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Pierwszy od czterech lat sukces odniosła 
Spółdzielnia w relacjach z władzami miasta, 
pierwszy i do tego bardzo ważny. Radni Rady 
Miasta ze zrozumieniem i przychylnością za-
poznali się z wystąpieniem Spółdzielni w 
sprawie udzielenia co najmniej 95 % bonifika-
ty z tytułu przekształcenia uprawnień do po-
siadanych w wieczystym użytkowaniu grun-
tów , w prawo własności. Efektem powyższe-
go było podjęcie na sesji Rady Miasta w dniu 
2 2 . 0 1 . 2 0 0 7 
roku Uchwa-
ły Nr IV /23/
07 na mocy 
której wy-
rażono zgo-
dę na udzie-
lenie bonifi-
katy z tytu-
łu przekształ-
cenia prawa 
u ż y t k o w a -
nia wieczy-
stego do nie-
ruchomości 
wymienionych w wystąpieniu Spółdzielni w 
wysokości 95 %. Dzięki tej decyzji posiada-
cze spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokali potraktowani zostali podobnie jak 
spółdzielcy z innych miast Polski np.  Gdy-
nia 99%, Gdańsk 95%, Wrocław 90%, Kraków 
90%, Oleśnica 90%,Warszawa 60% + 1% za 
każdy rok wieczystego użytkowania, Siedlce 
95%, Łuków 99%, Garwolin 99% i Sokołów 
Podlaski 99%.
Dzięki tej uchwale zrekompensowano spół-
dzielcom niesprawiedliwość z lat poprzed-
nich, która polegała na tym, iż osoby fizyczne 
– wieczyści użytkownicy działek zabudowa-
nych budynkami jednorodzinnymi, na mocy 
ustawy, którego to prawa nie uzyskały spół-
dzielnie, przekształcili wieczyste użytkowanie 
w prawo własności, również z 95% bonifikatą, 
gdyż wartość działek określono w wysokości 
5 krotności opłaty rocznej z tytułu wieczyste-
go użytkowania. Bardzo duży wpływ na pod-
jęcie tej korzystnej dla spółdzielców uchwały 
miały działania ze strony organów Spółdziel-
ni, między innymi szczegółowe uzasadnienie 
wniosku z uwzględnieniem rozstrzygnięć sa-
morządów miast w różnych regionach kraju i 
skierowanie stosownych pism do Przewodni-

czącego Rady oraz wszystkich radnych. Kolej-
nym bardzo ważnym elementem starań w tej 
sprawie było działanie przedstawiciela śro-
dowiska spółdzielczego w Radzie Miejskiej 
p.Bogusława Zwierza, jego udział w posiedze-
niach większości komisji, w trakcie których 
uzasadniał wniosek Spółdzielni, przekony-
wał radnych oraz apelował o przychylenie się 
do przedstawionej propozycji. Efektem tych 
działań był fakt, iż wszystkie komisje wnio-

skowały o udzielenie bonifikaty -  od 75% do 
95%. W trakcie obrad sesji, zgodnie z proce-
durą, Przewodniczący Rady w pierwszej ko-
lejności poddał pod głosowanie wniosek naj-
dalej idący w stosunku do 50% bonifikaty za-
wartej w projekcie uchwały Burmistrza Mia-
sta, czyli wniosku komisji budżetu i planu go-
spodarczego oraz komunalnej i ochrony śro-
dowiska o udzielenie 95% bonifikaty. Wnio-
sek ten został przyjęty 13 głosami „za” przy 4 
„przeciwnych’ oraz 1 „wstrzymującym”. Gra-
tulując w imieniu całej spółdzielczej społecz-
ności radnemu Komitetu Wyborczego „Prze-
łom” p. Bogusławowi Zwierzowi, pierwszego 
sukcesu w pełnieniu funkcji radnego, składa-
my podziękowanie Przewodniczącemu Rady 
p. Leonowi Jurkowi oraz pozostałym radnym, 
którzy głosowali za udzieleniem 95% bonifi-
katy, co w konsekwencji pozwoli na lepszą re-
alizację postanowień ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych w zakresie przekształcenia 
lokali w odrębną własność. O dalszych losach 
uchwały rady i procedurze poprzedzającej za-
warcie stosownej umowy przeniesienia wła-
sności będziemy Państwa informowali na ła-
mach „Przełomowych Wieści”.
                                                   Redakcja

GRUNTY NA WŁASNOŚĆ - BONIFIKATA 95 % ! 
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Zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 27.11.2006 
roku Uchwałą nr 32/2006 środki na remonty i konserwację 
w roku 2007 zamykają się kwotą 3.817.400 zł. Są one wyższe 
o 245.400zł. w  stosunku do wykonania roku ubiegłego oraz 

o 565.400 zł. od wykonania w roku 2005. Podziału tych 
środków na poszczególne zadania dokonano Uchwałą nr 37/
2006 z dnia 18.12.2006r i przedstawia się on następująco:

REMONTY I KONSERWACJA W 2007 r.

