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Kończy się V kadencja demokratycznie wybieranych samorządów  lokalnych. Naj-
bliższe wybory Burmistrza i Rady Miasta odbędą się w listopadzie br. Spółdzielcy nie mogą 
być w tych wyborach bierni. Nie ma wątpliwości, iż należy we własnym interesie, wziąć udział 
w wyborach oddając głos na kandydatów z listy Komitetu Wyborczego Wyborców „Przełom”. 
Tylko wybrani kandydaci z tej listy będą zdecydowanie reprezentowali środowisko spółdziel-
cze w Radzie Miasta, a problemów które nam doskwierają jest pokaźny pakiet. 
Najważniejsze z nich dotyczą:
- nierównego traktowania mieszkańców, wręcz dyskryminowania środowiska spółdzielczego, 
przy uchwalaniu w budżecie miasta rzeczowych zadań  do wykonania na kolejne lata,
- kłopotów w zamieszkiwaniu w rejonie targowicy miejskiej, brak realnej koncepcji moderni-
zacji tej wstydliwej i uciążliwej dla mieszkańców miasta placówki,
- zakorkowania śródmieścia miasta przede wszystkim przez samochody osób dojeżdżających 
do Warszawy autobusami i koleją i całkowita bezsilność służb miejskich w zakresie rozwiąza-do Warszawy autobusami i koleją i całkowita bezsilność służb miejskich w zakresie rozwiąza-
nia spraw związanych z umożliwieniem parkowania w tej części miasta, nia spraw związanych z umożliwieniem parkowania w tej części miasta, 
- zaniechania ze strony miasta jeżeli chodzi o nadzór nad spółkami miejskimi PWiK oraz PEC  - zaniechania ze strony miasta jeżeli chodzi o nadzór nad spółkami miejskimi PWiK oraz PEC  
w zakresie corocznego wzrostu ceny wody, ścieków i ciepła, w zakresie corocznego wzrostu ceny wody, ścieków i ciepła, 
- uchwalanie podatków lokalnych w maksymalnej wysokości na jaką zezwalają przepisy pra-- uchwalanie podatków lokalnych w maksymalnej wysokości na jaką zezwalają przepisy pra-
wa,
- brak konsultacji społecznych w zakresie rozpoczynanych inwestycji miejskich budzących - brak konsultacji społecznych w zakresie rozpoczynanych inwestycji miejskich budzących 
wiele kontrowersji i niezadowolenia wśród mieszkańców co do zasadności i celowości wydat-wiele kontrowersji i niezadowolenia wśród mieszkańców co do zasadności i celowości wydat-
kowania naszych podatków.kowania naszych podatków.

Listę tę możemy uzupełniać o wiele kolejnych  zagadnień, o realizację których Spół-Listę tę możemy uzupełniać o wiele kolejnych  zagadnień, o realizację których Spół-
dzielnia corocznie występuje, nie otrzymując nawet odpowiedzi na zgłaszane do budżetu dzielnia corocznie występuje, nie otrzymując nawet odpowiedzi na zgłaszane do budżetu 
wnioski.

O zasadności stworzenia własnej spółdzielczej listy i wprowadzenie do 21 osobowej O zasadności stworzenia własnej spółdzielczej listy i wprowadzenie do 21 osobowej 
Rady Miasta jak największej liczby radnych spółdzielców, świadczą efekty przede wszystkim Rady Miasta jak największej liczby radnych spółdzielców, świadczą efekty przede wszystkim 
II i III kadencji ( 1994-2002) kiedy to dość liczna reprezentacja naszego środowiska doprowa-II i III kadencji ( 1994-2002) kiedy to dość liczna reprezentacja naszego środowiska doprowa-
dziła między innymi do wykonania kortów tenisowych wraz z budynkiem zaplecza przy uli-dziła między innymi do wykonania kortów tenisowych wraz z budynkiem zaplecza przy uli-
cy Wyszyńskiego, kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Targówka, modernizacji uli-cy Wyszyńskiego, kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Targówka, modernizacji uli-
cy Okrzei wraz z realizacją wielu tak potrzebnych miejsc parkingowych, doprowadzenia wody cy Okrzei wraz z realizacją wielu tak potrzebnych miejsc parkingowych, doprowadzenia wody 
do cmentarza parafi alnego. W kolejnych kadencjach nie byliśmy reprezentowani w Radzie,  a do cmentarza parafi alnego. W kolejnych kadencjach nie byliśmy reprezentowani w Radzie,  a 
w upływającej zaledwie przez jednego radnego.w upływającej zaledwie przez jednego radnego.

