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Awaria sieci ciepłowniczej usunięta
W dniu 1 lutego 2014r. o godz. 6.00 w sobotę, niektórzy mieszkańcy odkręciwszy krany z ciepłą 
wodą z przykrością stwierdzili, że zamiast ciepłej wody płynie woda zimna, a następnie zaczęły 
się wychładzać grzejniki centralnego ogrzewania w mieszkaniach. 
Co się stało?
Przyczyną było pęknięcie rury ciepłowniczej w dwóch miejscach na odcinku między ciepłownią 
przy ul. Armii Ludowej 10 a komorą ciepłowniczą usytuowaną w pobliżu adresu ul. Warszaw-
ska 80.
Ekipy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zamknęły zawory sieciowe, odcinając 
przepływ gorącej wody przez uszkodzony odcinek rury ciepłowniczej, a następnie rozpoczęły 
lokalizowanie dokładnego miejsca pęknięcia.
Skutkiem awarii było całkowite wstrzymanie dopływu ciepła od godz. 6.00 w sobotę do ok. 
godz. 15.00 - 17.00 (w zależności od położenia budynku) w niedzielę do budynków usytuowa-
nych na północ od ul. Warszawskiej oraz w obszarze miasta (prostokącie) ograniczonym ulica-
mi Armii Ludowej, Kościuszki, Warszawska i Kopernika (po obu stronach ulicy), a na pozosta-
łym obszarze miasta wyłączenie dostaw ciepła było kilkakrotne i krótkotrwałe.
Ekipy PEC-u pracowały nad usunięciem awarii od godz. 6.30 w sobotę do godz. 15.15 w nie-
dzielę. 
W niedzielę przy usuwaniu awarii pomagała też specjalistyczna ekipa z PEC-u siedleckiego.
Rura ciepłownicza, która pękła miała już dwadzieścia lat eksploatacji i była wykonana według 
starej już nie stosowanej obecnie technologii.
Takich rur w mińskim PEC-u jest jeszcze niecałe 20%. Pozostałe ponad 80% wszystkich rur 
ciepłowniczych jest wykonane w nowoczesnej technologii tzw. preizolacji. Co roku część sta-
rych rur jest wymieniana na rury nowoczesne. Ogółem w Mińsku Mazowieckim Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. posiada i eksploatuje 22 km sieci ciepłowniczych co oznacza, 
że rur ciepłowniczych jest dwa 
razy więcej czyli 44 km. Sieć 
ciepłownicza jest dwururowa.
Składa się z rury zasilającej 
i rury powrotnej, w których krą-
ży gorąca woda podgrzewana 
w ciepłowniach należących do 
Spółki.
W dniu 4 lutego 2014 r. (wto-
rek) w godzinach 12.30 - 18.00 
także wystąpiła przerwa 
w dostawach ciepła dla budyn-
ków położonych na północ od 
ul. Warszawskiej, oraz w pro-
stokącie ograniczonym ulica-
mi Armii Ludowej, Kościuszki, 
Warszawska i Kopernika (po obu stronach ulicy), ale tym razem nie była to awaria lecz wy-
konywano dodatkowe prace spawalnicze na sieci ciepłowniczej, które zabezpieczą sieć przed 
wystąpieniem ponownej awarii.
Z tytułu przerw w dostawach ciepła Spółka udzieli stosownych bonifikat w fakturach za 
miesiąc luty 2014 r. 
Wszystkich tych naszych Klientów, którzy odczuli skutki awarii serdecznie przepraszam 
i zapewniam, że zrobimy wszystko aby uniknąć w przyszłości podobnych zdarzeń.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
Prezes Zarządu Andrzej Ferdek