L.p. Zakres robót Planowana 
kwota [zł.]

Lokalizacja zadania

1 Roboty  blacharsko-
dekarskie

323.000 Sędomierska 2,4; Topolowa 8,10,12,24; Warszawska 80 - wymiana 
pokrycia oraz obróbek blacharskich.
1PLM “Warszawa” 2,2A,4,4A; Kopernika 3 - wymiana obróbek 
blacharskich naprawa kominów.

2 Termomodernizacja ścian 
zewnętrznych budynków

918.600 Szczecińska 12,14; Toruńska 4,4A; Topolowa 7,9 - docieplenie ścian 
zewnętrznych z robotami towarzyszącymi.
Armii Ludowej 21A - docieplenie ściany szczytowej północnej.

3 Docieplenie stropodachów 60.000 Topolowa 8,10,12,24; Sędomierska 2,4; 1PLM “Warszawa” 2,2A,4,4A - 
uzupełnienie warstwy ocieplającej stropodachu do grubości 22 cm.

4 Wymiana drzwi do klatek 
schodowych

126.500 Kopernika 1,11; Okrzei 21,23,25,27; Topolowa 1,3,7,9,37; 
Chełmońskiego 12; Szczecińska 11,11A,12,14, Warszawska 80

5 Wymiana stolarki okiennej 
w lokalach

500.000 Zasoby Spółdzielni zgodnie z regulaminem 

6 Remont balkonów 237.500 Okrzei 14A,27; Kopernika 11 (123 balkony)
7 Malowanie klatek 

schodowych
60.000 Topolowa 35,37,39

8 Roboty hydrauliczne 110.000 Warszawska 80 - wymiana poziomów zimnej wody, Kościuszki 2, 
Okrzei 29 - wykonanie przełożenia instalacji kanalizacji sanitarnej z 
opracowaniem dokumentacji.

9 Roboty drogowe 327.800 Bulwarna 1,1A; Miodowa 5; Nadrzeczna 1; Topolowa 31,37; 
Wyszyńskiego 23,25 - chodnik, zagospodarowanie terenu. 
Siennicka 9 - chodniki, parking. Siennicka 8, Nadrzeczna 7 - chodniki, 
zagospodarowanie terenu, Mireckiego15 - parking. 1PLM “Warszawa” 
2,2A,4,4A - chodniki, parking, droga wewnątrz osiedlowa.

10 Roboty różne 486.000 Modernizacja zaplecza konserwatorów przy ul. Okrzei 20
Przebudowa tarasu ul. Kościuszki 2.

W ramach zaplanowanych środków na konserwację 
w wysokości 668.000 zł. poza utrzymaniem grupy 
konserwatorów, bieżącymi naprawami, usuwaniem usterek i 
awarii przewiduje się wykonanie miedzy innymi:
– Sędomierska 10, Łupińskiego 1,3,5,7,9,11; Chełmońskiego 

10A,10B; Szczecińska 11,11A; Okrzei 20 - malowania 
klatek schodowych wraz z niezbędnymi naprawami,

– Warszawska 111; 

– Kopernika 8A;  
– 11 Listopada 4 - naprawy balkonów,
– Warszawska 80 - modernizacja ciągu komunikacyjnego,
– Warszawska 212 - malowanie antykorozyjne części dachu 