Pomimo tak skromnego przedstawicielstwa działania Zarządu Spółdzielni oraz na-Pomimo tak skromnego przedstawicielstwa działania Zarządu Spółdzielni oraz na-
szego Radnego doprowadziły do załatwienia bardzo ważnej sprawy przekształcenia prawa szego Radnego doprowadziły do załatwienia bardzo ważnej sprawy przekształcenia prawa 
wieczystego użytkowania do gruntów w prawo własności przy uchwaleniu przez Radę Miasta wieczystego użytkowania do gruntów w prawo własności przy uchwaleniu przez Radę Miasta 
bonifi katy w wysokości 95 % wartości rynkowej gruntu. bonifi katy w wysokości 95 % wartości rynkowej gruntu. 
Jak wynika z przedstawionych wyżej przykładów aby mieć wpływ na podejmowane uchwały Jak wynika z przedstawionych wyżej przykładów aby mieć wpływ na podejmowane uchwały 
trzeba być obecnym w Radzie Miasta.trzeba być obecnym w Radzie Miasta.

Oczekiwań spółdzielców nie zaspokajają radni mieszkający w naszych zasobach lub Oczekiwań spółdzielców nie zaspokajają radni mieszkający w naszych zasobach lub 
w inny sposób związani ze Spółdzielnią, którzy mandaty otrzymali startując z innych komite-w inny sposób związani ze Spółdzielnią, którzy mandaty otrzymali startując z innych komite-
tów wyborczych lub partii politycznych. Jak pokazało życie, osoby te utożsamiają się i realizu-
ją przede wszystkim programy wyborcze swoich komitetów.

Dlatego apelujemy o udział w wyborach i zagłosowanie, na listę Komitetu Wyborcze-
go Wyborców „Przełom”. Tylko ta lista i znajdujący się na niej „sąsiad spółdzielca” daje  gwa-
rancje realizacji naszych spółdzielczych oczekiwań. 

Apelujemy również do spółdzielców, specjalistów w wielu dziedzinach, posiadających 
predyspozycje do pracy społecznej, zainteresowanych udziałem w wyborach do włączenia się 
w tę akcję poprzez zgłoszenie swej kandydatury. Zgłoszenia prosimy składać  w biurze Spół-
dzielni pokój nr 13  u specjalisty ds. samorządowych,  tel.(25) 758 50 11 wew.13
Naszym przewodnim mottem w kampanii wyborczej jest „Nic o nas bez nas”. 

                                                                                    Komitet Wyborczy Wyborców „Przełom”

WYBORY DO RADY MIASTA 2010
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WNIOSKI DO BUDŻETU MIASTA NA ROK 2011
Minął kolejny rok, nadszedł wrzesień miesiąc w którym podmioty uprawnione składają do budżetu miasta wnioski o ich 
uwzględnienie i zabezpieczenie na ten cel stosownych środków. Tegoroczne wystąpienie Spółdzielni w większości jest powtórzeniem 
wniosków skierowanych do Burmistrza Miasta w latach poprzednich.
1. W zakresie spraw inwestycyjnych i komunalnych dotyczą one:
 - przebudowy nawierzchni i budowy parkingów przy ulicy Toruńskiej i Szczecińskiej wraz z  
    modernizacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 - przebudowy, modernizacji ciągu pieszo-jezdnego po południowej stronie budynków przy 
    ulicy Kopernika 16 i 18,
 - modernizacji ciągu pieszo-spacerowego wzdłuż wschodniej strony rzeki Srebrnej pomiędzy 
    ulicami Warszawską i Mireckiego, 
 - przebudowy i modernizacji schodów oraz ciągu pieszego łączącego ul. Piłsudskiego, 
    budynek biblioteki z ulicą Bulwarną i mostkiem nad rzeką Srebrną, 
 - przyznanie na rzecz PEC środków na modernizację grupowych węzłów cieplnych na 
    osiedlu Targówka oraz na termomodernizację przesyłowych sieci cieplnych. 
Uzasadnienie tych wniosków znajduje się w „Przełomowych Wieściach” Nr 9 z listopada 2006, Nr 18 z listopada 2008 oraz Nr 22 z 
października 2009.
2. W zakresie spraw społeczno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych wnioski dotyczą:
   - sfi nansowania zakupu sprzętu sportowego, wyposażenia boisk, nagród, pucharów, 
     dyplomów dla uczestników imprez organizowanych na obiekcie sportowo-rekreacyjnym 
      na osiedlu Targówka,  
   - zabezpieczenia środków fi nansowych na wypoczynek organizowany przez Spółdzielnię 
     dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji letnich,
   - przyznania środków fi nansowych na dofi nansowanie imprez okolicznościowych, 
      konkursów i warsztatów tematycznych organizowanych przez Spółdzielnię w Klubie 
      Osiedlowym pełniącym rolę Domu Kultury w tej części miasta.
Uważamy, iż odprowadzając corocznie do budżetu miasta z tytułu podatków i opłat około 
500 000 zł mamy prawo oczekiwać równego traktowania Spółdzielni z innymi podmiotami i 
wnikliwego rozpatrzenia wniesionych spraw, dotyczących w większości całego miasta. Jesteśmy przekonani, że nowa Rada Miasta 
oraz nowy Burmistrz z należytą uwagą rozpatrzą wnioski Spółdzielni, co znajdzie swój efekt końcowy w uchwalonym planie, 
budżecie miasta na rok 2011.
                                                                                                  Zarząd Spółdzielni

