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WESOŁYCH  ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 
ŻYCZY ZARZĄD 

ORAZ RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI

Problemy związane z utrzymaniem ładu, porządku i  bezpieczeństwa należą do jednych z 
najważniejszych spraw w codziennej działalności administracji Spółdzielni, działu technicznego 
Spółdzielni, samorządów domowych oraz wszystkich członków i ich rodzin, najemców lokali 
mieszkalnych i lokali użytkowych, dzierżawców, podnajemców zamieszkałych i przebywających w 
spółdzielczych zasobach mieszkaniowych.
Bezpieczne zamieszkiwanie to utrudniony dostęp do budynków dla osób niepowołanych. Pomimo  
zainstalowanych domofonów we wszystkich budynkach niezbędna jest jednak ostrożność, czujność 
i współdziałanie zamieszkałych osób poprzez wyeliminowanie nawyku automatycznego otwierania 
drzwi na każdy dźwięk domofonu, bez pytania –  kto chce wejść i w jakim celu?
W ostatnim czasie nasiliły się kradzieże w mieszkaniach i piwnicach budynków.
Złodzieje weszli do klatek schodowych pomimo zamkniętych drzwi wejściowych i zainstalowanych 
domofonów. Włamania miały miejsce w sąsiadujących ze sobą mieszkaniach i w kilkunastu 
piwnicach kilku bloków. Nie były to pojedyncze incydenty. Złodzieje mieli czas aby dokonać tego 
czynu a nikt z mieszkańców tego nie zauważył. Przypominamy zatem o ograniczonym zaufaniu 
w stosunku do podejrzanych osób pytających się o  sąsiadów, oferujących różne usługi, pseudo 
„kominiarzy”, domokrążców  czy też roznosicieli ulotek. 
Oddzielnym problemem wpływającym na bezpieczeństwo i estetykę naszych osiedli jest zjawisko 
spożywania alkoholu na osiedlach. Z naszych obserwacji i interwencji mieszkańców wynika, że 
skutki tego są najbardziej widoczne w obrębie sklepów posiadających koncesje na sprzedaż alkoholu, 
jak również w sąsiedztwie lokali prowadzących działalność „barowo-rozrywkową”. Lokalizacja 
wielu z nich znajduje się na naszych terenach lub w ich bezpośredniej bliskości i nagminnie jest tak, 
że „degustacja” odbywa się na ławkach przed blokami lub na klatkach schodowych, a do załatwiania 
potrzeb fizjologicznych służą altany śmietnikowe.
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EKSMISJA DO POMIESZCZEŃ TYMCZASOWYCH

Zaległości czynszowe z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych to nie mały problem dla Spółdzielni. Na koniec 2011 roku 
dług z tego tytułu wynosił 732 038,32 zł. Wskaźnik zaległości  w stosunku do wymiaru opłat eksploatacji  wyniósł 3.94 %. 
Na ogólną liczbę 3900 lokali mieszkalnych niesystematyczne płacenie czynszu występowało w 964 lokalach, co stanowi
25 % ogólnej liczby lokali. Zaległości powyżej trzech miesięcznych wymiarów czynszu stanowiły 70% całego zadłuże-
nia i wynosiły 506 172,85 zł. W celu poprawienia tej niekorzystnej sytuacji i zmniejszenia zadłużeń, w stosunku do dłuż-
ników  podejmowane są działania prawne łącznie z postępowaniem sądowym i komorniczym po nieskutecznym postę-
powaniu wewnątrz spółdzielczym (wezwania do zapłaty, upomnienia, rozkładanie długu na raty, rozmowy prowadzo-
ne z dłużnikami przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni).   W 2011 roku skierowano do Sądu 108 pozwów na kwotę 
332,5 tys zł, a na posiedzenia Rady Nadzorczej w celu wyjaśnienia przyczyn powstałego zadłużenia i omówienia warunków 
spłaty długu, wezwano  201 osób. Efektem tych wezwań  było spłacenie około 182 tys zł z tytułu zaległości. Pomimo tych dzia-
łań problem nadal istnieje.  Aktualnie organy Spółdzielni  podjęły kolejne działania w celu poprawy  niekorzystnego zjawiska 
związanego z uchylaniem się od płacenia  należności czynszowych pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie Spółdziel-
ni. Tym działaniem jest przystosowanie na terenie Spółdzielni kilku pomieszczeń na przekwaterowanie osób w stosunku do 
których orzeczono prawomocne eksmisje z lokali mieszkalnych. Przygotowane na ten cel  pomieszczenia tymczasowe będą 

wyposażone w podstawowe urządzenia jakim muszą te pomieszczenia zgodnie z wymogami prawa odpowiadać  
(np. wspólne sanitariaty dla kilku pomieszczeń). Stosowne uchwały w tej sprawie podjęto, a Zarząd Spółdzielni  w 
najbliższym czasie   wyznaczy  osoby do  przekwaterowania i przygotuje stosowne wnioski do komornika.
                                                                                                      
