy pod głosowanie, PIS również będzie 
przeciwko i w tym przypadku w głosowaniu będzie obowiązy-
wała dyscyplina partyjna.
Oceniając spotkanie należy stwierdzić, iż było ono potrzebne i 
spełniło oczekiwania organizatorów. Nadzieję na niedopuszcze-
nie do uchwalenia szkodliwych dla spółdzielców rozstrzygnięć 
prawnych dają jednoznaczne i zdecydowane stanowiska wszyst-
kich posłów obecnych na nim reprezentujących PIS, SLD, PSL, 
„Twój Ruch” jak również senatorów z PIS. Mankamentem deba-
ty była nieobecność zaproszonych posłów PO, która jest auto-
rem proponowanych zmian ustawowych. W tych trudnych dla 
spółdzielczości mieszkaniowej czasach po raz kolejny rozsądek i 
mądrość spółdzielców poparte stanowiskami niezależnych eks-
pertów spółdzielczych powinny ostudzić zapały wnioskodaw-
ców kwestionowanego i odrzuconego przez środowisko spółdzielcze niezgodnego w wielu przypadkach z Konstytucją projektu. Dalsze 
niezbędne prace nad nowelizacją ustaw spółdzielczych powinny przebiegać zgodnie z Konstytucją, stanowiskami i opiniami środowiska 
spółdzielczego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sejmowego Biura Legislacyjnego, Rządu, niezależnych ekspertów prawa spółdzielczego oraz 
spółdzielczych związków rewizyjnych.
* 1.Artykuł „Wysłuchanie publiczne … „ Miesięcznik DS – Domy Spółdzielcze nr 10 październik 2013 str. 6.
* 2.Artykuł ''Dzielnie bronią spółdzielnie ...” Tygodnik Siedlecki nr 10 z 10.03.2014 str. 29
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Akcja "Zima" 2014

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim w czasie trwania tegorocznych ferii zimowych od 17.02 – 
28.02.2014 r. była organizatorem „Akcji Zima w Mieście” dla dzieci w wieku 8 -13 lat. Wypoczynek miał charakter półkolonii. 
Bazę lokalową stanowił Klub Osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” przy ul. Kopernika 5. Opieką objętych zostało 
30 dzieci z mińskich szkół podstawowych.

Nasi podopieczni uczestniczyli w zajęciach uwzględniających ich indywidualne zainteresowania i predyspozycje. Bogaty 
program kulturalno - wychowawczy wypoczynku zawierał liczne atrakcje: basen, lodowisko, seanse filmowe w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej, występ grupy teatralnej z Krakowa ze spektaklem „Koziołek nie Matołek”, pokaz  uzbrojenia i walk rycerskich 
(wizyta Bractwa Rycerskiego Ziemi Mińskiej). Na miejscu organizowaliśmy liczne konkursy, turnieje i quizy, zajęcia artystycz-
ne, śpiewy i tańce. Dzieci nie miały czasu na nudę.

Codziennie rano dzieci w ramach drugiego śniadania otrzymywały słodki posiłek, a przez cały czas pobytu miały zapew-
nione napoje. W trakcie ferii zimowych uczestnikom wypoczynku zapewniono obiady

Celem półkolonii było zorganizowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku oraz pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi 
podczas ferii zimowych. 

Uczestnictwo w „Akcji Zima w Mieście” było dla wielu dzieci okazją do czynnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia 
czasu pod opieką wykwalifikowanej kadry pracowników SM „Przełom”. Dwa tygodnie bardzo szybko minęły, półkolonie się 
skończyły, rozstawaliśmy się z żalem. Na pamiątkę pozostały nam zdjęcia z radosnymi twarzami dzieci.

Kierownik Klubu Osiedlowego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” ogłasza przetarg na wybór najemcy lokalu użytkowego o pow. 57,4m2 usytuowa-
nego w budynku spółdzielczym przy ul Dąbrówki 39. Przetarg odbędzie się w biurze Spółdzielni przy ul Kościuszki 20 w dniu 
24.04.2014 o godz. 10.00
Wywoławcza wysokość czynszu na wynajęcie lokalu wynosi 17 zł/m2 powierzchni lokalu. Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie ze Statutem Spółdzielni oraz regulaminem najmu lokali. Możliwe jest obejrzenie lokalu po uprzednim uzgodnieniu 
terminu z administracją Spółdzielni tel 27 758 50 11 wew. 15 lub 18 .Bliższych informacji niezbędnych do przystąpienia do prze-
targu uzyskać można w biurze Spółdzielni pok nr 2 lub 4 tel 25 758 50 11 wew. 15 lub 17.