foto: Adam Dąbrowski
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Z przyjętego na rok 2010 Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/2009 z 
30.11.2009 planu remontów na koniec sierpnia  b.r. zrealizowano zde-
cydowaną większość zadań. Wykonano termomodernizację budynków 
przy ul. Łupińskiego 7, 9, 11, na etapie zakończenia są docieplenia bu-
dynków przy ul. Sędomierskiej 6, 6a i Dąbrówki 37. Docieplono stropo-
dachy w budynkach Armii Ludowej 21, Kopernika 1, 4 i Stanisławow-
skiej 1.
Wymieniono drzwi zewnętrzne wejściowe w 27 klatkach schodowych w 
budynkach przy  ul. Topolowej 16, Łupińskiego 1, 3, 7, 9, 11, Sędomier-
skiej 6 i 6a, Dąbrówki 37 w Mińsku Mazowieckim,  Zamojskiej 8 i 10 w 
Kałuszynie, 1 Maja 95 w Kołbieli. Wymieniono okna w klatkach scho-
dowych w budynkach przy ulicy Topolowej 8, 12, 16, Nadrzecznej 6 i 7  
oraz Zamojskiej 8 i 10 w Kałuszynie. 
      Wykonano remont 89 balkonów przy ul. Wyszyńskiego 32/34 oraz 
Okrzei 25, ponadto prace te trwają w budynkach przy ul. Okrzei 31 i 33. 
Przeprowadzono przebudowę chodników i ciągów pieszo-jezdnych przy 
ul. Warszawskiej 103, Wyszyńskiego 23 i  25. Na zmodernizowanych cią-
gach pieszo-jezdnych zamontowano nowe  zamykane altany śmietniko-
we przy ul. Wyszyńskiego 23, 25, Okrzei 21, 23 i Kopernika 1. 
Planowana przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Okrzei 20 zosta-
nie przeprowadzona przez miasto  z fi nansowym udziałem Spółdzielni, 
natomiast kanalizację deszczową na w/w terenie wykona i w całości sfi -
nansuje miasto. W chwili sporządzenia tej informacji  w Urzędzie Mia-
sta toczyło się postępowanie przetargowe.
      W fazie końcowej są prace wykończeniowe  rozbudowy i moderniza-
cji  zaplecza bazy konserwatorów. Dotychczas wykonano instalację elek-
tryczną, wodno- kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, tynki, posadz-
ki, na ukończeniu  jest elewacja i pokrycie dachowe starej części gara-
żowej.  W ramach funduszu konserwacyjnego pomalowano klatki scho-
dowe przy ul. Zamojskiej 8 i 10 w Kałuszynie, korytarz piętra z wejścia-
mi-klatkami  w części usługowej przy Warszawskiej 163, Okrzei 14A,  
Nadrzecznej 6, w trakcie zakończenia jest malowanie klatek przy ul. 
Nadrzecznej 10. 
      W okresie ostatniej zimy bardzo niekorzystne warunki pogodowe 
wpłynęły na konieczność wykonania przebudowy  systemu orynnowa-
nia i napraw dachów przy ulicy Okrzei 20, Armii ludowej 21, Warszaw-
skiej 111 i 163, Nadrzecznej 8 i 12, Wyszyńskiego 23 i 25. W chwili obec-
nej roboty  są na etapie  końcowym i zgodnie z umową wykonawcy zo-
bowiązani są zakończyć je  przed okresem jesienno- zimowym. Pozosta-
łe konieczne  naprawy dachowe  realizują nasi konserwatorzy.
      Reasumując, w roku  2010  zaplanowane  prace remontowe  i kon-
serwacyjne zostaną zrealizowane, a zakończenie termomodernizacji w 
ostatnich 6 budynkach na  osiedlu „Targówka”  spowoduje, że we wszyst-
kie budynkach  będących  w zasobach Spółdzielni, które powinny być 
poddane termomodernizacji, prace te Spółdzielnia wykonała. 