           REDAKCJA     

Niewątpliwie powyższą sytuację poprawiłaby realizacja „zamknięć” osiedli, zastosowanie monitoringu bądź innego systemu ochrony. 
Realizacja takich inwestycji na osiedlach wybudowanych w latach ubiegłych jest utrudniona z uwagi na brak aprobaty ze strony 
mieszkańców szczególnie, ze względu na konieczność partycypacji w kosztach. Odpowiednio dobrany, sprawny system zabezpieczeń 
monitoringowych nie tylko wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców, ale w efekcie pozwala obniżyć 
wydatki z funduszu remontowego, które ponoszone są między innymi na likwidację wyrządzonych przez wandali szkód.
Zakłócanie porządku publicznego i zagrożenie utraty poczucia bezpieczeństwa na terenach osiedli występuje zwłaszcza w rejonach 
budynków: Wyszyńskiego 32/34, Kopernika 7, 8A, 10, 18, Armii Ludowej 21, 21A, Warszawskiej 86, 88, 90, Kościuszki 2, 
Warszawskiej 135, Warszawskiej 163, Topolowej 1, 3, 7, 9, 13, Piłsudskiego 1, Bulwarnej 1, 1A, Nadrzecznej 12, Błonie 12, 14.
Spółdzielnia 6 lat temu uruchomiła na potrzeby naszych mieszkańców dwa punkty dyżurów dzielnicowych policji, które pełnione są w 
klubie osiedlowym przy ul Kopernika 5 w czwartki w godz 16.30-17.30, oraz w biurze administracji przy ul Łupińskiego 3 we wtorki 
w godz od 16.00-18.00.
Mieszkańcy sporadycznie korzystają z osobistego kontaktu ze swoim dzielnicowym aby zgłosić  przypadki chuligaństwa i wandalizmu 
w swoim budynku czy na osiedlu .
Według informacji otrzymanej od policji w ramach wykonywanych czynności służbowych, policjanci kontrolują klatki schodowe, 
piwnice oraz rejony przyległe do najbardziej zagrożonych bloków legitymując przy tym osoby grupujące się i zachowujące się 
podejrzanie, składają wizyty w domach przeprowadzając rozmowy pouczające z rodzicami dzieci niepełnoletnich, informując o ich 
nagannym zachowaniu poza domem. Niestety działania te nie do końca powodują poprawę opisywanej sytuacji.
Kolejny blok tematyczny związany z bezpieczeństwem w zasobach Spółdzielni dotyczy parkowania pojazdów w miejscach do tego 
nie wyznaczonych oraz nadmierne prędkości pojazdów na osiedlowych ciągach pieszo jezdnych. W celu wyeliminowania powyższych 
negatywnych zjawisk na części terenów Spółdzielnia opracowała i zatwierdziła dokumentacje dotyczące organizacji ruchu co powinno 
wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa, gdyż łamiący określone zasady organizacji ruchu mogą być przywołani do przestrzegania zasad 
przez policję oraz straż miejską a oporni będą karani mandatami. Aktualnie zasady te obowiązują na osiedlu Targówka w rejonie 
Warszawska 103, 111, Topolowa 37, 39, 41, 45, 47, Topolowa 1, 3, Warszawskiej 163.
W trakcie opracowania jest organizacja  ruchu w rejonie Kościuszki 2, Warszawskiej 86, 88, 90.
Dzięki powyższym uregulowaniom każdy mieszkaniec ma prawo zgłosić naruszenie obowiązujących zasad a policja i straż miejska nie 
mogą odmówić interwencji.
Sprawom bezpieczeństwa Zarząd i Rada Nadzorcza poświęcają wiele swojego czasu, kierowane są stosowne wystąpienia do policji i  
straży miejskiej o stały nadzór nad  wykazanymi wyżej miejscami o częstsze patrole i  interwencje w przypadkach tego wymagających. 
Odbyto kilka wspólnych posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni z kierownictwem komendy powiatowej policji oraz 
komendantem straży miejskiej.
Rzeczą zrozumiałą jest, iż życie w środowisku miejskim, w sąsiedztwie sklepów, zakładów usługowych, placówek użyteczności  
publicznej, w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu i hałasu wiąże się z pewnym dyskomfortem i 
niebezpieczeństwem, ale znaczna poprawa i uzyskanie większego efektu ładu, porządku i bezpieczeństwa na naszych osiedlach 
zależy również od szybkiej reakcji ze strony mieszkańców, którzy sami powinni interweniować na policję o wszelkich przejawach 
nieprawidłowego zachowania i wandalizmu, nawiązywać stały kontakt i przekazywać swoje uwagi i zastrzeżenia dzielnicowemu 
swojego rejonu.  