W ostatnim numerze „Przełomowych Wieści” zaprezentowaliśmy Państwu w bardzo skrótowej wersji 55-letnią historię naszej 
Spółdzielni. Artykuł ten spotkał się z dużym zainteresowaniem czytelników, którzy zarówno w rozmowach telefonicznych jak 
i w trakcie osobistych kontaktów z redakcją pozytywnie oceniając przekazane w nim informacje uważają iż w większym zakresie 
należy podkreślić i wymienić osoby szczególnie zasłużone dla powołania Spółdzielni i jej funkcjonowania. Odpowiadając na 
te głosy pragniemy poinformować iż pisząc artykuł jego autorzy mieli ograniczone możliwości związane z objętością naszego 
pisma i konieczności publikacji zatwierdzonego przez redakcję materiału. Wobec powyższego w tym numerze kontynuujemy 
ten temat zaczynając od zamierzchłej przeszłości i roku 1958 w którym Spółdzielnię powołano. Jak wiadomo założycielami 
Spółdzielni było 38 osób. Byli nimi: Stefan Asztemborski, Zdzisław Brauła, Michał Bubień, Józef Gańko, Teresa Chróścicka, 
Anna Główka, Eugenia Gójska, Maria Górska, Ryszard Gut, Czesław Jurowski, Stanisław Kaszewski, Stanisław Korczak, 
Bolesław Kowalski, Bolesław Kozłowski, Mirosław Krajewski, Roman Królak, Marian Kubicki, Antonina Mackiewicz, 
Kazimierz Nowakowski, Władysław Niemczak, Leokadia Papis, Janina Paska, Czesław Podstawka, Władysław Rek, Barbara 
Scheonborn, Janina Sima, Stanisław Sitnicki, Maria Służewska, Stanisław Stosio, Adam Stolarczyk, Krystyna Tomczak, Czesław 
Ślązek, Edward Tatarczuk, Jan Uściński, Eleonora Węgrowska, Feliks Wierzbicki, Anna Wójcicka oraz Jadwiga Zając. Pierwsze 
organy Spółdzielni wybrane spośród uczestników Zgromadzenia przedstawiały się następująco: Prezesem Zarządu został 
Czesław Jurowski, Wiceprezesem Stanisław Korczak a Sekretarzem Maria Górska. Do Rady Nadzorczej weszli Władysław Rek 
– Przewodniczący Rady oraz Zdzisław Brauła, Henryk Główka, Eugenia Gójska, Bolesław Kozłowski, Władysław Niemczak, 
Kazimierz Nowakowski, Maria Służewska, Krystyna Tomczak. W 55-letniej historii Spółdzielni Prezesami Zarządu  byli 
kolejno Czesław Jurowski /1958-1959/ Stanisław Korczak /1959/ Stefan Jurga /1959-1962/ Aleksander Tews /1962-1963/ Edmund 
Paska /1963-1972/ Henryk Karolak /1972/ Teresa Zgódka /1972/ Edward Rogowski /1973-1979/ Wojciech Piątkowski /1979-
1985/ Andrzej Łodyga /1985-1987/ Krzysztof Roguski /1987 do chwili obecnej/. Radą Nadzorczą jako organem sprawującym 
kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni w tym okresie kierowali: Władysław Rek /1958-1962/ Stanisław Korczak /1962-
1970/ Tadeusz Wójcik /1970-1972/ Stanisław Świątek /1972-1975/ Zygmunt Błasiak /1975-1982/ Stefan Daniewicz /1982-1986/  
Zdzisław Orlikowski /1986/  Tadeusz Laskowski /1986-1987/ Mirosław Mirkowski /1987-1998/ Leszek Korczyński /1998-2002/ 
Czesław Gągol /2002-2006/ Grzegorz Wyszogrodzki /2006-2010/ Bogusław Zwierz /2010 do chwili obecnej /. Pozostając 
w kręgu Zarządu Spółdzielni , Rady Nadzorczej oraz Samorządów Domowych bezwzględnie należy wyróżnić tych, którzy 
swoim zaangażowaniem i oddaniem sprawom Spółdzielni na stałe zapisali się w historii Spółdzielni przyczyniając się do jej 
rozwoju i osiągnięcia obecnej wysokiej pozycji. Wymienić należy członków Zarządu: Stanisława Bartnickiego, Halinę Bąk, 
Marię Drabko, Antoniego Gutkowskiego, Marka Habrycha, Wiesława Kaczmarka, Andrzeja Krajewskiego, Bogusława 
Lejmana, Mariana Mrozika, Zdzisława Orlikowskiego, Eugeniusza Osińskiego, Zbigniewa Rutkowskiego, Kazimierza 
Sulkowskiego, Henryka Zawadkę, Bogusława Zwierza. Wyróżniający się członkowie Rad Nadzorczych to: Aleksander 
Bieniawski, Stefan Frelak, Małgorzata Malesa Gdula, Tadeusz Gontarz, Jan Górski, Romuald Gromulski, Zbigniew Jackiewicz, 
Roman Janiak, Bogusława Kaszuba, Sylwester Kolczyński, Janusz Księżopolski, Janusz Luba, Irena Łukaszewska, Krzysztof 
Malesa, Zbigniew Miklaszewski, Hanna Olczak, Jan Ositek, Jan Patejczyk, Jan Pietrzak, Małgorzata Rabsztyn, Małgorzata 
Roguska, Henryk Rosłoniec, Bogdan Rosołek, Jan Rutkowski, Zdzisław Sioch, Grażyna Śladowska, Andrzej Tkaczyk, 
Jerzy Trzpil, Józef Wargocki, Zenon Wocial. Z okazji jubileuszu nie można zapomnieć o członkach Spółdzielni aktywnie 
uczestniczących w życiu Spółdzielni pracujących w Samorządach Domowych, są to: Teresa Bareja, Janina Borkowska, Elżbieta 
Cerkownik, Jan Deczewski, Henryk Domański, Stanisław Dudziński, Czesław Gągol, Andrzej Karolak, Michał Kasprzykowski, 
Stanisław Kaszuba, Bożena Kujawska, Kazimiera Kwiatkowska, Aleksander Maciejewski, Jadwiga Mlącka, Tadeusz Mróz, 
Tadeusz Mucha, Jan Patejczyk, Alina Roguska, Elżbieta Rozparzyńska, Stanisław Wajda. Powyższa reprezentacja zasłużonych 
dla Spółdzielni osób, zdajemy sobie z tego sprawę nie jest kompletna gdyż opiera się zarówno na będących w posiadaniu 
Spółdzielni dokumentach jak również na fragmentach  historii Spółdzielni zapamiętanych przez osoby współpracujące przy jej 
ustalaniu. W miarę możliwości i miejsca w gazecie postaramy się w kolejnym wydaniu „Przełomowych Wieści” zaprezentować 
czytelnikom dokonania Spółdzielni w dziedzinie kulturalno-społecznej i wychowawczej oraz zaprezentować tych którzy 
swoim szczególnym zaangażowaniem w codziennej pracy starają się zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni.

JUBILEUSZ 55-LECIA SPÓŁDZIELNI

Redakcja

INFORMACJA
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim informuje, iż posiada wolne powierzchnie reklamowe na elewa-
cjach budynków mieszkalnych przy ul. Warszawskiej 135 i Armii Ludowej 21A.