      Dział Techniczny     Dział Techniczny     Dział Techniczny

WYKONANIE REMONTÓW

foto: Adam Dąbrowski
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Adam DĄBROWSKI, rocznik 1966, mińszczanin od urodzenia. Na co dzień 
inspektor  ds. remontów SM „Przełom”, z dyplomem licencjata Wyższej Szko-
ły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie o specjalności gospodarka regional-
na i lokalna. Poza tym jest technikiem budowlanym z „Przełomem „ związany od 
dwudziestu lat. Kiedy minie zawodowy czas pracy i załatwianie spraw w ramach 
rodzinnych obowiązków, zaczyna się pora na,  którą  p. Adam zawsze czeka nie-
cierpliwie. To czas oddania się pasji jaką zaraził się, kiedy zaczynał szkolną edu-
kację. Tym bakcylem jest modelarstwo. Wielu przyjaciół i znajomych dowiedzia-
ło się o tym hobby Pana Adama, gdy współorganizował w maju tego roku w Klu-
bie „Przełom” wystawę modelarską, na którą zaprosił kilku swoich kolegów do 
pokazania ich prac. 
Rozmawiamy w pomieszczeniach klubowych, gdzie mamy taką nadzieję, jesienią roz-
pocznie działalność sekcja modelarska.
Skąd pomysł wystawy ?
Z racji mojego hobby często wyjeżdżam na różne pokazy – wystawy.  Prezes Roguski 
dowiedział się o moich zainteresowaniach  i zaproponował mi zorganizowanie wy-
stawy w Klubie i reaktywowanie istniejącej kiedyś w „Przełomie” pracowni modelar-
skiej. 
Wystawa zgromadziła kilku Pana kolegów, jak widzieliśmy z medalami i wyróż-
nieniami z wystaw krajowych i zagranicznych. Pana model militarny też jest dy-
plomowany.
Tak było. Na wystawie, którą obejrzało przez dwa dni maja br dużo młodych i do-

rosłych, zaprezentowane były modele, można by rzec z mistrzowskimi dyplomami. Ja pokazałem ekspozycję ( na zdjęciu) 
pn. Wyzwolenie, gdzie w scenerii jest model samochodu pancernego Staghoud. Ekspozycja ta uzyskała wyróżnienie Master 
Class na Biesiadzie Modelarskiej w Białymstoku.
Dzisiaj to już klasa mistrzowska, a jak było przed laty, kiedy Adam zaczynał czytać i pisać. Czy to już wówczas mode-
larstwo stało się pasją obok innych rozrywek, jak u każdego chłopca w młodym wieku?
Oczywiście grywałem i w piłkę, a modelarstwo jakoś samo przyszło. Zaczynało się jak zawsze od sklejania modeli kartono-
wych zamieszczanych w „Małym Modelarzu”, a żeby kupić to pismo trzeba było mieć znajomą kioskarkę i cierpliwie cze-
kać na jego ukazanie się w sprzedaży. Potem była Składnica Harcerska w Warszawie gdzie udawało się po odstaniu w dłu-
giej kolejce kupić ciekawy egzemplarz do obróbki. W latach siedemdziesiątych na bazarach można było nabyć model z kra-
jów zachodnich ale był to ogromny wydatek. Dzisiaj mamy komfort wykonania  takiej repliki jaką chcemy mieć w kolekcji 
i pokazać ją na wystawie.
Jaka to siła powoduje, że wielu młodych i nie tylko, związuje się z modelarstwem na zawsze?
Rzeczywiście jest jakaś siła ale jest ona pozytywna. Modelarstwo to nie tylko siedzenie przy biurku i klejenie modeli, to 
również lekcja historii. Model, aby stał się prawdziwą repliką  zmniejszoną do odpowiedniej skali wymaga wielu poszuki-
wań w książkach, internecie, opisach konstrukcji. Trzeba po prostu znać oryginał, żeby stworzyć jego podobiznę.