            Administracja
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PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWYCH
I KOMINIARSKICH

Jak co roku w naszej Spółdzielni przystąpiono do 
przeprowadzenia przeglądów instalacji gazowych oraz 
przeglądów kominiarskich co jest niezbędne do bezpiecznego 
korzystania z urządzeń gazowych znajdujących się w 
naszych lokalach.
Obowiązek przeprowadzenia tych przeglądów wynika 
z przepisów Prawa Budowlanego oraz przepisów 
wykonawczych do tego Prawa.
Przeglądów dokonują na zlecenie Spółdzielni osoby 
posiadające stosowne uprawnienia, które w trakcie 
wykonywania prac kontrolnych badają sprawność 
instalacji gazowej, a w szczególności jej szczelność, stan 
przewodów kominowych – dymowych i spalinowych oraz 
wentylacyjnych. Stwierdzone drobne nieprawidłowości 
usuwane są na bieżąco.
Przedmiotowe przeglądy służą przede wszystkim 
bezpiecznemu korzystaniu z tych urządzeń.
O terminach przeglądów Spółdzielnia informuje 
mieszkańców wywieszając stosowne zawiadomienia 
na tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodowych. 
Osobom, które nie udostępniły lokali w pierwszym terminie 
przeglądu ustala się drugi termin a pisemne indywidualne 
zawiadomienie o tym doręcza się zainteresowanym za 
pośrednictwem skrzynki listowej lokalu.
Biorąc pod uwagę ważność powyższych przeglądów, 
służących bezpieczeństwu w korzystaniu z w/w urządzeń 
a dotyczących wszystkich mieszkańców kontrolowanego 
budynku, apelujemy o poważne potraktowanie tej sprawy 
i udostępnianie mieszkań osobom upoważnionym do 
przeprowadzenia okresowego przeglądu.
Nie udostępnienie lokalu w celu przeprowadzenia 
powyższych prac, w świetle obowiązującego prawa może 
skutkować odpowiedzialnością karną.
Wobec powyższego apelujemy o zadbanie o własne 
bezpieczeństwo i współpracę z osobami dokonującymi 
przeglądu.

ADMINISTRACJA

BY NADAĆ TROCHĘ KOLORYTU

Stowarzyszenie Miłośników Sztuki oraz Zarząd Spółdziel-
ni kierują do mieszkańców pomysł na ożywienie estetyki 
mińskich osiedli mieszkaniowych. Proponuje wpleść sztukę 
w przestrzeń publiczną, nadać nieco kolorytu blokowiskom, 
których sama forma architektoniczna jest smutna, oszczędna 
w formie, wręcz ascetyczna. Takie były ówczesne realia budo-
wy domów wielorodzinnych.
Pomimo działań Spółdzielni w zakresie zmiany kolorystyki 
elewacji budynków pozostają one w dalszym ciągu bezosobo-
we.  Stowarzyszenie chce pójść dalej, chce ożywić wygląd blo-
ków poprzez ozdobienie bloków malowidłami, dostosowany-
mi do kolorystyki bloku, o dobranej i zaakceptowanej przez 
Spółdzielnię i mieszkańców tematyce. Poniżej prezentujemy 
przykłady takich malowideł na konkretnym bloku w propor-
cjach dobranych do jego wielkości (zdjęcie zmontowane). 
Zwracamy się więc do mieszkańców o wyrażanie swoich opi-
nii na ten temat. Puszczając wodze wyobraźni, możemy przy-
puszczać, że informując kogoś o swoim miejscu zamieszka-
nia, podamy informację tej treści: osiedle kwiatowe, blok ma-
kowy, trzecie piętro.
    Anna Gibała

„Wszystko płynie”, tak  powiedział grecki filozof Heraklit z Efezu, żyjący w V i VI wieku p.n.e., twórca teorii o wiecznej 
zmienności wszystkich rzeczy.  Płynie woda, płyną ścieki, a z naszych kieszeni płyną pieniążki na opłaty również z tego tytułu, 
co rok wyższe. 
Zgodnie z taryfą Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji obowiązującą od 1.03.2012 cena za 1 m²  dostarczonej wody z 
3,52 zł brutto wzrosła o 0,21 zł i wynosi 3,73 zł. Natomiast koszt 1 m³ odprowadzanych ścieków z 3,88 zł brutto zwiększył  się o 
0,31 zł i aktualnie osiągnął 4,19 zł. Łączna cena 1 m³ wody i ścieków wynosi 7,92 zł i jest o 0,52 zł wyższa od dotychczasowej. 
Wzrosła również miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę z 2,72 zł do 2,97 zł. Analizując powyższe, w naszej 
Spółdzielni,  przy średnim miesięcznym zużyciu wody na osobę wynoszącym 2,77 m³,  nowa cena wody i ścieków uszczupla 
nasze budżety o 1,44 zł od  zamieszkałego  członka rodziny. Mimo iż podwyżka nie jest wysoka, to odbywa się ona regularnie 
co rok,  co spowodowało, iż od 2006 roku cena wody i ścieków wzrosła o 2,14 zł brutto, czyli o 37 %. 
Co na to Rada Miasta, szczególnie w aspekcie wzrostu podatku od nieruchomości w roku bieżącym, podwyżki cen 
gazu od 1.04. oraz zbliżającej się nieuchronnie „rewolucji” w zasadach związanych z wywozem nieczystości stałych 
i prognozowanymi wyższymi kosztami tego wywozu. 