Redakcja

OGŁOSZENIE
W świetle postanowień wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku, za dni wolne od pracy, soboty 
w których wypadają Święta, pracodawca zobowiązany jest wyznaczyć inny wolny od pracy dzień. 
Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółdzielni w zamian za 3 maja oraz 1 listopada wyznaczył w Spółdzielni jako dni wolne od pracy 
2 maja (piątek) oraz 10 listopada (poniedziałek).

Redakcja
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SPÓŁDZIELCZE OSOBOWOŚCI
Nawet drukowane litery tytułu rubryki, a nawet całego tekstu, 
nie oddadzą tego co oko widziało i ucho słyszało, w czasie spo-
tkania z Panią MARIANNĄ WĄSIK, zamieszkałą w zaso-
bach „Przełomu”, przy ul. Kopernika 3. O ile przed laty, panią 
Mariannę, nie wypadałoby, ani pytać o wiek, czy datę urodze-
nia, to dzisiaj, napisać trzeba, że data urodzin pani Marianny 
to 14 grudnia 1911 rok, a zatem było to przed 102 laty. Dawno, 
dawno temu, ale p. Marianna, wraca myślami i opowiada o wie-
lu zdarzeniach, jakby to było zaledwie przed kilkoma laty.
Nie będzie to więc relacja z wywiadu, czy jak to bywa, w ta-
kiej konwencji przepytywanka, a krótka informacja – opowieść
o dostojnej Jubilatce. Mińszczanka w kolejnych przed nią po-
koleniach. Rodzice, p. Tarkowscy, jak wówczas wielu mieszkań-
ców Mińska, pracowali w majątku właścicieli mińskiego „pała-
cu” Dernałowiczów, co wtedy było znaczącym statusem. Z tej 
racji, p. Marianna, jako młoda dziewczyna mogła również zna-
leźć zatrudnienie i pełniła funkcję - pokojowej wspomnianego 
pałacu. Z tamtego okresu, bardzo barwnie opisuje córkę wła-
ścicieli – Józefk ę. Pani Marianna, przygotowując się do samo-
dzielnego kiedyś życia, podjęła jednocześnie naukę krawiectwa, 
co po zakończonej II wojnie światowej, umożliwiło jej podjęcie 

pracy w tym zawodzie. Przygotowana zawodowo, była współzałożycielką, powstałej w 1948 roku Powiatowej Spółdzielni Pra-
cy Usług Wielobranżowych „ 1 Maja ” w Mińsku Mazowieckim, i przez cały, czynny zawodowo czas pracowała w Zakładzie 
Odzieżowym. Miała też czas na pracę społeczną, m. in. w Radzie Spółdzielni. Wieloletni, zawodowy wysiłek i praca dla ludzi, 
zostały uhonorowane wyróżnieniami i odznaczeniami, w tym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wysiłek 
był tym większy, gdyż od 1947 r., kiedy zmarł małżonek- Jan, sama wychowywała dwójkę dzieci, Wandę i Ryszarda.  A efekty 
wychowawcze były widoczne. Córka, Wanda Wilczyńska, aktualnie tak jak mama, na emeryturze, w swym zawodowym życiu 
doszła do stanowiska Głównej Księgowej, jednego z mińskich przedsiębiorstw, zaś syn, Ryszard, który już w czasie nauki w 
słynnej, mińskiej „budowlance ”, zajmował wśród uczniów I lokatę, a potem, znany był jako operatywny kierownik na wielu 
mińskich budowach. Można pisać wiele o rodzinie pani Marianny, i o tym, jak pozytywny miała na nią wpływ. O synowej
Danucie, wnuczce Marzenie, czy wnuku. Olgierdzie. Nie sposób zamieścić tyle bogatych informacji, jakie serwuje Jubilatka. Ale 
o jednej prawnuczce trzeba napisać. Otóż, córka wnuka Olgierda, Ania to super studentka. Jest w Szkole Głównej Handlowej 
na wydziale Finansów i jednocześnie studiuje Ekonomię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dodać trzeba, że 
babcia Marianna, ufundowała jej miesięczne stypendium, regularnie wypłacane.  Można by pisać i pisać, i zapełnić cały numer 
gazety, ale na zakończenie, w skrócie.
Pani MARIANNA WĄSIK, zamieszkuje w spółdzielczym lokalu „ Przełomu” od 1971 roku, wraz z córką Wandą. Obie panie 
można w pogodne dni spotkać na spacerze.
Życzymy naszej Jubilatce, samych radości, zdrowia przede wszystkim i wielu, wielu i jeszcze raz wielu spacerów.