nad loggiami

Zarząd Spółdzielni.
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75 lat życia to piękny jubileusz. W tym roku obchodzić taki 
będzie ukochana przez wielu mieszkańców naszego miasta 
Pani Profesor Janina Ogonowska. Od 25 lat mieszka wśród 
nas- spółdzielców „Przełomu”. W Mińsku Mazowieckim po-
jawiła się w 1961 roku, kiedy to małżonek Edmund Ogonow-
ski rozpoczął pracę jako lekarz w mińskim garnizonie. 
1 września 1961 r to pierw-
szy dzień pracy Pani Jani-
ny Ogonowskiej jako na-
uczycielki biologii w Li-
ceum Ogólnokształcącym 
przy ulicy Pięknej. Do pra-
cy w tym zawodzie podsta-
wy i gruntowne wykształ-
cenie zdobyła w liceum 
pedagogicznym i na Uni-
wersytecie im. Marii Cu-
rie-Słodowskiej w Lublinie 
na wydziale Biologii i Nauk 
o Ziemi. Wielka zawodo-
wa, edukacyjna przygoda 
trwała 29 lat, ciągle w tej 
samej szkole. Dla nas wie-
lu to szczęśliwy czas, w któ-
rym Pani Profesor zdołała 
wykształcić i wychować 6 
roczników wychowanków 
( nauka w liceum trwała 4 lata). Potrafiła rozbudzać zainte-
resowania , motywować do nauki, inspirować rozwój intelek-
tualny i duchowy swoich uczniów. Niezwykła łagodność cha-
rakteru pozwalała jej być dla nich przyjazną i życzliwą, ale 
bez nadmiernej pobłażliwości, z właściwie wyważonym po-
ziomem wymagań. 
To wszystko składało się na niekwestionowany autorytet 
wśród uczniów, ich rodziców oraz koleżanek i kolegów z gro-
na nauczycielskiego.
Prawdziwe jest chyba nasze przekonanie , że taki przebieg 
zawodowego życia przynosi wiele satysfakcji i pięknych 
wspomnień- czy tak właśnie jest? 
O tak, trudno nie być szczęśliwą wspominając wiele dziew-
cząt i chłopców zdolnych, wspaniale uczących się, osiągają-
cych najlepsze stopnie z przedmiotu , biorących z powodze-
niem udział w olimpiadach biologicznych, zdających pięknie 
egzamin maturalny. Znacząca liczba absolwentów szkoły wy-
bierała studia, na których wiedza z biologii zdobyta w szkole 
średniej stanowiła podstawę sukcesów. Były to przede wszyst-
kim studia medyczne, ale również  farmacja, leśnictwo, biolo-
gia, oceanografia ( uczennica, która wybrała właśnie ten kie-
runek zdała egzaminy wstępne jako jedna z pięciu osób ogó-
łem przyjętych wówczas na I rok studiów). Z jednego z rocz-
ników absolwentów aż 7 osób zostało lekarzami, a całkowita 
liczba późniejszych medyków , których dane mi było uczyć 
sięga kilkudziesięciu. Niektórzy z nich mieszkają i pracują w 
Mińsku Mazowieckim , w Warszawie i okolicach. Wielu ab-
solwentów pełniło lub pełni obecnie ważne role społeczne. Są 
też i tacy, którzy rozwinęli karierę i osiągają sukcesy naukowe 
i zawodowe poza granicami Polski. Z wieloma mam osobisty 
kontakt do dziś, dostaję też wiele pozdrowień i życzeń z róż-
nych stron Polski i świata.

Powszechnie znana jest Pani skromność i unikanie roz-
głosu ale prosimy powiedzieć, czy władze oświatowe i inne 
doceniały Pani wspaniałą osobowość i jakość Pani pracy? 
Rzeczywiście niełatwo przychodzi mi chwalenie się czymkol-
wiek. Owszem, bywałam nagradzana i wyróżniana. Dwukrot-
nie przyznano mi nagrodę Kuratora Oświaty , otrzymałam 

też w 1979r nagro-
dę Ministra Oświaty 
i Wychowania. Od-
znaczono mnie Zło-
tym Krzyżem Zasłu-
gi, Medalem Eduka-
cji Narodowej, Złotą 
Odznaką Nauczyciel-
stwa Polskiego, od-
znaką „Za zasługi dla 
województwa siedlec-
kiego”. W 2005 roku 
otrzymałam nagrodę 
powiatu mińskiego 
w dziedzinie nauka i 
oświata za 2004 rok  
- „Laura 2000”.
Bardzo nam miło to 
słyszeć, serdecznie 
gratulujemy. 
W 1987 roku prze-

szła Pani na emeryturę . Jak dalej potoczyło się życie? 
Przez dwa następne lata pracowałam nadal w Liceum w nie-
pełnym wymiarze godzin. Po tym okresie zakończyłam ak-
tywność zawodową ustępując pola młodszym nauczycielom
( oczywiście -  moim byłym uczniom). Na moim życiu wiel-
kim cieniem położyła się utrata w 1989 roku ukochanego 
męża. Mimo upływu lat trudno mi się z tym pogodzić. Ale 
cóż - śmierć to wyrok Boży i my pozostający przy życiu mu-
simy przyjąć go z pokorą. Pozostaje mi radość z mojej ro-
dziny: dwoje dorosłych dzieci, czwórka wnuków i dwoje pra-
wnucząt. Cieszy też życzliwość znajomych i bliskiego otocze-
nia. Tu w każdym bloku mieszkają moi starsi i młodsi ucznio-
wie. Żyję z poczuciem zadowolenia z mojej pracy i jej efek-
tów – kochałam mój zawód i gdybym urodziła się po raz dru-
gi, wybrałabym tak samo. 
Lubię poświęcić czas na lekturę dobrej książki. Jakiś czas 
temu ulubionym moim zajęciem było wyszywanie obrazów 
haem krzyżykowym. Ten oto zbiór widniejący na ścianach 
jest moim dziełem, wynikiem wielu godzin spędzonych z igłą 
w ręku. 
Istotnie jest co podziwiać. Piękne kwiaty malowane haem 
cieszą oczy.
Droga Pani Profesor – cieszymy się , że znajdujemy Panią 
w dobrym zdrowiu jak też- mimo różnych życiowych tru-
dów- w dobrym nastroju, pogodną jak kiedyś, jak zawsze. 
Życzymy wszelkiej pomyślności na dalsze dni.
                                                               Rozmawiali:
                                                      Małgorzata Malesa-Gdula 
                                                             Krzysztof Roguski 
                                      (również byli uczniowie 
              Pani Janiny Ogonowskiej)