        R E D A K C J A  

PANTA REI...
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SPÓŁDZIELCZE OSOBOWOŚCI
Podziwiamy obraz w Pani pokoju biurowym- to podobno 
Pani dzieło? Skąd u osoby związanej z księgowością zainte-
resowanie malarstwem?
Ponoszę odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków 
w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym rów-
nież z tytułu nadzoru, co mnie bardzo obciąża psychicznie. 
Musze ponadto mieć i stosować rozległą wiedzę  w zakresie 
prawa podatkowego, rachunkowości finansowej, zarządczej 
oraz prawa cywilnego. Odskocznią od tych niełatwych obo-
wiązków jest mój dom na wsi, malarstwo, muzyka, wnuki i 
dzieci. Interesuje mnie impresjonizm- jeden z najpopular-
niejszych nurtów malarstwa XIX wieku, czyli krajobrazy: 
wschody i zachody słońca, morze, lasy, kwiaty na łąkach. 
Zawsze podziwiałam dzieła  Claude Monet´a, szczególnie 

jego obraz „Nenufary”,  prace Leona Wyczółkowskiego i Vincenta Van Gogh´a. Malować zaczęłam w 2000 roku- dzieci 
były już duże, samodzielne, a ja poczułam twórczą wenę. Do tej pory namalowałam około 40 obrazów. Pierwszymi ob-
darowywałam moje dzieci i znajomych ( były to kwiaty, krajobrazy, martwa natura). Fascynują mnie również portrety 
Olgi Boznańskiej, ale ja nie potrafię ich namalować.
Pani prace przedstawiają również krajobraz morski, skąd takie tematy?
Moi rodzice po II wojnie światowej w 1946 roku wyemigrowali nad Bałtyk. Najpierw do Szczecina, gdzie urodziła się 
moja najstarsza siostra, a następnie mieszkali w Gdańsku, Gdyni, gdzie mój ojciec służył w Marynarce Wojennej. Ze 
względu na stan zdrowia odszedł na emeryturę w stopniu kapitana, wtedy przeprowadziliśmy się na Mazowsze, rodzin-
ne strony rodziców. Jednak krajobraz morski mocno utkwił w moim dziecięcym sercu.
Jaki etap Pani życia związany jest z Mińskiem? 
Swój życiorys w Mińsku rozpoczęłam w wieku 7 lat. Szkołę Podstawową Nr 2 ukończyłam z wyróżnieniem, a następnie 
zdałam egzamin do Technikum Chemicznego, które wtedy należało do prestiżowych. Zderzenie z rzeczywistością nastą-
piło po maturze. Dla analityków chemicznych nie było pracy, więc zmieniłam zawód na księgową, z którym związana 
jestem do dziś. Chciałam studiować na Politechnice, ale zabrakło mi 4 punktów po egzaminie, więc w 1979 roku ukoń-
czyłam Pomaturalne Studium Ekonomiczne o kierunku rachunkowość ze specjalnością ekonomika płacy, pracy i spraw 
socjalnych. W 1995 roku zdobyłam również uprawnienia lustracyjne, które nadaje Krajowa Rada Spółdzielcza.
Jednym słowem zawód obrany z konieczności stał się zawodem ulubionym. A kiedy znalazła się Pani w „Przełomie”?
Moja pierwsza funkcja zawodowa to referent ewidencji ludności w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, jednak to mnie 
zupełnie nie pociągało. Znalazłam pracę w MPRI i od roku 1979 pracowałam tam na etacie starszej księgowej. Wtedy 
podczas pełnienia służbowych obowiązków poznałam znaną w Mińsku osobę, tzn. p. Mariana Mrozika. Okazało się, że 
p. Marian obserwował od pewnego czasu moje poczynania księgowej i zaproponował mi pracę  w „Przełomie”. 1 lip-
ca 1976 roku znalazłam się w Spółdzielni Mieszkaniowej na stanowisku inspektora ds.finansowo-ekonomicznych. I tu 
przechodziłam kolejne szczeble mojej zawodowej kariery pod czujnym okiem p. Mrozika, jako kierownik działu ds.fi-
nansowo-ekonomicznych, zastępca Głównego Księgowego. Po odejściu na emeryturę  p. Mariana powierzono mi peł-
nienie obowiązków Głównego Księgowego, a od września 2005 roku do chwili obecnej zastępcy Prezesa ds.ekonomicz-
nych i członka Zarządu Spółdzielni.
To szmat czasu , a jak w tym okresie układało się Pani życie rodzinne?
W 1972 roku wyszłam za mąż za chłopaka, którego poznałam jeszcze w czasie szkoły średniej. Ponieważ wtedy otrzy-
manie mieszkania w Spółdzielni Mieszkaniowej graniczyło z cudem postanowiliśmy pobudować się na wsi. Całe życie 
poświęciłam wychowaniu trójki dzieci i pracy zawodowej. Najstarsza córka została lekarzem pediatrą, młodsza nauczy-
cielką języka angielskiego, syn jest obecnie na trzecim roku studiów ekonomicznych. Kiedy w 2004 roku po ciężkiej cho-
robie zmarł mój mąż zostałam sama z czternastoletnim synem. Córki miały już swoje rodziny. Okres po śmierci męża 
przetrwałam dzięki wspaniałym koleżankom z pracy. Chciałam wziąć dłuższy urlop od pracy  i zaszyć się na wsi ale na 
to nie pozwolił mi Prezes i moje koleżanki. Okazało się , że to właśnie praca pozwoliła mi łatwiej przeżyć smutek i sa-
motność. Mimo, że mój zawód i pełniona funkcja nie sprzyja zdobywaniu sympatii, to ja w swoim życiu spotkałam wie-