Wysłuchał i opisał
Czesław Gągol

Zarząd Spółdzielni

INFORMACJA
Informujemy mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZELOM” w Mińsku Mazowieckim, iż bieżące opłaty za zajmowane 
lokale mieszkalne i użytkowe należy dokonywać na książeczki opłat czynszowych, które można odebrać w Biurze Spółdzielni
w pok. nr 24.
Konta bankowe Spółdzielnia posiada w PKO BP O/Mińsk Mazowiecki, w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim oraz
w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa Oddział w Mińsku Mazowieckim.
Opłaty należy dokonywać na niżej podane numery kont:
PKO BP konto nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388
Bank Spółdzielczy konto nr 61 9226 0005 0010 0654 2000 0010
SKBank konto nr 36 8006 0000 0019 5562 2000 0001
Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami mogącymi się pojawiać na tablicach ogłoszeniowych lub w skrzynkach pocztowych 
dotyczącymi zmiany kont Spółdzielni.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (25) 758 50-11 w 20 lub osobiście pokój Nr 16.
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TO WARTO WIEDZIEĆ
ZALANIE I PROBLEMY Z NIM ZWIĄZANE
Wiele osób mieszkających w budynkach spółdzielczych zdążyło się przekonać jak duże straty może spowodować zalanie mieszka-
nia . Wiąże się to nie tylko z ogromnym bałaganem, zniszczeniem sprzętu bądź mebli, koniecznością malowania ścian ale również 
z kwestią ustalenia sprawcy zalania i dochodzenia od niego odszkodowania.
Kto ponosi odpowiedzialność za zalanie?
Kwestię tą regulują przepisy prawa i uchwalone na ich podstawie regulaminy. Nie zawsze musi być to lokator z wyższego piętra. 
Zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali elementy budynku, które nie służą do wyłącznego użytku przez indywidual-
nego właściciela, stanowią tzw. część wspólną nieruchomości. Są nią między innymi mieszczące się w budynku piony wodne 
 i kanalizacyjne. Z kolei znajdujące się w lokalu elementy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej należą do właściciela miesz-
kania. W przypadku instalacji wodnej granicą odpowiedzialności są tzw. zawory odcinające, montowane przy pionach zimnej 
i ciepłej wody. Zatem awaria któregoś z odcinków instalacji wodnej lub kanalizacyjnej zlokalizowanych w lokalu obciąża właści-
ciela lokalu, a odpowiedzialność za stan techniczny pionów spoczywa na Spółdzielni. Szczegółowe unormowania w tej sprawie 
zawarte są w obowiązującym Regulaminie zasad podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali 
oraz Regulaminie rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków, których treść możecie Państwo znaleźć na 
stronie internetowej Spółdzielni.
Krok po kroku w celu likwidacji szkody 
Najważniejszą rzeczą jest zgłoszenie każdej zaistniałej szkody do administracji Spółdzielni w celu stwierdzenia przyczyny oraz 
sprawcy zaistniałego zdarzenia.W sytuacji, w której winę za zalanie ponosi Spółdzielnia po zgłoszeniu i usunięciu awarii, przed-
stawiciel Spółdzielni na podstawie dokonanej wizji i posiadanych na tą okoliczność dokumentów złoży stosowny wniosek do 
ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania, które jest zadośćuczynieniem za poniesione szkody. Trochę inaczej wygląda tok po-
stępowania w przypadku gdy winnym zalania okaże się sąsiad . W tej sytuacji w przypadku posiadania polisy przez poszkodo-
wanego szkodę należy zgłosić do ubezpieczyciela z którym zawarło się polisę ubezpieczeniową. Na miejsce szkody przybędzie 
tzw. likwidator szkody, dokona oględzin zalanego mieszkania co będzie podstawą określenia wysokości poniesionych strat i od-
szkodowania z tego tytułu. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy okaże się, że osoba poszkodowana nie posiada ubezpiecze-
nia. Wówczas wszystko zależy od tego czy sprawca będzie chciał dobrowolnie naprawić skutki zalania . Jeżeli nie chce ponosić 
kosztów usunięcia skutków zalania należy podjąć kroki zmierzające do wyegzekwowania poniesionych wydatków wynikających 
z usuwania szkód począwszy od wezwania na piśmie do pokrycia kosztów napraw, a w przypadku dalszego uchylania się od 
ich pokrycia należy rozważyć skierowanie wystąpienia do sądu z pozwem o zapłatę odszkodowania za wyrządzoną szkodę. Nie 
trudno zauważyć, że ubezpieczenie mieszkania pozwala na uniknięcie wielu niekomfortowych sytuacji w przypadkach między 
innymi zalań zarówno przez sąsiadów, ale również w przypadku wystąpienia nieszczelności w instalacji w naszym mieszkaniu 
i kiedy to my stajemy się sprawcą zalania innych lokali. Mając na uwadze wiele sytuacji jakie miały miejsce w związku ze szkoda-
mi powstałymi w budynkach wielorodzinnych, ciągnące się czasami latami bezskuteczne dochodzenia roszczeń w tym zakresie, 
wysokie koszty niefrasobliwości gorąco zachęcamy mieszkańców lokali spółdzielczych do ich ubezpieczania. Korzystne warunki 
ubezpieczenia mieszkania przy czynszu oferuje Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA, w którym aktualnie jest ubezpieczona 
Spółdzielnia.