Kończąc spotkanie z p.Adamem mamy nadzieję, że przy kolejnych pokazach w Klubie „Przełomu” będzie więcej modeli z 
dyplomami. Panu Adamowi życzymy, aby jego pasja znalazła następców i sekcja modelarska w Klubie stała się faktem.

                                                         Rozmawiał Czesław Gągol.

SPÓŁDZIELCZE OSOBOWOŚCISPÓŁDZIELCZE OSOBOWOŚCI

foto: Urszula Piwowar
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O G Ł O S Z E N I E
Sprzedam mieszkanie w centrum miasta, własność 
hipoteczna, I piętro, 53,4m2,  3 pokoje,  WC od-
dzielnie. Tel. 609 353 525

Od 04.09.2010 obowiązuje znowelizowane 
ustawą  z 22.07.10 /Dz.U. Nr 152 poz. 1018/ 
Prawo o ruchu drogowym na mocy którego, 
na terenie między innymi spółdzielczych 
osiedli mają zastosowanie w takim samym 
zakresie , jak na drogach publicznych, przepisy 
ustawy o ruchu drogowym. W konsekwencji 
nieprzestrzeganie znaków drogowych 
ustawionych na osiedlach będzie skutkowało 
nakładaniem przez policję lub straż miejską 
mandatów karnych. Dzięki tym przepisom 
skończył się  okres bezradności administracji 
osiedli , zarządców, policji i straży miejskiej w 
ich walce z kierowcami parkującymi swoje 
pojazdy gdzie się tylko da. Dotychczasowe 
zachowania wielu kierowców utrudniały lub 

wręcz uniemożliwiały prowadzenie akcji ratowniczej karetek pogotowia, straży pożarnej, pogotowia 
gazowego itp.. Źle zaparkowane pojazdy blokowały wejścia do klatek schodowych, dojścia i dojazd 
do śmietników, uniemożliwiały swobodne poruszania się po ciągach pieszych, ograniczały możliwość  
korzystania z uprzywilejowanych miejsc przez niepełnosprawnych. 

Obecnie samochód zaparkowany w miejscu dla niepełnosprawnych zostanie odholowany na 
parking policyjny, co dla kierowcy łączy się to ze znacznymi kosztami holowania i postoju na parkingu 
policyjnym. 

Podając tę informację prosimy o zaniechanie dotychczasowych nieodpowiednich zachowań 
dotyczących parkowania na osiedlach i ostrzegamy przed surowymi konsekwencjami wynikającymi z 
naruszenia przepisów znowelizowanej ustawy o ruchu drogowym. 
            
        Administracja

MANDATY TAKŻE NA OSIEDLACH MIESZKANIOWYCH

OGŁOSZENIE WAŻNE !
Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Prze-
łom” rozważają zasadność i celowość podjęcia zakończonej 
kilka lat temu działalności inwestycyjnej polegającej na budo-
wie w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków  
Spółdzielni, budynków wielomieszkaniowych wraz z lokala-
mi użytkowymi. Aktualnie analizowane są dwie lokalizacje:
- ul. Mireckiego róg Nadrzecznej
- ul. Sędomierska (oś.Targówka) .
Preferowana powierzchnia mieszkań 38-52 m². Finansowanie 
budowy- środki własne zainteresowanych. Ustalenie kosztów 
budowy możliwe będzie dopiero po określeniu wszystkich 
składników wpływających na cenę 1 m² lokalu. Koszty nie 
przewidują zysku na rzecz Spółdzielni.
Warunek zawarcia umowy- członkostwo w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przełom” (nie członkowie mogą ubiegać się 
o przyjęcie). 
Przewidywany okres realizacji- 2011-2013. Deklaracje doty-
czące zawarcia umowy wraz z określeniem preferowanej po-
wierzchni lokalu prosimy składać w terminie do 31.12.2010 
r w biurze Spółdzielni przy ul. Kościuszki 20 pokój nr 22 tel. 
(25) 758 50 11 wew. 26. 
                                                                      Redakcja 