lu dobrych i życzliwych ludzi.
Malarstwo to pasja, ale interesuje się też Pani ...........
Filmem i muzyką
Pani ulubiony aktor, film?
Jadwiga Barańska i Jerzy Bińczycki i oczywiście ich „Noce i Dnie”, ale także film „ Przeminęło z wiatrem” i 
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Clark Gable w roli Rhetta Butlera, a Vivien Leigh w roli 
Scarlet O´Hary. Cieszę się, że miałam okazję spędzić urlop 
w Afryce bo zobaczyłam namiastkę tego, co pokazuje film 
z Meryl Streep i Robertem Redfordem „Pożegnanie z Afry-
ką”, który mogę oglądać bez końca .
Jak na osobę realizującą się w zawodzie budzącym respekt 
z uwagi na bezwzględne cyferki jest Pani wielką romantycz-
ką. To miło spotkać konsekwentną księgową z dużym po-
kładem ludzkiej serdeczności w sercu. Czy chciałaby Pani 
przekazać coś czytelnikom naszego pisma?
Korzystając z okazji chciałabym podziękować wszystkim 
mieszkańcom Spółdzielni „Przełom”, z którymi miałam 
okazję się spotkać nie tylko w czasie poniedziałkowych 
przyjęć interesantów, ale także prywatnie na ulicy, w szko-
łach, gdzie uczęszczały moje dzieci, a teraz wnuki. Dzięku-
ję za życzliwość, wyrozumiałość, bo funkcja, którą pełnię w 
Spółdzielni jest bardzo trudna i wymaga ode mnie odpo-
wiedzialności.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chcę 
życzyć Państwu dużo zdrowia, uśmiechów i wszelkiej 
pomyślności
Dziękujemy za rozmowę i my również życzymy Pani 
zdrowych i wesołych Świąt oraz jak najmniej kłopotów w 
pracy. 
 
                                              Z Panią Haliną Bąk rozmawiały,
                              Irena Łukaszewska i Małgorzata Rabsztyn.