Spółdzielcze osobowości 
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§ 1
Regulamin używania lokali, garaży, porządku domowego oraz za-
sad współżycia mieszkańców  w Spółdzielni Mieszkaniowej „Prze-
łom” zwany dalej „Regulaminem” dotyczy użytkowników spółdziel-
czych lokali, garaży oraz osób mieszkających w zasobach Spółdzielni 
i ma na celu ochronę spółdzielczych zasobów przed zniszczeniami, 
dewastacją oraz zapewnienie należytych warunków sanitarnych, hi-
gienicznych i estetycznych zamieszkiwania jak również właściwych 
relacji sąsiedzkich. 

§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. „Radzie Nadzorczej” rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spół-

dzielni Mieszkaniowej „Przełom”
2. „Zarządzie” rozumie się przez to Zarząd Spółdzielni Mieszka-

niowej „Przełom”
3. „Spółdzielni” rozumie się przez to Spółdzielnię Mieszkaniową 

„Przełom”
4. „Statucie” rozumie się przez to statut Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Przełom”
5. „Lokalu” rozumie się przez to lokale mieszkalne i użytkowe.
6. „Garażu” rozumie się przez to garaże i zespoły garaży wolnosto-

jących oraz garaże i miejsca postojowe usytuowane w podpiw-
niczeniu budynków wielorodzinnych.

7. „Użytkowniku” rozumie się przez to:
a) członka Spółdzielni posiadacza lokalu na warunkach własno-

ściowego prawa
b) członka Spółdzielni posiadacza lokalu na warunkach lokator-

skiego prawa
c) członka Spółdzielni posiadacza odrębnej własności lokalu
d) osobę nie będącą członkiem Spółdzielni posiadacza lokalu na 

warunkach spółdzielczego własnościowego prawa
e) osobę nie będącą członkiem Spółdzielni posiadającą lokal na 

prawie odrębnej własności
f) najemcę lub podnajemcę lokalu.

 § 3
Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków, wymaga 
szczególnej opieki zarówno ze strony Spółdzielni jak również użyt-
kowników oraz ochrony przed zniszczeniem i utrzymania w należy-
tym stanie technicznym.

§ 4
Zakres podziału obowiązków Spółdzielni i użytkowników odnośnie 
napraw wewnątrz lokali określa uchwalony przez Radę Nadzorczą 
Regulamin „zasad podziału obowiązków Spółdzielni i członków w 
zakresie napraw wewnątrz lokali, rozliczeń Spółdzielni z członkami 
zwalniającymi lokale i wymiany stolarki budowlanej”.

§ 5
Lokal  może być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, wszel-
kie zmiany sposobu korzystania z lokalu lub jego części, zgodnie z 
postanowieniami § 40 Statutu wymagają zgody Zarządu.

§ 6
1. Użytkownik obowiązany jest dbać o należyty stan zajmowane-

go lokalu oraz przynależnych do niego pomieszczeń gospodar-
czych, piwnic, garaży oraz pomieszczeń wynajmowanych po-
przez wykonanie w nich prac konserwacyjnych i napraw w za-
kresie określonym przez Radę Nadzorczą w Regulaminie o któ-
rym mowa w §4.

2. W razie nie wykonania niezbędnych napraw w lokalu których 
obowiązek wykonania spoczywa na użytkowniku,  Spółdzielnia 
po bezskutecznym wezwaniu użytkownika w przypadku zagro-
żenia życia, zdrowia ludzkiego lub mienia Spółdzielni ma prawo 
na koszt użytkownika usunąć nieprawidłowości.

3. Użytkownik odpowiada za szkody wyrządzone w majątku Spół-
dzielni spowodowane działaniem własnym, przez osoby wspól-

nie zamieszkałe z użytkownikiem  oraz osoby, za które ponosi 
odpowiedzialność na mocy właściwych przepisów.

§ 7
Wszelkie przeróbki w lokalach, zmiany konstrukcyjne, przebudowa 
lub rozbiórka ścian, lodżii, zabudowa balkonów, montaż krat zabez-
pieczających, demontaż grzejników lub ich wymiana, przeróbki in-
stalacji w lokalu wymagają zgody Zarządu.

§ 8
1. Zabrania się wykonywania we własnym zakresie wymiany bez-

pieczników usytuowanych poza obrębem lokali. W celu ich na-
prawy należy powiadomić Administrację Spółdzielni lub dyżur-
nych konserwatorów (telefony na tablicach ogłoszeń oraz w cza-
sopiśmie „Przełomowe Wieści”).