Zarząd Spółdzielni informuje, że w każdy poniedziałek w go-
dzinach od 15.oo do 17.oo członkowie Rady Nadzorczej peł-
nią dyżury w biurze Spółdzielni w pokoju nr 15, w ramach 
których przyjmują członków Spółdzielni.
Lista dyżurów poniedziałkowych Rady Nadzorczej w II pół-
roczu 2010 r. przedstawia sie nastepująco:

13.09 Barbara OSZCZĘDŁOWSKA
20.09 Andrzej TKACZYK
27.09 Bogusław ZWIERZ
04.10 Grzegorz WYSZOGRODZKI
11.10 Małgorzata RABSZTYN
18.10 Marianna GRABOWSKA
25.10 Irena ŁUKASZEWSKA
08.11 Ryszard SZTORC
15.11 Małgorzata MALESA-GDULA
22.11 Mirosław KRUSIEWICZ
29.11 Grażyna KOWALEWSKA
06.12 Janusz KSIĘŻOPOLSKI
13.12 Henryk ROSŁONIEC
20.12 Kazimierz KĘDZIERSKI
27.12 Małgorzata ROGUSKA

    Redakcja

O G Ł O S Z E N I E
Pilnie sprzedam lub zamienię na mniejsze 4-poko-
jowe mieszkanie o pow.78m² przy ulicy Warszaw-jowe mieszkanie o pow.78m² przy ulicy Warszaw-
skiej 212. Tel. 606 115 863
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WSPOMNIENIE
AKCJI "LATO W MIEŚCIE" 2010

Po raz kolejny uczestniczyłyśmy w półkoloniach organizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przełom” w 
Mińsku Mazowieckim.
Zajęcia odbyły się w dwóch dwutygodniowych turnusach od 5 do 30 lipca.
Tradycyjnie akcja była świetnie zorganizowana przez p. Krzysztofa Kulkę – kierownika, uwielbianego przez wszystkie 
dzieci, i panią Ulę zawsze cierpliwą i wyrozumiałą - dobrego ducha naszego klubu. Dodatkowo opiekowali się nami  
przesympatyczna pani Alicja Nowicka  oraz wolontariusz Michał  Rogala. Kadra jak zwykle niezawodna, prześcigała się w 
organizowaniu nam czasu wolnego.

Nikt nie mógł narzekać na nudę. Atrakcji było mnóstwo. Każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie. Dostępne były 
stoły do tenisa stołowego, komputery i gry TV, warcaby 100-polowe, mnóstwo konkursów, quizów, zajęć manualnych i 
ruchowych na świeżym powietrzu. Tradycyjnie odbyły się wybory miss półkolonii, konkurs fryzur, karaoke, tańce na macie.

Za udział w konkursach oraz za sportową rywalizację zawsze byliśmy nagradzani, nie liczyło się zwycięstwo ale samo 
uczestnictwo, stawianie sobie coraz to nowych wyzwań i świetna zabawa.

Dużą atrakcją były seanse fi lmowe. W mińskim kinie „Światowid” mogliśmy obejrzeć wiele nowości kinowych .
W upalne dni nic nie mogło konkurować z wyjściami na kompleks basenowy MOSiR w Mińsku Mazowieckim .

W obydwu  turnusach pojechaliśmy na wycieczkę do Grębiszewa .  Pod czujnym okiem dwóch doświadczonych instruktorów 
mieliśmy zorganizowane gry i zabawy na placu zabaw, strzelanie z łuków, granie w kręgle i piłkę nożną, przejażdżki bryczką. 
Cały dzień spędziliśmy spacerując po malowniczo położonym ośrodku, biorąc udział w zajęciach sportowych na świeżym 
powietrzu i oglądając zwierzęta w tamtejszym „Mini Zoo”. Po tylu atrakcjach kiełbaski z grilla smakowały znakomicie. Pobyt 
w Grębiszewie pomógł nam w zintegrowaniu grupy, wpojeniu  szacunku do siebie i opiekunów oraz zasad fair play. Mamy 
nadzieję, że za rok tam wrócimy.
O bezpieczeństwie w czasie wypoczynku letniego mogliśmy porozmawiać z sympatycznymi dzielnicowymi.  Dodatkową  
atrakcją dla nas była pogadanka na temat  wędkowania. Dowiedzieliśmy się, że wędkowanie można traktować jak hobby, sport,  
relaks i nową energię do życia. Wszyscy mogli zobaczyć i dotknąć sprzętu,  którym posługują się wędkarze, z zainteresowaniem 
wysłuchaliśmy ciekawostek o rybach.
Niezapomnianych wrażeń dostarczyło nam obejrzenie aż dwóch spektakli teatralnych „Czerwonego Kapturka” i „Złotej rybki”. 
Aktorzy Studia Małych Form Teatralnych przyjechali do nas aż z Krakowa .
W ramach spotkań mieliśmy zapewnione drugie śniadanie oraz smaczne obiady.
Atrakcji było mnóstwo, niestety czas nieubłagalnie mijał, wiadomo wszystko co miłe szybko się kończy. Rozstawaliśmy się z 
żalem,  pozostały wspomnienia, pamiątkowe fotografi e, dyplomy i statuetki. Spędziliśmy dwa tygodnie w atmosferze dziecięcej 
beztroski i bezpieczeństwa pod opieką wspaniałych wychowawców.