Ogłoszenie - Przetarg

Zarząd Spółdzielni

Fot. Urszula Piwowar
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SPÓŁDZIELCZE   OSOBOWOŚCI
CZESŁAWA   SEREJSKA

„Życiorys mam raczej nietypowy” – (tak rozpoczęła swą opo-
wieść o życiu Pani Czesława Serejska). 
A oto, w wielkim skrócie na to dowody:
„Urodziłam się w   1934 roku w Polsce, w miejscowości Wasi-
lewicze, która od 1939 r. znalazła się na terenach należących do 
Białorusi. Tak więc przyszło mi mieszkać poza krajem, chociaż 
nie przeprowadzałam się. 
Pierwsze nauki u „prawdziwych” nauczycieli pobierałam na 
tajnym komplecie, począwszy od poziomu drugiej klasy, gdyż 
wcześniej czytania nauczyła mnie w domu mama, a rachunków 
– tata. Po wojnie ukończyłam Liceum Pedagogiczne w Wilnie i 
pracowałam w szkole na Litwie.
W 1959 roku w ramach repatriacji wróciłam do Polski. Chcę tu 
podkreślić, że trzeba było bardzo starać się, aby udowodnić, że 
było się polskim obywatelem, nikt nie nakazywał ani mnie, ani 
innym Polakom wyjazdu z ZSRR. 