JAK RADZIĆ SOBIE Z UCIĄŻLIWYMI SĄSIADAMI
Zamieszkiwanie w budynkach wielorodzinnych wiąże się często z narażeniem na sytuacje związane z zakłócaniem spokoju bądź 
wypoczynku nocnego, co na przestrzeni dłuższego czasu staje się bardzo uciążliwe. Zakłócanie spokoju może polegać na krzyku, 
hałasie lub innym wybryku uniemożliwiającym spokojny sen lub wypoczynek. Najczęściej zakłócenia takie powodują uciążliwi 
sąsiedzi. Unormowania wewnątrzspółdzielcze w zakresie utrzymywania ładu i porządku w budynkach spółdzielczych zawarte 
są w Regulaminie porządku domowego, jednak nie wszyscy mieszkańcy dostosowują swoje zachowanie do jego postanowień, 
dobrych obyczajów .Gdy naganne zachowania znacznie wykraczają ponad dopuszczalną normę tolerancji a rozmowy z sąsiadem 
nie przynoszą pożądanych skutków, możemy przeciwko takiej osobie wystąpić do sądu z powództwem o zaniechanie naruszeń 
przysługującego nam prawa do wypoczynku. W sytuacji kiedy sąsiedzi bądź inne osoby postronne zakłócają nam spokój lub 
odpoczynek nocny, możemy a nawet powinniśmy powiadomić o tym Policję lub Straż Miejską. Niestety z przykrością stwierdzić 
należy, że w wielu przypadkach brak bezpośredniej reakcji ze strony mieszkańców na naganne zachowanie sąsiadów i innych 
osób przebywających na terenie nieruchomości prowadzi do dewastacji mienia będącego naszą wspólną własnością, którego 
naprawa generuje koszty obciążające nas wszystkich . Bardzo częstym zjawiskiem jest przebywanie w godzinach późnowieczor-
nych i nocnych na klatkach schodowych budynków, osób nie mieszkających w danym budynku, które wchodzą do budynku za 
przyzwoleniem osób w nim zamieszkałych. Osoby te, przeważnie młodzież dewastują klatki schodowe, a swoimi chuligańskimi 
wybrykami zakłócają spokój mieszkańcom. W takich sytuacjach należy bezwzględnie o każdej porze bezpośrednio powiada-
miać policję bowiem tylko szybka reakcja z ich strony  pozwoli nam na bezpieczne zamieszkiwanie w naszych mieszkaniach. 
W sytuacjach konfliktowych swoją ograniczoną prawem pomoc możecie Państwo uzyskać od Spółdzielni informując o nieprawi-
dłowościach administrację.

Redakcja
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WYKUP GRUNTÓW NA WŁASNOŚĆ
Nawiązując  do wcześniejszych artykułów zamieszczanych w „Przełomowych Wieściach” dotyczących wykupu gruntów z użyt-
kowania wieczystego na własność,  informujemy że w dalszym ciągu czekamy na wnioski od osób uprawnionych posiadających 
prawo odrębnej własności, które takich wniosków  do tej pory nie złożyły. Brak chociażby jednego wniosku uniemożliwia wsz-
częcie postępowania dotyczącego wykupu gruntu i  pociąga za sobą obowiązek dalszego płacenia coraz wyższych opłat z tytułu 
wieczystego użytkowania gruntu.
Procedura wykupu początkowo dotyczyła 30 spółdzielczych budynków. Akcja informacyjna prowadzona przez Spółdzielnię, 
apele i pisma kierowane do wszystkich osób, których ta sprawa dotyczy, jak również działania podjęte przez samych zaintere-
sowanych zaowocowały dotychczas wykupem terenów o powierzchni 1ha 8435m2, z zastosowaniem 95% bonifikaty udzielonej 
przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Dotyczyło to budynków przy ulicach: Armii Ludowej 21, Bulwarnej 1, Kopernika 
14, Kościuszki 2, Nadrzecznej 8, Nadrzecznej 12, Okrzei 23, Okrzei 35, PLM 2A, Szczecińskiej 11, Topolowej 10, Topolowej 12, 
Warszawskiej 86, Wyszyńskiego 23 oraz Wyszyńskiego 32/34.
Do wykupu pozostało jeszcze 1ha 6651m2  i dotyczy to 13 budynków, gdzie nadal nie udało się uzyskać pełnej liczby wniosków 
od właścicieli lokali, są to: Armii Ludowej 21A – (brakuje 3 wniosków), Bulwarnej  1a -  (4),  Kopernika 4 – (4), Kopernika 7 – (2),    
Kopernika 8A – (5), Kopernika 11 – (7), 11-go Listopada 4 – (18), Okrzei 20 – (7), Okrzei 25 – (6), PLM 2 – (2), Topolowej 8 – (3), 
Warszawskiej 88 – (4) oraz Wyszyńskiego 25 – (6).
Aktualnie w Urzędzie Miasta czekają na realizację wnioski dotyczące budynku Nadrzeczna 10, zaś w jednym przypadku z przy-
czyn leżących po stronie właścicieli mieszkań nie można doprowadzić do zawarcia umowy z Miastem dotyczącej przedmiotowe-
go wykupu gruntu pod budynkiem przy ul. Okrzei 37. 
Ze względów ekonomicznych wykupu gruntów należy dokonać jak najszybciej, w przeciwnym razie ponosi się corocznie wysokie 
opłaty z tytułu wieczystego użytkowania a korzystne warunki przekształcenia nie będą obowiązywać wiecznie.
Reasumując powyższe apelujemy o mobilizację w sprawie zmiany prawa do gruntu na prawo własności, bo są to przede wszyst-
kim wymierne korzyści finansowe dla mieszkańców budynku, a poniesione koszty wykupu szybko się zwracają.
Szczegółowych wyjaśnień, informacji oraz pomocy przy wypełnieniu wniosków, uzyskać można w dziale członkowskim Spół-
dzielni pokój nr 22 codziennie w godzinach urzędowania biura, telefon 25 758 50 11 w 26.