Informujemy iż wpłaty czynszu za zajmowane lokale mieszkalne i 
użytkowe można dokonywać bez prowizji w kasie SK banku przy ul. 
Warszawskiej 157
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Topniejący śnieg odsłonił, to co przez okres zimy było ukryte: śmieci, psie 
odchody, niedopałki papierosów i inne rzeczy których nie powinno być na 
trawnikach osiedlowych bo przecież zima przyszła późno i wszystkie tereny 
zielone były oczyszczone, zagrabione a okres zimy niebywale krótkiej w tym 
roku przyniósł szokujący obraz.
Spod śniegu wyłoniły się puszki po piwie, butelki, papierowe kartony, 
tysiące petów i niedopałków, a przede wszystkim tony psich odchodów 
na trawnikach, chodnikach i ulicach - tak wyglądają tereny spółdzielczych 
osiedli po zimie.
Za ten widok w większości jesteśmy odpowiedzialni  my  m i e s z k a ń cy.
Problem psich odchodów dotyczy każdego zakątka naszych osiedli. Nie ma 
skweru, ulicy, trawnika, aby się z nimi nie spotkać. Nie pomagają apele do 
właścicieli czworonogów. Służby odpowiedzialne za egzekwowanie czystości 
w mieście  nie egzekwują od właścicieli psów obowiązku sprzątania odchodów 
po swoich pupilach,  a przecież nasze otoczenie to nasze wspólne dobro 
i powinniśmy dbać o jego wygląd. Również zakupione przez Spółdzielnię 
tytułem próby i udostępnione mieszkańcom sanitarne "psie pakiety" pomimo 
pobrania z miejsc w któych zostały wyłożone, nie przyczyniły sie do poprawy 
tej sytuacji.
Ewidentnym przykładem braku poczucia obowiązku dbania o otoczenie jest 
wyrzucanie niedopałków papierosów przez balkon na przyległy do budynku 
trawnik.
Pod jednym z budynków spółdzielczych trawnik po stopieniu śniegu „usiany 
był" niedopałkami papierosów i można byłoby sądzić, że nie zrobili tego 
mieszkańcy  tego budynku tylko osoby przechodzące, bowiem w tym rejonie 
miasta jest dość duży ruch pieszych ( blisko dworca PKP i PKS ) gdyby nie 
fakt, że znajdujący się tuż pod balkonami świerk na całej swojej kilkumetrowej 
wysokości szczególnie od strony budynku „przystrojony” został niedopałkami 
papierosów. To tylko jeden z licznych faktów „dbania” o estetyczny wygląd 
naszych osiedli.

Nie inaczej wygląda sytuacja wewnątrz klatek schodowych. Niejednokrotnie robiąc porządki we własnym mieszkaniu trzepiemy 
wycieraczki i chodniki, zarówno na klatce schodowej jak i  przez balkon. Życie w takim sąsiedztwie nie jest zbyt przyjemne i nie 
wpływa na dobre relacje pomiędzy sąsiadami.
Apelujemy więc do wszystkich użytkowników mieszkań - dbajmy o czystość we własnym otoczeniu, a może sąsiedzi zastanowią się 
nad swoim zachowaniem, zawstydzą  i dostosują się do nas.        
            Administracja

ŻĄDASZ CZYSTOŚCI - ZACHOWAJ JĄ SAM

WYKONANIE KONSERWACJI I REMONTÓW W 2011R
Uchwałą Rady Nadzorczej nr 17/2010 z 20.12.2010 r. zatwierdzono plan remontów i konserwacji na rok 2011. Przyjęty plan na 
2011r zrealizowano rzeczowo w 100%.
Wykonanie planu w poszczególnych branżach przedstawia poniższa informacja jak również zamieszczona tabelka.:
Wykonano remonty pokryć dachowych i naprawę kominów w budynkach przy ul. Warszawskiej 86, 88, 90 i Kopernika 5.
Zrealizowano docieplenia stropodachów w budynkach przy ul. Błonie 12, 14, Okrzei 20, Warszawskiej 103, Armii Ludowej 
21A oraz Kopernika 14, 16, 18, Topolowej 31, 33, 35, , Wyszyńskiego 23 i 25 w Mińsku Mazowieckim oraz Zamojskiej 8 w 
Kałuszynie.
Dokonano wymiany drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach przy ul. Okrzei 14A, Kopernika 8A, 10 i 
Topolowej 24.
Wymieniono okna w klatkach schodowych budynków przy ul. Okrzei 21, 23, 25, 27 oraz dokonano zwrotów za wymianę okien 
we własnym zakresie przez lokatorów w 139 lokalach.
Wykonano malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Nadrzecznej 7 i Siennickiej 8 – łącznie z przebudową 
balustrad i ułożeniem posadzek z terakoty, Warszawskiej 111 - I etap, 135, Topolowej 7, 9.
Wykonano remont balkonów w budynkach przy ul. Warszawskiej 86, 88, 90 Nadrzecznej 4, 8, 12, Okrzei 35, 37, 39 i Armii 
Ludowej 21. 
W ramach robót elektrycznych wymieniono instalację wewnętrzną piwnic w budynkach przy ul. Topolowej 8, 10, 12, 16 i 
Okrzei 25.
W ramach robót sanitarnych wymieniono poziomy instalacji sanitarnych w piwnicach budynków przy ul. Kopernika 11, 
Warszawskiej 212 – VIII kl. schodowa, Bulwarnej 1A – I kl. schodowa, Szczecińskiej 11 – I kl. schodowa, Okrzei 25 – I kl. 
schodowa oraz wykonano odwodnienia piwnic budynków przy ul. Sędomierskiej 8 – I kl. schodowa, Armii Ludowej 21 – I kl. 