Mamy nadzieję, że za rok się spotkamy w podobnym składzie.
          Dorota Malinowska
          Magdalena Nowak

foto: Urszula Piwowar



Numer 26, Str.7

R E G U L A M I N

dzierżawy gruntów lub powierzchni  budynków  zarządzanych   przez   Spółdzielnię  Mieszkaniową „Przełom” w Mińsku 
Mazowieckim  wykorzystywanych na cele reklamowe  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Defi nicja pojęć używanych w regulaminie :

1. Reklama – grafi czne oznaczenie informujące o podmiocie, zakresie i zasadach prowadzonej działalności, jak również znak 
fi rmowy, znak towarowy i inne formy reklamy zewnętrznej nie będące szyldem.

2. Szyld – grafi czne oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność w budynku lub lokalu wskazujące rodzaj tej działalności  
umieszczone bezpośrednio nad lub obok lokalu użytkowego.   

3. Dzierżawca – osoby fi zyczne lub prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dzierżawiące od 
Spółdzielni powierzchnie reklamowe.

4.  Zarząd – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim.

5. Nośniki reklamowe - konstrukcje wolnostojące, w tym tablice i billboardy oraz tablice reklamowe umieszczone na ścianach 
budynków.

WARUNKI DZIERŻAWY POWIERZCHNI REKLAMOWYCH

§ 2

1. Dzierżawca może umieszczać nośniki reklamowe na gruntach i obiektach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” wyłącznie  
pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu.

2. Zgoda na umieszczenie nośników reklamowych wydawana jest przez Zarząd na pisemny wniosek Dzierżawcy.

3. Zarząd rozpatruje wstępnie wniosek o umieszczenie nośników reklamowych w oparciu o przedstawione propozycje grafi czne 
wraz ze zdjęciem obiektu z zaznaczeniem jego usytuowania, wymiarów i krótkim opisem technicznym. Opis techniczny musi 
zawierać sposób montażu na gruncie lub na ścianie zgodny z przepisami i gwarantujący bezpieczeństwo. Zatwierdzeniem 
wniosku jest podpisanie umowy dzierżawy powierzchni pod nośnik reklamowy i reklamę.

4. W przypadku wniosku dotyczącego umieszczenia reklamy na  istniejącym nośniku, stanowiącym własność Spółdzielni, 
Zarząd  wyraża zgodę  na zawarcie umowy  jeżeli treść reklamy nie narusza prawa i dobrych  obyczajów, a także  spełnia  
wymagania  pod względem estetycznym. Zarząd  może nie wyrazić zgody na zawarcie umowy   jeżeli reklama  w formie lub 
treści  może naruszać uzasadnione  interesy osób trzecich.

5. W przypadku zawarcia umowy dzierżawy dotyczącej montażu reklamy na gruncie lub na ścianie Zarząd w umowie zastrzega 
sobie możliwość wpływu na  wygląd i treść  reklam  pod względem zgodności z prawem, dobrymi obyczajami oraz estetyką. 
Wszelką odpowiedzialność za treści naruszające prawo lub dobre obyczaje ponosi dzierżawca. 

6. W przypadku wniosku dotyczącego umieszczenia reklamy na zewnątrz budynku na nowym nośniku zastosowanie mają 
przepisy Prawa Budowlanego. Zarząd po akceptacji zawiera umowę o dzierżawę, w której udziela zgody  w oparciu o treść art.27 
ust 1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000r /tekst jednolity: Dz.U.Nr 119, poz.1116 z późniejszymi 
zmianami/ na dysponowanie gruntem lub powierzchnią elewacji budynku na cele budowlane . Dzierżawca na podstawie zawartej 
umowy występuje do właściwego organu o wydanie decyzji  na montaż reklamy lub fakt ten zgłasza odpowiednim organom 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

7. W przypadku pobierania energii elektrycznej z instalacji elektrycznej ogólnego użytku danego budynku  Dzierżawca 
zobowiązany jest  zamontować podlicznik poboru energii elektrycznej.