2. Bez zgody Zarządu zabrania się instalowania punktów poboru 
energii elektrycznej w pomieszczeniach piwnic.

§ 9
O wszelkich nieprawidłowościach, uszkodzeniach, przejawach znisz-
czeń i dewastacji mienia spółdzielczego należy niezwłocznie powia-
domić Administrację Spółdzielni lub dyżurnych konserwatorów.

§10 
Użytkownik zobowiązany jest udostępnić lokal w celu:
a)  usunięcia awarii,
b) przeprowadzenia przeglądów kominiarskich, gazowych, elek-

trycznych oraz stanu technicznego lokalu,
c) niezbędnej konserwacji, modernizacji i napraw instalacji we-

wnętrznych,
d)  kontroli sprawności bądź wymiany zainstalowanych urządzeń 

pomiarowych i podzielników kosztów,
e) odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
f) sporządzenia przez działającego na zlecenie Spółdzielni rzeczo-

znawczy majątkowego operatu szacunkowego, w związku z 
wnioskiem o przekształcenie lokalu. 

§11
Montaż indywidualnych anten poza lokalem, wymaga zgody Za-
rządu.

§12 
1. Śmieci, odpady z gospodarstwa domowego należy wstępnie se-

gregować w sposób selektywny i usuwać wyłącznie do prze-
znaczonych do tego celu pojemników usytuowanych w są-
siedztwie budynków, w altanach śmietnikowych bądź do kon-
tenerów.

2. Użytkownicy zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Spół-
dzielnię o zmianach dotyczących danych osobowych i liczbie 
osób uprawnionych do zamieszkiwania w lokalu.

3. Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego, inne niż nie-
bezpieczne i wielogabarytowe, należy zbierać w urządzeniach 
odpowiednio oznakowanych usytuowanych w altanach śmiet-
nikowych lub ich bezpośrednim sąsiedztwie bądź w pobliżu 
wolnostojących kontenerów.

4. Zabrania się wyrzucania przez okno śmieci, niedopałków pa-
pierosów oraz wykładania na parapetach okien pożywienia dla 
ptaków.

5. Niedozwolone jest wylewanie do instalacji kanalizacyjnej 
tłuszczów, wrzucanie do muszli klozetowych obierek, artyku-
łów spożywczych, środków higieny osobistej i innych odpad-
ków.

§13
Należy oszczędnie korzystać z energii elektrycznej i cieplnej na klat-
kach schodowych i w pozostałych  pomieszczeniach wspólnego 
użytkowania.

§14
Trzepanie dywanów może odbywać się wyłącznie w miejscach do 
tego celu przeznaczonych, w godzinach pomiędzy 8.00 a 20.00. Nie 

R E G U L A M I N UŻYWANIA LOKALI, GARAŻY, PORZĄDKU 
DOMOWEGO ORAZ ZASAD WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW W 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZEŁOM”
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należy trzepać dywanów, pościeli, ubrań itp. na balkonach, lodżiach,  
klatkach schodowych lub przez okna.  

§15 
1. Szczególną opiekę nad trawnikami, kwietnikami, krzewami, 

drzewami i pozostałą roślinnością na terenach spółdzielczych 
powierza  się mieszkańcom budynków, apelując jednocześnie do 
mieszkańców o zadbanie o estetyczny wygląd balkonów i lodżii.

2. Wszelkie społeczne inicjatywy związane z urządzaniem ogród-
ków i wykonywaniem nasadzeń winny odbywać się w uzgodnie-
niu z Administracją.

3. Instalowanie skrzynek kwiatowych na balkonach powinno się 
odbywać w sposób nieuciążliwy dla innych mieszkańców  i bez-
pieczny dla elewacji budynku 

§16
1. Korytarzy piwnicznych, bez zgody Zarządu nie wolno przegra-

dzać, zastawiać meblami i zbędnym sprzętem domowym.
2. Zabrania się przechowywania w piwnicach materiałów łatwo-

palnych, wybuchowych, żrących i cuchnących oraz innych środ-
ków chemicznych.

3. Palenie papierosów w piwnicach, na klatkach  schodowych, bal-
konach i lodżiach oraz w pozostałych pomieszczeniach wspól-
nych jest zabronione.

4. Zabrania się również grillowania na balkonach i lodżiach oraz  
używania otwartego ognia /świece, palniki gazowe itp./ w piw-
nicach i pomieszczeniach wspólnych.  

§ 17
1. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców 

domu jest wzajemna pomoc sąsiedzka, niezakłócanie spokoju i 
ciszy nocnej, troska o wspólny majątek oraz przestrzeganie po-
stanowień niniejszego Regulaminu.