schodowa i odwodnienie budynku przy ul. Warszawskiej 111.
Wykonano wymianę nawierzchni chodników i dojść do budynków przy ul. Topolowej 7, 7A, 9, 13 i 17. W ramach 
tych robót konserwatorzy zaplecza technicznego dokonali wymiany lamp oświetlenia zewnętrznego. 
Wykonano również utwardzenie terenu pod altany śmietnikowe i dokonano montażu nowych altan przy ul. 
Dąbrówki 35, 39, Łupińskiego 5, 7, Kopernika 7, 14, Topolowej 9, 13 i Okrzei 20.
Łączna wartość wykonanych robót w 2011 roku wyniosła 3729637 zł.
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Niniejszym pragniemy poinformować, że Spółdzielnia przygotowuje się do wznowienia  przedsięwzięć inwestycyjnych pole-
gających na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 
Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego będzie możliwe dopiero po podjęciu stosownej uchwały w tej sprawie przez Walne Zgro-
madzenie Członków Spółdzielni.
W pierwszej kolejności planowane jest wybudowanie budynku mieszkalnego-wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową, 
garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu na nieruchomości położonej w sąsiedztwie spółdzielczych budyn-
ków przy ul. Topolowej 7 i 9 w Mińsku Mazowieckim (vis-a-vis ul. Tuwima).
Wstępne założenia przewidują budowę lokali mieszkalnych o powierzchni ca’ 30-50m2. Nie planuje się sprzedaży lokali usłu-
gowych.
Ofertę kierujemy do członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”.
Wszystkich zainteresowanych nabyciem mieszkań prosimy o zgłaszanie się do Spółdzielni pokój nr 1 lub o kontakt 
telefoniczny z p. Krzysztofem Ciąćka, tel. 25 758 5011 w.15.
         Zarząd i Rada Nadzorcza

l.p. Zakres robót Wartość 
robót

I Roboty blacharsko – dekarskie 365576
II Docieplenie stropodachów 94931
III Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych 41071
IV Wymiana stolarki okiennej 335864
V Malowanie klatek schodowych 339505
VI Remont balkonów 918353
VII Roboty elektryczne 20603
VIII Roboty sanitarne 463073
IX Roboty drogowe – chodniki 253920
X Roboty różne, w tym: przebudowa kominów i uzupełnienie pokrycia budynków przy ul. 

Topolowej 1, 3, Warszawskiej 163 oraz częściowe docieplenie ściany budynku przy ul. 1 Maja 95 
w Kołbieli

99235

XI Roboty realizowane w ramach funduszu konserwacyjnego, między innymi:
Roboty ogólno – budowlane
- malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Dąbrówki 33, 35, 37, 39 i 41 oraz Topolowej 
16;
- naprawa schodów zewnętrznych do budynków przy ul. Warszawskiej 135, Kościuszki 2 i 20;
- wykonanie jednego podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Topolowej 33;
- częściowe remonty chodników z płyt betonowych przy ul. Toruńskiej 4 i 4a, Sędomierskiej 2, 
Topolowej 24;
- wymiana okien w pomieszczeniach wspólnych przy ul. Bulwarnej 1A, Siennickiej 6, 
Chełmońskiego 11, Nadrzecznej 1;
- naprawy elewacji, częściowe docieplenia ścian i cokołów budynków przy ul. Kopernika 16, 
Topolowej 13, Okrzei 25;
- montaż znaków drogowych w związku z wyznaczeniem stref ruchu na osiedlu „Targówka” oraz 
przy ul. Warszawskiej 103, 111 i 163 oraz Topolowej 1 i 3.
Roboty elektryczne:
- wymiana lamp z przełożeniem okablowania oświetlenia terenu przy ul. Topolowej 7, 9, 13, 17 oraz 
Warszawskiej 103;
- montaż dodatkowych opraw oświetleniowych (na wiatrołapach) na osiedlu „Targówka”.
Roboty hydrauliczne:
- wymiana pionu instalacji wodociągowej w II kl. schodowej Kopernika 14, Zamojskiej 10 w III kl. 
schodowej 
- montaż nowych wymienników c.o. w budynku przy ul. Warszawskiej 135;
- wymiana grzejników na klatkach schodowych z przebudową podejść przy ul. Siennickiej 8, 
Nadrzecznej 7;
- wykonanie rewizji odpływowych pionów deszczowych w budynkach Dąbrówki 35, 39 i koryt 
ciekowych przy budynku Okrzei 20.
Place zabaw:
- ogrodzenie placów zabaw przy ul. Sędomierskiej 8, Kopernika 1, Topolowej 31 z montażem 
urządzeń zabawowych,
- naprawa piaskownicy przy ul. Topolowej 9, przebudowa ogrodzenia placu zabaw i montaż 
piaskownicy przy ul. Topolowej 1 i 3.