Redakcja

SUKCESY SEKCJI  MODELARSKIEJ „PRZEŁOMU”
W sobotę 8 lutego 2014 sekcja modelarska działająca 
przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” wzięła udział 
w II Ogólnopolskim Konkursie Modeli Redukcyjnych 
„Sikorski 2014'' organizowanym przez Klub Modelarski 
„Flisak” w Stalowej Woli oraz Prezydenta Miasta Stalowa 
Wola i Wydawnictwo „Stratus”. Poza konkursem i tradycyj-
ną giełdą organizatorzy zapewnili także inne atrakcje. Od-
były się pokazy grup rekonstrukcyjnych, wystawa starych 
motocykli, ciekawe prelekcje /historia ciężarówki ”Star”, 
ciekawostki o FSO Polonez i historia pancernika Bismarck), 
spotkanie z twórcą Papamobile z pierwszej wizyty Jana 
Pawła II w Polsce oraz pokaz malowania modeli. Konkurs spo-
tkał się z dużym zainteresowaniem modelarzy z całego kraju 
zaś wysoka frekwencja uczestników tegorocznej imprezy, 
a wystawiono 555 modeli świadczy o ogromnej popu-
larności wystawy. Konkurs podzielony był na dwie ka-
tegorie wiekowe: młodzik-junior oraz senior. Nasi re-
prezentanci z klubu odnieśli duży sukces i zebrali licz-
ne nagrody - 7 wyróżnień przywieźli seniorzy - Adam 
Dąbrowski, Robert Zieliński, Sylwester Rafalski - 3 wy-
różnienia juniorzy-Michał Kurek, Maciek Kurek, Konrad 
Zieliński. Członkowie sekcji spotykają się w każdą sobo-
tę o godz 10.00 w Klubie Osiedlowym Spółdzielni przy 
ul.Kopernika 5, a w zajęciach uczestniczy średnio 15 osób.

Adam Dąbrowski
Instruktor Modelarstwa
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DODATKI   MIESZKANIOWE
Dodatek mogą otrzymać osoby zajmujące lokale: spółdzielcze lokatorskie, własnościowe, posiadające własność wyodrębnioną 
oraz na podstawie umowy najmu.
Aby otrzymać dodatek należy:
1. posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
2. średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających 
datę złożenia wniosku do Urzędu Miasta nie powinien przekraczać 1454,51zł w gospodarstwie wieloosobowym tj. 125% naj-
niższej emerytury
3. osoba wnioskująca może otrzymać dodatek mieszkaniowy pod warunkiem, że powierzchnia zajmowanego lokalu nie prze-
kracza odpowiednio: 1 osoba – 35m², 2 osoby – 40m², 3 osoby – 45m², 4 osoby – 55m², 5 osób – 65m², 6 osób – 70m²
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna porusza-
jąca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym 
pokoju.
Do wniosku należy dołączyć: udokumentowane dochody z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, aktualny wy-
druk czynszu (po odliczeniu podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu). Nie dolicza się także 
opłat za prąd i gaz. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego miesiąca następują-
cego po dniu złożenia wniosku. Kwota przyznanego dodatku przekazywana jest na konto Spółdzielni, natomiast wnioskodawca 
zobowiązany jest dopłacić różnicę między wysokością czynszu a przyznanym dodatkiem.
Szczegółowych informacji udzielają: pracownicy w pokoju nr 24 tel. (25)758 50-11 wew.23.
Jednocześnie  chcemy Państwa poinformować, iż Rada Miasta Mińsk Mazowiecki podjęła uchwałę  Nr XXV/254/12 z dnia 10 
grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat (Dz.
Urz.Woj.Maz. z 2012r.,poz 9653 z póżn.zm.), w której ustanowiła - na każdego członka rodziny wielodzietnej objętej Programem 
„Rodzinny Mińsk”- dopłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20% obowiązującej stawki tej opłaty.
 Wnioski w tej sprawie należy składać do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. 
Jednocześnie informujemy, że od 1stycznia 2014r. zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetycz-
ne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r, poz.984) osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, które są stroną 
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny.
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 30 kwietnia 2014r.dla gospodarstwa domo-
wego wynosi: 11,36zł/miesiąc w przypadku jednoosobowego gospodarstwa, 15,77zł/miesiąc dla rodziny od 2 do 4 osób, 18,93zł/
miesiąc, gdy rodzina liczy co najmniej 5 osób
Żeby uzyskać prawo do dodatku energetycznego, trzeba złożyć wniosek o taki dodatek załączając umowę kompleksową lub 
umowę sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy oraz dowód zapłaty opłaty 
skarbowej.
Wnioski składa się w tych samych miejscach, gdzie podania o dodatek mieszkaniowy tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej przy ul. Kościuszki 25A w godzinach pracy ośrodka.
Opłatę skarbową w wysokości 10zł należy uiścić w kasie Urzędu Miasta przy ul. Konstytucji 3 Maja 1, bądź wpłacić przelewem 
na konto Urzędu Miasta na rachunek bankowy: 88 9226 0005 0024 4185 2000 0030
UWAGA: osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa są zwolnione z opłaty skarbowej.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim ogłasza przetargi nieograniczone na:
1.Wymianę poziomów zimnej wody w budynkach przy ul. Kopernika 4, 8A, 10, Okrzei 14A w Mińsku Mazowieckim oraz  Za-
mojska 8 w Kałuszynie. Przetargi odbędą się w dniu 04.03.2014 r. o godzinie 10.00.
2.Remont kominów ponad dachem w budynkach przy ul.Toruńskiej 4, 4a, Szczecińskiej 12, 14 w Mińsku Mazowieckim. Przetargi 
odbędą się w dniu 06.03.2014 r. o godzinie 10.00.
3.Przebudowa wiatrołapów w budynkach przy ul. Bulwarna 1, 1A, Piłsudskiego 1, Chełmońskiego 10a, 10b, 12, Szczecińska 11, 
11A w Mińsku Mazowieckim. Przetargi  odbędą  się w dniu 07.03.2014 r. o godzinie 10.00.
4.Remont tarasu nad garażem podziemnym przy ul.11-go Listopada 4 w Mińsku Mazowieckim. Przetarg odbędzie  się w dniu 
14.03.2014 r. o godzinie 10.00.
5.Remont balkonów przy ul.Nadrzecznej 1, Miodowej 5, Nadrzecznej 6, 7, 10,Siennickiej 6. Przetargi odbędą się w dniu 18.03.2014 
r. o godzinie 10.00
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego  – Dział Techniczny pokój nr 5 tel. 25 
758 5011 w. 27 lub pobrać ze strony internetowej www.smprzelom.pl