Po powrocie pracowałam w szkołach w Rykach i w Radzyminie. W 1964 roku ukończyłam filologię rosyjską na Uniwersytecie 
Warszawskim. W 1963 roku rozpoczęłam długoletnią pracę w Mińsku Mazowieckim, w Liceum Ogólnokształcącym na ulicy 
Pięknej jako nauczycielka języka rosyjskiego (choć był też okres pracy w charakterze kierowniczki internatu przy liceum). Od 
dwudziestu lat jestem na emeryturze.
Ta trudna praca przynosiła mi ogromną satysfakcję. Wiele osób, które miałam przyjemność uczyć zdało egzaminy wstępne i 
z powodzeniem ukończyło studia filologiczne, pedagogiczne, prawnicze, medyczne, politechniczne, teologiczne, biznesowe, 
aktorskie, dziennikarskie (np.Krystyna Gucewicz, Tomasz Karolak, Hanna Dunowska, Zbigniew Sajnóg, Anna Dmowska, 
Małgorzata Gutowska - Adamczyk, Dariusz Baliszewski i wielu, wielu innych, nie wszystkie nazwiska zmieszczą się tu, nieste-
ty). Uczyłam języka rosyjskiego zawsze w powiązaniu z językiem polskim starając się podnosić poziom umiejętności obydwu 
języków. Przed kilku laty usłyszałam od mojego wychowanka: „Pani wpoiła we mnie wspaniałe zasady. A ja wpoiłem je moim 
dzieciom.” Takich ocen usłyszałam w życiu wiele, to przynosi wielką radość.
W tym miejscu wtrącę, że i ja byłam Pani uczennicą w liceum. To, co Pani robiła dla nas i rezultaty tej pracy uważam za wielką war-
tość. Była Pani nauczycielką stawiającą wysokie, ale możliwe do spełnienia wymagania, konsekwentną w działaniu, sprawiedliwą i 
przede wszystkim życzliwą dla swoich uczniów – a to droga do wszelkich osiągnięć. Dziękuję za to Pani Profesor.
Gdy spotykam moich dawnych uczniów widzę ich szczere uśmiechy, słyszę życzliwe słowa, czuję ich szacunek do mnie – czego 
chcieć więcej?
Od wielu już lat mieszka Pani w Mińsku – czy to też przynosi zadowolenie?
Pamiętam czasy, gdy miasto było niezbyt wielkie, szare, raczej biedne. Ponieważ zawsze obchodził mnie los kraju, miasta, ludzi, 
przyrody, moim programem życiowym była i jest pomoc potrzebującym. Miałam do tego wiele w życiu okazji, niosłam pomoc 
i wsparcie na rozmaite sposoby. Z tego czerpałam wiele zadowolenia.
Zbyt szczupłe łamy spółdzielczej gazetki nie pozwalają, niestety, na przytaczanie przykładów pomocy, a jest ich mnóstwo.
Od 30 lat jestem tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego. Umiejętności moje do dziś wykorzystują  w swej pracy sąd, proku-
ratura, policja. Czuję się potrzebna społeczności.
Przez około trzydzieści lat byłam członkiem Komisji Mieszkaniowej (początkowo działała w jedynej wówczas na terenie mia-
sta naszej spółdzielni  mieszkaniowej, później w urzędzie miasta). Zadaniem komisji było m.in. badanie warunków mieszka-
niowych osób ubiegających się o przydział mieszkania. Praca nie polegała tylko na uczestniczeniu w zebraniach, ale przede 
wszystkim na docieraniu do ludzi na terenie miasta i okolicznych miejscowości, także w Warszawie. Wiele, wiele godzin i trudu 
poświęciłam temu zajęciu, było warto.
Przez lata obserwuję jak miasto rozrasta się, rozwija, pięknieje. To bardzo cieszy, tylko wycinanych tak licznie ostatnio drzew 
żal!
W zasobach „Przełomu” mieszkam od 1991 roku i czuję się, jak u Pana Boga za piecem. Spółdzielnia dba o remonty, czystość, 
bezpieczeństwo, bieżące naprawy wykonywane są terminowo i fachowo, a i czynsz niewygórowany. Trochę może jestem za da-
leko od najbliższej rodziny w Mrągowie (tam też pochowani są moi dwaj młodsi bracia). Czasem też zaboli postawa niektórych 
ludzi traktujących mnie pogardliwie jako „ruską”. A ja jestem Polką, tyle, że spod Grodna.
Jednak o większości ludzi, których spotkałam w życiu mogę powiedzieć, że są wspaniali.
Chyba dobrze się stało, że kiedyś mnie, jako bardzo chore dziecko, uratował od śmierci radziecki frontowy lekarz. Aby nieść ten 
ratunek jechał ze swej jednostki konno 17 km.
Pani Czesławo – długo mogłabym jeszcze opisywać Pani dzieje i dokonania. Może warto je spisać i opublikować z pomocą choćby 
Oddziału ZNP w naszym mieście lub TPMM? Szczerze namawiam i serdecznie dziękuję za spotkanie, życząc wiele zdrowia.

Wysłuchała i rozmawiała Małgorzata Malesa-Gdula.

Fot. Adam Dąbrowski
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www.skbank.pl 

Konto Osobiste 
SK bank

R

Najlepszy
kredyt odnawialny

w koncie

Super warunki 
dla karty kredytowej 

MasterCard

Najlepsze życzenia
Wielkanocne

życzą Rada Nadzorcza, 
Zarząd i Pracownicy

Pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
wszystkim klientom i przyjaciołom SK banku 

W porozumieniu z Mińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Klubie Osiedlowym Spółdzielni przy ulicy Kopernika 5 pro-
wadzona jest nauka gry w brydża dla osób w wieku „50+” . Zajęcia odbywają się w piątki o godz.12ºº, na kursie jest jeszcze kilka 
wolnych miejsc. Szkolenie prowadzą wykwalifikowani trenerzy i instruktorzy brydża sportowego.

Bliższych informacji i szczegółów dotyczących prowadzonych zajęć można uzyskać od kierownika Klubu p. Krzysztofa Kulki 
codziennie w godzinach pracy Klubu Osiedlowego tj. pomiędzy godziną 12°° a 20ºº, osobiście lub telefonicznie (25) 758 33 10. 
Zajęcia są bezpłatne.