8. Koszty wykonania nośnika i reklamy, a także utrzymywania go w należytym stanie technicznym  oraz demontażu  pokrywa 
dzierżawca.
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9. Osoby umieszczające  nośniki reklam i reklamy na terenie będącym w zarządzie Spółdzielni  bez zgody  Zarządu  są  
wzywane do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, a w przypadku niezastosowania się do wezwania są obciążane kosztami 
demontażu poniesionymi  przez Spółdzielnię.

§ 3

1. Warunki umieszczenia reklamy uregulowane są w załączniku do umowy najmu lokalu .

2. Projekt i miejsce usytuowania reklamy, o którym jest mowa w pkt 1 § 3  Dzierżawca uzgadnia  z Zarządem.

3. Reklama w formie naklejek umieszczona na szybach wynajmowanego lokalu i reklamująca własną działalność jest 
zwolniona  z opłat. Winna ona jednak  być uzgodniona z Zarządem,  wkomponowana w architekturę budynku i harmonizować 
z otoczeniem.

§ 4

1. Na korzystanie z nośników reklamowych i reklam zawierana jest umowa dzierżawy zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni 
procedurami, lub reguluje to odpowiedni zapis w umowie najmu lokalu użytkowego w przypadku jednoczesnego najmu i 
umieszczania reklam.

2. Wysokości opłat z tytułu    umieszczania  szyldów i  nośników reklam   na gruntach i obiektach budowlanych zarządzanych  
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przełom” ustala Zarząd Spółdzielni w drodze uchwały. Dzierżawca zobowiązany jest również 
do wniesienia kaucji w wysokości uzależnionej od rozmiaru szyldu lub reklamy każdorazowo ustalonej przez Zarząd. 

3. Osobie  korzystającej z   lokalu użytkowego  przysługuje prawo do bezpłatnego zamontowania szyldu o powierzchni do 1 
m²  informującej o prowadzonej przez  siebie działalności  w  lokalu.
4. Poddzierżawianie, wynajmowanie  lub oddawanie w bezpłatne użytkowanie  dzierżawionych gruntów  lub  powierzchni w 
całości lub w części   wymaga zgody Zarządu.

§ 5

1.Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu  umowy dzierżawy Dzierżawca w terminie 7 dni zobowiązany jest do przywrócenia 
przedmiotu dzierżawy do stanu pierwotnego. Fakt ten musi być potwierdzony protokołem zdawczo- odbiorczym. Spółdzielnia  
uprawniona  jest do zatrzymania nośnika reklam za zwrotem poniesionych  przez dzierżawcę kosztów wykonania i instalacji  
nośnika.  

2. W razie odmowy przywrócenia stanu pierwotnego lub niedotrzymania terminu 14 dni Zarząd przywróci stan pierwotny, a 
kosztami obciąży Dzierżawcę.

3. Umowa dzierżawy  zawarta może być na czas oznaczony  lub nieoznaczony. W przypadku   zawarcia  umowy na czas 
nieoznaczony okres  wypowiedzenia  umowy  wynosi 3 miesiące.  

4. Umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony oraz nieoznaczony  może być  rozwiązana w trybie natychmiastowym w 
przypadku:

a  - utrzymywania nośnika w złym stanie technicznym zagrażającym bezpieczeństwu;
b - zamieszczania reklamy o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje ;
c  - nieopłacenia w terminie należności za dzierżawę;
d  - wykorzystywania nośnika niezgodnie z przeznaczeniem;
e  -  poddzierżawienia, wynajęcia lub oddania w bezpłatne użytkowanie przez dzierżawcę przedmiotu dzierżawy bez zgody 
Zarządu.

5. Do umowy dzierżawy lub najmu wprowadza się zapisy § 5 ust.1,2,3 i 4   regulaminu oraz postanowienie stwierdzające, że 
wnioskodawca  zapoznał się z niniejszym regulaminem.

  Sekretarz Rady Nadzorczej                                             Przewodniczący Rady Nadzorczej

   Małgorzata Malesa-Gdula                                                        Grzegorz Wyszogrdzki