OGŁOSZENIE - PRZETARGI

Zarząd Spółdzielni
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim ogłasza przetarg na wybór najemcy lokalu użytkowego 
w zasobach Spółdzielni na obszarze miasta Mińsk  Mazowiecki: lokal nr 1 przy ul. Dąbrówki 39, powierzchnia użytkowa 57,4 
m², wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ciepłą wodę oraz centralne ogrzewanie.
Wywoławcza wysokość czynszu za wynajęcie przedmiotowego lokalu wynosi – 17zł. za 1 m² powierzchni  lokalu (słownie złotych: 
siedemnaście).
Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami Statutu, regulaminu w sprawie najmu lokali w Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” przy ul. Kościuszki 20 sala nr 6 w dniu 21.03.2014r. 
o godz. 10ºº .
Wadium w wysokości 1.200 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście) należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu na konto Spół-
dzielni nr 12 1020 4476 0000 8102 0021 1300. Dowód dokonania przelewu należy okazać w trakcie przetargu.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargów bez podania przyczyny.
Przed przystąpieniem do przetargu wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, 
druki oświadczenia znajdują się w dziale administracji w Spółdzielni pok. nr 2. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby, które 
wniosą wadium, złożą pisemne oświadczenie, zgłoszą gotowość do uczestnictwa w przetargu poprzez przybycie na miejsce wy-
znaczone do przeprowadzenia przetargu w terminie określonym w ogłoszeniu.
O dopuszczeniu zainteresowanych osób do przetargu rozstrzyga komisja przetargowa. Przetarg zostanie przeprowadzony w for-
mie ustnej licytacji. Przewodniczący komisji unieważni przetarg o ile nie przystąpi do niego co najmniej dwóch uczestników lub 
pomimo trzykrotnego ogłoszenia  stawki wywoławczej żaden  z uczestników nie dokona przebicia.
Wadium wniesione przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji. Wysokość kaucji wynosi 3-krotność mie-
sięcznego czynszu i jest zabezpieczeniem należności przysługujących Spółdzielni z tytułu najmu lokalu. Pozostałym uczestnikom 
przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.
Z osobą, która wygra przetarg zawarta zostanie umowa najmu lokalu po uprzednim zatwierdzeniu przetargu przez Zarząd Spół-
dzielni.
Ustalona w wyniku przetargu wysokość czynszu nie obejmuje opłaty za media (woda, odprowadzenie ścieków, centralne ogrze-
wanie) rozliczane za pośrednictwem Spółdzielni.
W przypadku nie zawarcia umowy najmu przez wygrywającego przetarg w terminie ustalonym przez Zarząd Spółdzielni, wnie-
sione wadium nie podlega zwrotowi.
Możliwe jest obejrzenie lokalu po uprzednim uzgodnieniu terminu z administracją Spółdzielni tel. 25 758 50 11 w 15 lub 18. 
Zainteresowane osoby z regulaminem  przetargu mogą zapoznać się w Dziale administracji Spółdzielni pok. nr 2 lub 4 tel./25/758 
55 11 w 15 lub 17

OGŁOSZENIE-PRZETARG

Realizując postanowienia Uchwały Rady Nadzorczej nr 14/2013 
z dnia 25 listopada 2013 r. o zatwierdzeniu planu remontów na 
rok 2014 informujemy, że dotychczas rozstrzygnięto przetargi 
i dokonano wyboru wykonawców na realizację następujących 
robót:
- wymiana stolarki budowlanej klatek schodowych i piwnic 
w budynkach : 1-go Maja 95 w Kołbieli, Toruńska 4, 4a, Szcze-
cińska 11, 12, 14, Topolowa 8, 10, 12, 13, 16, 17, 24, 41, 45, 1-go 
PLM „W-wa” 2, 2a, 4, 4a, Błonie 12, 14,
- malowanie klatek schodowych w budynkach Okrzei 21, 23, 
25, 27, Kopernika 14, 16, 18, Błonie 12, 14
- renowacja elewacji w budynkach Okrzei 31, Kopernika 11
- remont dachów w budynkach Topolowa 31, 33, 35,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu Sędomierska 8, 
10, Łupińskiego 9, 11
- wykonanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej 
w budynkach Siennicka 6, 9

- wykonanie opracowania koncepcji i dokumentacji zagospodarowania terenu pod miejsca parkingowe przy budynkach 
Sędomierska 6, 8.