NOWA OFERTA KLUBU OSIEDLOWEGO

Kierownik Klubu Osiedlowego

Dyżury konserwatorów w Święta Wielkanocne oraz w dniu 1 i 3 maja 2014

Fot. Urszula Piwowar Fot. Urszula Piwowar

20.04.2014
NIEDZIELA

21.04.2014
PONIEDZIAŁEK

01.05.2014
CZWARTEK

03.05.2014
SOBOTA

HYDRAULICY 607095188 607327772 609831786 607327772
ELEKTRYCY 607242224 607242224 609831785 609831785



Numer 42, Str.7

WYKONANIE PLANU REMONTÓW I KONSERWACJI ZA 2013 r.

Kierownik Działu Technicznego
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ADMINISTRATORZY SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBÓW
Zadaniem administratora jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynków i terenów, w celu stworzenia właściwych 
warunków zamieszkiwania. Administrator osiedla odpowiada za:
- utrzymanie porządku, estetyki i czystości na terenie osiedla oraz w pomieszczeniach budynków mieszkalnych przeznaczonych 
do wspólnego użytkowania, 
- pełną, bieżącą i aktualną informację wywieszaną na tablicach ogłoszeń,
- konserwację i utrzymanie w należytym stanie zieleni na podległych terenach,
- terminowe udzielanie odpowiedzi na pisma składane przez mieszkańców, 
- utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń zabawowych,
- prawidłową pracę podległych pracowników / sprzątaczy posesji/,
- prawidłowy stan techniczny budynków, wszelkie usterki wymagające niezwłocznego usunięcia zgłasza pracownikowi ds. zgło-
szeń i rozliczeń oraz czuwa nad ich terminową i prawidłową realizacją
- współpracuje z Samorządem Domowym w zakresie utrzymania w należytym stanie budynków oraz przyległego terenu, 
- prowadzi sprawy ewidencji ludności w budynkach spółdzielczych oraz odpowiada za prawidłowe prowadzenie akt mieszkań-
ców oraz książek meldunkowych, wydaje mieszkańcom zaświadczenia związane z zamieszkiwaniem w spółdzielczych budyn-
kach,
- współpracuje z organami odpowiedzialnymi za ład i porządek na terenie miasta.

Jolanta Oklesińska
Kierownik działu administracji i eksploatacji
e-mail: j.oklesinska@smprzelom.pl
tel.25 758 50 11 wew. 17

Anna Szubert
Administrator budynków: Dąbrówki 33, 35, 37, 39, 49; Sędomierska 2, 4, 6, 6a, 
8, 10; Łupińskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11; Warszawska 212; Błonie 12, 14; 1 PLM 2, 2a, 
4, 4a; Nadrzeczna 7; Siennicka 8, 9. Na os. Targówka urzęduje w poniedziałki, 
środy, piątki w godzinach od 12.00-15.30, (w poniedziałki do 17.00)
e-mail: a.szubert@smprzelom.pl,
tel.25 758 5011 wew. 15, tel.609 300 714

Irena Pilich
Administrator budynków: Siennicka 6; Miodowa 5; Nadrzeczna 1, 4, 6, 8, 10,12; 
Bulwarna 1, 1a; Piłsudskiego 1; Toruńska 4, 4a; Szczecińska 11, 12, 14; Topolowa 
1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17; Warszawska 135, 163; Kałuszyn Zamojska 8, 10;
e-mail: i.pilich@smprzelom.pl
tel.25 758 5011 wew. 18, tel.609 300 407

Elżbieta Kulas
Administrator budynków: Kościuszki 2; Kopernika 3, 4; Armii Ludowej 21, 21a; 
Warszawska 86, 88, 90, 103, 111; Topolowa 24, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47; 
Szczecińska 11a; 11-go Listopada 4; Chełmońskiego 10a, 10b, 11, 12, 13;
e-mail: e.kulas@smprzelom.pl
tel.25 758 5011 wew. 18, tel.609 300 471

Michał Płochocki
Administrator budynków: Kołbiel 1-go Maja 95; Kopernika 1, 7, 8a, 10, 11, 14, 
16, 18; Kościuszki 20; Stanisławowska 1; Warszawska 80; Wyszyńskiego 23, 25, 
32/34; Okrzei 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 20, 14a 
e-mail: m.plochocki@smprzelom.pl
tel.25 758 5011 wew. 15, tel.609 300 828