2. Dzieci powinny bawić się w miejscach do tego celu wyznaczo-
nych (place zabaw, piaskownice i boiska sportowe).

3. Należy przestrzegać, aby dzieci nie bawiły się w okolicy  śmiet-
ników, na klatkach schodowych, w korytarzach piwnicznych. Za 
niewłaściwe zachowanie się dzieci i szkody przez nie wyrządzo-
ne odpowiedzialność ponoszą rodzice.

4. Z urządzeń RTV należy korzystać w sposób niezakłócający wy-
poczynku sąsiadom.

5. W godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna.  
§18

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do za-
chowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniają-
cych ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołoże-
nia starań aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie i należy je 
wyprowadzać w kagańcach i na uwięzi oraz powinny być one 
pod stałym i skutecznym dozorem.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są usuwać 
odchody tych zwierząt z terenów spółdzielczych oraz innych 
miejsc przeznaczonych do użytku publicznego. 

4. Zakazuje się wyprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw, 
gier i piaskownic dla dzieci.

5. Zwierzęta domowe należy utrzymywać w zajmowanych przez 
siebie lokalach ( nie klatka schodowa lub piwnica).

§ 19
1. Pojazdy mechaniczne należy parkować w miejscach wyłącznie 

do tego przeznaczonych.
2. Zabrania się mycia pojazdów na terenach Spółdzielni.
3. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eks-

ploatacją jest dozwolona na terenie Spółdzielni pod warunkiem, 
że nie spowoduje to zanieczyszczenia środowiska, terenu, zagro-
żenia bezpieczeństwa publicznego oraz nie stanowi uciążliwości 
dla mieszkańców , sąsiadów. Powstałe z tego tytułu odpady po-
winny być gromadzone i usuwane do odpowiednich pojemni-
ków.

§ 20 
1. Użytkownik garażu zobowiązany jest do:

a) utrzymywania garażu w należytym stanie technicznym i po-

rządku,
b) wykonywania z własnych środków remontów kapitalnych i bie-

żących,
c) dokonywania na własny koszt wszelkich napraw związanych z 

bieżącą konserwacją,
d) stosowania się do postanowień przepisów bhp, p.poż oraz statu-

tu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni.
2. W przypadku malowania wrót garażowych oraz odnawiania 

elewacji zewnętrznej zespołów garażowych , w celu zachowa-
nia estetyki osiedla, kolorystykę należy uzgodnić z Administra-
cją Spółdzielni.

§ 21
Użytkownik garażu ma prawo do:
a) użytkowania garażu  na cele związane z jego przeznaczeniem
b) korzystania z odpłatnych usług Spółdzielni w zakresie wykony-

wania drobnych  napraw jak również remontów bieżących.
c) korzystania z nieodpłatnych świadczeń z tytułu sprzątania, od-

śnieżania,  utrzymania czystości na terenie przyległym oraz usu-
wania odpadów do pojemników w ramach ponoszonych opłat 
eksploatacyjnych.

§ 22
O każdym przypadku choroby zakaźnej w budynku, stanowiącej za-
grożenie epidemiologiczne należy niezwłocznie zawiadomić Admi-
nistrację Spółdzielni.

§ 23
Wszelkie reklamy, szyldy, urządzenia klimatyzacyjne na elewacji bu-
dynków mogą być instalowane wyłącznie po uprzednim otrzyma-
niu zgody Spółdzielni w oparciu o zasady określone w uchwale Rady 
Nadzorczej Spółdzielni w sprawie „ustalenia zasad i opłat za umiesz-
czenie reklam, urządzeń klimatyzacyjnych na zewnętrznych ścia-
nach budynków Spółdzielni”.

§ 24
1. Użytkownicy lokali powinni współdziałać z Administracją Spół-

dzielni w sprawach związanych z należytym utrzymaniem loka-
li, budynku i urządzeń domowych, w tym celu mogą powoły-
wać samorządy domowe w oparciu o postanowienia „Regulami-
nu Samorządów Domowych”.

2. O rozstrzygnięciu spraw spornych, wynikłych z zamieszkiwania, 
korzystania z pomieszczeń wspólnych oraz terenów przyległych, 
należy  zwracać się do Administracji Spółdzielni. 

§ 25
1. Uwagi, wnioski  i skargi w sprawach związanych z pracą Admi-

nistracji użytkownicy mogą zgłosić do Zarządu Spółdzielni. 
§ 26

Administracja Spółdzielni jest obowiązana :
1. Dbać o należyty stan techniczny budynku, prawidłowe funkcjo-

nowanie instalacji przesyłowych gazu, ciepła ,wody, energii elek-
trycznej, odbioru kanalizacji sanitarnej, instalacji domofonowej, 
anten RTV.