Andrzej Rudzki
Kierownik Działu Technicznego

PLAN REMONTÓW 2014
Zarząd Spółdzielni



Ekspert radzi:
jak mądrze ubezpieczyć mieszkanie

Mądrze ubezpieczone mieszkanie to mieszkanie ubezpieczone kompleksowo. Takie, które obejmuje ochroną zarówno mury, jak 
i mienie domowe, czyli ruchomości domowe (sprzęty, ubrania, biżuterię) oraz stałe elementy mieszkania (np. stolarka okienna
i zabudowa kuchenna). Jeszcze jednym elementem kompleksowego ubezpieczenia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
(OC) w życiu prywatnym.

Wygodne i nieodczuwalne dla portfela
Czym jeszcze charakteryzuje się mądrze wybrane ubezpieczenie? 
Tym, że płacimy niskie składki, najlepiej wynoszące już od kilku 
złotych miesięcznie. Takiego wydatku nie odczujemy specjalnie
w domowym budżecie, a zapewni nam on spokój i bezpieczeństwo. 
Bardzo wygodną formą jest ubezpieczenie „przy czynszu”, czyli ta-
kie w którym składkę opłacamy wraz z comiesięcznymi opłatami 
czynszowymi. Dobrym rozwiązaniem będzie też zawarcie ubez-
pieczenia na czas nieokreślony. Nie będziemy musieli wtedy pa-
miętać o konieczności odnawiania polisy w wymaganym terminie.
Pełna suma odszkodowania
Wykupując polisę warto zorientować się, czy przewiduje ona 
tzw. brak udziału własnego w szkodzie i czy uzyskamy wypła-
tęodszkodowania w pełnej wysokości. Musimy mieć pewność, 
że ubezpieczenie nie przewiduje tak zwanej „konsumpcji sumy 
ubezpieczenia”, czyli gdy na przykład dostaliśmy w lutym od 
ubezpieczyciela odszkodowanie za spowodowane przez nas za-
lanie sąsiada, a z kolei w marcu zdarzyło się włamanie do na-
szego mieszkania i złodzieje dokonali kradzieży, to i tak dosta-
niemy pełną sumę odszkodowania, na którą się umawialiśmy.
Pełne zabezpieczenie
Zalanie, pożar i kradzież z włamaniem to trzy główne zagrożenia 
dla naszego mieszkania i pozostawionego w nim mienia. Zalania 
powodowane są zwykle przez nieumyślne niedokręcenie kurków, 
zsuniecie się węża odpływowego od pralki, ale także przez samoist-
ne uszkodzenia instalacji wodociągowej. Zdarzyć się może również 
wyciek wody z urządzeń chłodniczych, z lodówki czy zamrażarki. 
Do rzadszych, ale spotykanych przypadków, należy zalanie wodą 
z uszkodzonego... akwarium. Kolejnym zagrożeniem jest pożar, 
którego przyczyną bywa nieostrożne obchodzenie się z ogniem 
lub niezgaszony papieros.Jednak najczęstszą przyczyną pożarów
w naszym kraju (około 9000 pożarów rocznie) są wadliwe, bądź źle 
użytkowane urządzenia elektryczne. W roku 2011 wydarzyło się

w Polsce ponad 135 tysięcy kradzieży z włamaniem. Oznacza to, 
że co 4 minuty gdzieś w kraju ma miejsce włamanie. Mimo że sto-
sujemy różne zabezpieczenia, wstawiamy drzwi antywłamaniowe, 
zakładamy dodatkowe zamki, to i tak nie jesteśmy w stanie całko-
wicie zapobiec włamaniu. Złodzieje nie tylko kradną nasze mienie, 
ale często brutalnie dewastują nasze mieszkanie w poszukiwaniu 
pieniędzy czy biżuterii, niszczą również to, czego nie mogą wynieść.
Jak być mądrym przed szkodą
Po prostu warto się ubezpieczyć od skutków wymienionych wy-
żej zdarzeń, których przecież nikt z nas nie jest w stanie prze-
widzieć. Pozostaje oczywiście pytanie, jakie ubezpieczenie 
warto wybrać? Najlepiej takie, które spełnia wszystkie wymie-
nione wyżej kryteria. Takim ubezpieczeniem jest ubezpiecze-
nie mieszkania ze składką płatną „przy czynszu”, oferowane 
przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA. Ubezpieczenie 
mieszkania ze składką płatną „przy czynszu” to komplekso-
wa ochrona zarówno Państwa lokalu (jego wartości rynkowej), 
jak i mienia, znajdującego się w mieszkaniu (elementów stałych
i ruchomości domowych), piwnicy, komórce oraz garażu przed: 
zalaniem, pożarem, kradzieżą z włamaniem i wandalizmem. 
Ubezpieczeniem mieszkania ze składką „przy czynszu” objęta 
jest również odpowiedzialność cywilna (OC) za szkody rzeczo-
we i osobowe: zalanie sąsiada, szkody wyrządzone przez dzieci, 
szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta domowe itd. Je-
żeli nieumyślnie wyrządzą Państwo innym szkodę, otrzymają 
Państwo odszkodowanie. Odpowiedzialność UNIQA w ubez-
pieczeniu OC w życiu prywatnym to dziesięciokrotność wybra-
nej sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że jeżeli zdecydują się Pań-
stwo na sumę ubezpieczenia w wysokości 7 000 zł, to UNIQA 
odpowiada za szkody wyrządzone przez Państwa do 70 000 zł.
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