797506

Ogółem wydatki funduszu remontowego i konserwacyjnego 3729637

INWESTYCYJNE PROPOZYCJE

DZIAŁ TECHNICZNY



Dyżury  konserwatorów 
 w   Święta Wielkanocne 2012 

07.04.2012
Sobota 

08.04.2012
Niedziela 

09.04.2012 
Poniedziałek

Hydraulicy 609831786 607095188   607095188

Elektrycy 609831785 605645257 609831785
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FERIE W "PRZEŁOMIE"
Chociaż ferie zimowe w tym roku wypadały wyjątkowo wcześnie 
(16.01.2012-27.01.2012) to nie mogłam doczekać się półkolonii w 
„Przełomie”. Do Klubu przychodzę codziennie, i nie wyobrażałam 
sobie, że ferie mogłabym spędzić gdzie indziej. Na półkoloniach było 
jak zwykle super. Czas był świetnie zaplanowany i zorganizowany. 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, było mnóstwo atrakcji. Zajmo-
wali się nami ulubieni opiekunowie, którzy jak zwykle dbali o na-
sze bezpieczeństwo i rozpieszczali nas słodyczami i niespodzianka-
mi każdego dnia.. 
Codziennie organizowano nam pomysłowe zajęcia plastyczne i ar-
tystyczne, a także zajęcia sportowe i rekreacyjne. Nikt z nas nie na-
rzekał na nudę! Każdy mógł zająć się tym, co lubi najbardziej. Było 
mnóstwo quizów, turniejów i atrakcyjnych konkursów. Wszyst-
kie zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nowością te-
gorocznych półkolonii był konkurs poetycki, w którym mogliśmy 
ujawnić swoje talenty a swoją twórczość zaprezentować koleżankom 
i kolegom. Tradycyjnie ogromną popularnością cieszyło się karaoke 
pod hasłem „Śpiewać każdy  może”. Nie każdy z nas potrafił zaśpie-
wać, ale liczyły się same chęci. W czasie kiedy nie było zajęć, mogli-
śmy korzystać z komputerów, stołów do tenisa stołowego i hokeja 
oraz „piłkarzyków”.
Bardzo miłymi zajęciami w ramach ferii w "Przełomie" było uczest-
niczenie w spektaklach teatralnych w wykonaniu aktorów z Krakowa 
na gościnnej scenie  Miejskiej Szkoły Artystycznej. Chociaż prawie 
wszystkie spektakle poruszały tematy ekologiczne, nikt się nie nu-
dził, a my dowiedzieliśmy się jak dbać o środowisko w domu i miej-
scu zamieszkania.
Pomimo dużych mrozów dwa razy w tygodni chodziliśmy na basen. 
Korzystaliśmy także z lodowiska. Ponieważ wielu z nas było pierwszy 
raz na lodowisku, z trudnością utrzymywali się na łyżwach i wywra-
cali się, ale nikt tym się nie przejmował i próbował dalej.
Codziennie rano dostawaliśmy słodką bułkę, więc nawet, jeśli zaspa-

liśmy i nie zdążyliśmy zjeść śniadania w domu, tu czekały na nas świeże bułki, a w ciagu dnia mogliśmy napić się gorącej herbaty z cytry-
ną. Na obiad chodziliśmy do baru ,,Jedynka”. Na prośbę uczestników organizatorzy zafundowali nam pizzę, była bardzo dobra, rekordziści 
zjedli po 6 kawałków.
Na zakończenie akcji ,,Zima w mieście” odbyło się uroczyste pożegnanie uczestników  półkolonii, wręczenie dyplomów i statuetek oraz 
słodkich nagród dla wszystkich. Rozstawaliśmy się z żalem, na szczęście zostały nam pamiątkowe zdjęcia i nawiązane nowe znajomości. Po-
zostaje nam tylko czekać na następne takie wspaniałe, niezapomniane ferie.

                                      Natalia Jackiewicz  kl. IV

OGŁOSZENIE
Sprzedam lub wynajmę lokal użtkowy o powierzchni 25 m2 w 
budynku przy ulicy Warszawskiej 163
tel. 505 958 400

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w godzi-
nach 15.oo - 17.oo w pokoju nr 15 w siedzibie Spół-
dzielni. W drugim kwartale 2012 roku terminarz po-
niedziałkowych dyżurów przedstawia się następująco:

16.04 - Marianna  GRABOWSKA
23.04 - Barbara OSZCZĘDŁOWSKA
30.04 - Andrzej TKACZYK
07.05 - Janusz KSIĘŻOPOLSKI
14.05 - Grzegorz WYSZOGRODZKI
21.05 - Kazimierz KĘDZIERSKI
28.05 - Mirosław KRUSIEWICZ
04.06 - Ryszard SZTORC
11.06 - Małgorzata MALESA-GDULA
18.06 - Małgorzata RABSZTYN
25.06 - Małgorzata ROGUSKA

DYŻURY CZŁONKÓW 
RADY NADZORCZEJ OGŁOSZENIE

Poszukujemy pracownika do obsługi imprez sportowo-
rekreacyjnych. Kontakt w godz.12-20 , tel. 25 7583310, 
p.Krzysztof Kulka