2. Dbać o należyty stan  sanitarno – porządkowy budynków ich 
otoczenia wraz z placami zabaw i ich wyposażeniem, terenów 
zielonych, pomieszczeń wspólnego użytku między innymi: ko-
rytarzy, klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, strychów, 
pralni, suszarni.

3. Zapewnić mieszkańcom dogodne i bezpieczne dojście do bu-
dynków.

4. Ustawić w miejscach do tego przeznaczonych trzepaki, pojem-
niki na odpady i nieczystości stałe zapewniając ich terminowe 
opróżnianie, należyty stan techniczny i sanitarny.

5. Sprawnie i szybko reagować na wszelkie występujące nieprawi-
dłowości 
utrudniające zamieszkiwanie.

Sekretarz Rady Nadzorczej           Przewodniczący Rady Nadzorczej
 Małgorzata Malesa- Gdula                   Grzegorz Wyszogrodzki
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom”w Mińsku Mazowiec-
kim w czasie trwania tegorocznych ferii zimowych od 29.01-
9.02.2007 r  zorganizowała  w ramach akcji „Zima w mieście 
2007” półkolonie dla dzieci w wieku 8-13 lat.  Bazę lokalową 
stanowił Klub Osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Prze-
łom” przy ulicy Kopernika 5. W dwóch pięciodniowych tur-
nusach opieką objętych zostało przeszło 60 dzieci. Celem pół-
kolonii było zapewnienie uczestnikom zdrowego wypoczyn-
ku oraz pomoc rodzicom w opiece nad nimi podczas ferii zi-
mowych. Bogaty program kulturalno wychowawczy wypo-
czynku zawierał liczne atrakcje  Dwa razy w tygodniu, w po-
niedziałek i piątek dzieci miały zajęcia na miejskim lodowi-
sku, na którym  jeździły na łyżwach pod opieką wychowaw-

ców. We wtorki 
wycieczka na ba-
sen do Józefowa, 
gdzie dzieci miały 
możliwość w ciągu 
1,5 godziny korzy-
stać z kąpieliska. 
W każdy czwartek 
uczestniczyliśmy 
w projekcji filmo-
wej w kinie Świa-
towid. Codziennie 
dzieci otrzymy-
wały dwudanio-
wy obiad wraz z 
deserem. Każdego 
dnia po obiedzie 
odbywały się za-
jęcia świetlicowe. 
Dzieci zdobywa-
ły dyplomy, mię-
dzy innymi w ta-

kich konkursach jak:
zgaduj-zgadula, konkurs plastyczny, turniej warcabów,  tur-
niej tenisa stołowego, turniej „piłkarzyków”, turniej chińczy-
ka, karaoke.
W ramach programu dzieci miały możliwość uczestniczenia 
w zajęciach uwzględniających ich indywidualne zainteresowa-
nia, szczególną popularnością cieszyła się sala komputerowa. 
Pomimo tego, iż z powodu kapryśnej pogody nie udało się zor-
ganizować kuligu, obfity i atrakcyjny program akcji oraz roze-
śmiane twarze uczestników świadczyły o tym , iż półkolonie 
zorganizowane przez Spółdzielnię „Przełom” były bardzo uda-
ne. Dużą pomocą w zorganizowaniu zimowego wypoczynku 
dla dzieci były środki uzyskane z miasta z Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która skierowała 
na zimowisko dzieci z rodzin o niskich dochodach. 
Profesjonalną opiekę i organizację zimowego wypoczynku za-
pewniła wykwalifikowana i doświadczona kadra pracowni-
ków Spółdzielni, Urszula Piwowar, Krzysztof Kulka, Zdzisław 
Spodar oraz Henryk Szymański.
     Redakcja

Ferie z „Przełomem” 2007 

Grupa członkowska Data   Miejsce Grupa członkowska Data   Miejsce
Okrzei14a,20,21,23,25,27,29
Kopernika 8a,10 

1403.07 
godz.17°°

Klub siedlowy ulica 
Kopernika5

Kołbiel
ul. 1-go Maja 95

30.03.07 
godz.17°°

Kołbiel budynek 
mieszkalny

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

19.03.07 
godz.17°°

Klub Osiedlowy 
ulica Kopernika5

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

02.04.07 
godz.17°°

Klub Osiedlowy 
ulica Kopernika5  

Kopernika 11,14,16,18, 
Okrzei 31,33,35,37,39,
Wyszyńskiego 32/34,23,25 
Kościuszki 20

22.03.07 
godz.17°°

Klub Osiedlowy 
Ulica Kopernika5

Siennicka 6,8,9,
Błonie 12,14, 
PLM 2,2a,4,4a,
Nadrzeczna 1,4,6,7,8,10,12,
Miodowa 5, Bulwarna 1,1a,
Piłsudskiego 1

16.04.07 
godz.17°°

Szkoła Podst.Nr 2 
ulica Dąbrówki 10

Kałuszyn 
ul. Zamojska 8 i 10

23.03.07 
godz.17°°

Urząd Miasta 
Kałuszyn

Członkowie 
oczekujący

16.04.07 
godz.17°°

Biuro Spółdzielni 
ulica Kościuszki20

Topolowa  
24,31,33,35,37,39, 41,45,47
Chełmońskiego 10a,10b,12 
Szczecińska 11,11a, 
Warszawska 103,111, 
11 Listopada 4

26.03.07 
godz.17°°

Klub Osiedlowy 
ulica Kopernika5

Warszawska 212, 
Dąbrówki 33,35,37,39,41, 
Sędomierska 2,4,6,6a,8,10,
Łupińskiego 1,3,5,7,9,11

19.04.07 
godz.17°°

Szkoła Podst.Nr 2 
ulica Dąbrówki 10

Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Spółdzielni w dniu 07.02.2007 roku , Prot. Nr 6/2007

Harmonogram zebrań grup członkowskich w 2007roku.
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1. Sekcja Tenisa Stołowego – zajęcia odbywają się codziennie od 
poniedziałku do piątku w godz.12 °° - 20 °°. 

2. Zajęcia Świetlicowe codziennie w godzinach pracy klubu. 
3. Sekcja warcabowa – poniedziałek ( dzieci ze szkół podstawo-

wych i gimnazjalnych ) w godz. 17 °° - 19 °°. 
4. Sekcja plastyczna zaprasza dzieci uzdolnione plastycznie w po-

niedziałek i piątek godz.17 °° - 19 °°. 
5. Sekcja gier telewizyjnych – wtorek i czwartek w godz. 16°°-19°°. 
6. Sekcja brydża sportowego – wtorek w godz. 16 °° - 20 °°. 
7. Sekcja teatralna – wtorek, środa  w godz. 16 °° - 18 °°. 
8. Sekcja szachowa – środa w godz. 16 °° - 20 °°. 
9. Klub seniora – czwartek w godz. 17 °° - 19 °°. 
10. Sekcja rękodzieła artystycznego – czwartek w godz. 17°°-19°°. 
11. Sekcja gier „RPG”  dla uczniów szkół średnich i studentów 

–  piątek w godz. 16 °° - 20 °°. 
    Kierownik Klubu 
    (-)Zdzisław Spodar 
    025 758 33 10

Zapraszamy do Klubu Osiedlowego Spółdzielni Mieszkaniowej„Przełom” ul. Kopernika 5. 
Zajęcia prowadzone są w następujących sekcjach i kołach zainteresowań. 
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Jesteśmy najstarszą polską firmą rozliczającą koszty energii cieplnej i wody.
Nasza kadra jest merytorycznie przygotowana do rozwiązywania problemów z ogrzewnictwa i ciepłownictwa.

Dysponujemy własnym podzielnikiem dyfuzyjnym oraz podzielnikami elektronicznymi – 1 i 2 czujnikowymi renomowa-
nej firmy KUNDO. Podzielniki zgodne są z wymaganiami Polskiej Normy PN EN 834.
Zalety tego podzielnika to:
• Możliwość wizualnej kontroli zużycia ciepła
• Inteligentny system rozpoznania stanu grzejnika
• Czytelny wyświetlacz ciekło krystaliczny
• Bateria o trwałości co najmniej 10 lat
• Zaprogramowany dzień odczytu.
• Pamięć elektroniczna sumująca wskazania wszystkich poprzednich sezonów  

grzewczych
• Przemienne wskazania aktualnego zużycia oraz  poprzednich wartości na wyświetlaczu
• Przechowywanie przez rok wskazań zużycia ciepła za ubiegły sezon

Posiadamy własny system rozliczeniowy dostosowany do potrzeb i warunków polskiego bu-
downictwa wielorodzinnego. Rozliczeń dokonujemy w kilku centrach na terenie kraju, między innymi w naszym Oddziale 
w Siedlcach. Dzięki temu jesteśmy blisko naszych klientów. Pomagamy również w rozwiązywaniu problemów związanych 
z dostawą ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej poprzez dobór i montaż termostatycznych ograniczników cyrkulacji. 
Dostarczamy także system izolacji pionów. Metodą pneumatyczną docieplamy stropodachy wentylowane w budynkach 
wielorodzinnych i jednorodzinnych. Jako materiału izolacyjnego używamy granulowanej wełny mineralnej  (szklanej i 
skalnej)  oraz celulozy. Na realizowany profil działalności posiadamy certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2000

Zapraszamy do współpracy
ENERGOSYSTEM Oddział w Siedlcach            ENERGOSYSTEM Sp. z o. o.
ul. Brzeska 120     ul. Nieszawska 10, 61-021 Poznań
08 – 110 Siedlce      e-mail: biuro@energosystem.com 
tel  025    643 46 09     tel (061) 651 44 00
e-mail : siedlce@energosystem.com  


