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W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”   na ogólną powierzchnię gruntów wyno-
szącą  293 998 m2 grunty będące w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni stanowią 16 722 m2. 
Powyższa sytuacja powoduje, iż oprócz podatku od nieruchomości uiszczane są roczne opłaty 
za wieczyste użytkowanie, które z upływem lat mają tendencje rosnące. Z pozyskanych przez 
Spółdzielnię informacji wynika iż w stosunku do kilku nieruchomości nastąpi  przeszacowanie 
wartości wieczystego użytkowania w związku z upływem obowiązywania operatu szacunkowego. 
Dotychczas pomimo apeli i artykułów w tej sprawie opublikowanych w nr 24, 27, 31, 
38 oraz 41 ”Przełomowych Wieści” z powodu trudnej do zrozumienia opieszałości czę-
ści osób, którym przysługuje odrębna własność do lokali, nie udało się sfi nalizować tak 
ważnej, szczególnie dla budżetów rodzin, sprawy uzyskania własności gruntu. Jak wyglą-
da powyższa sytuacja w konkretnych przypadkach prezentuje tabela na końcu artykułu.
Jak wynika z tabeli w większości nieruchomości potrzebny jest niewielki wysiłek, mała mobiliza-
cja aby osiągnąć korzystny dla mieszkańców cel. W przypadku budynku przy ul Armii Ludowej 
21A gdzie jest komplet dokumentów w połowie kwietnia wyznaczono termin notarialnego  prze-
niesienia prawa własności na rzecz Spółdzielni oraz osób posiadających prawo odrębnej własności 
lokali.  Niezrozumiała dla wszystkich jest sytuacja budynku przy ul Okrzei 37, gdzie pomimo kom-
pletu podpisów pod wnioskiem o przekształcenie jeden z posiadaczy prawa odrębnej własności 
uparcie odmawia przystąpienia do aktu notarialnego pomimo wielu próśb zmierzających do jego 
zawarcia. Powyższa sytuacja jest całkowicie niezrozumiała, trudna do logicznego wytłumaczenia, 
krzywdząca w stosunku do pozostałych 24 rodzin zamieszkałych w tym budynku, ponieważ do 
aktu notarialnego muszą przystąpić w jednym terminie wszyscy uprawnieni. Kolejna nierucho-
mość zlokalizowana przy ul Nadrzecznej 10 która złożyła kompletny wniosek o przekształcenie 
nie została w 2014 roku przekształcona z powodu konieczności przeprowadzenia postępowania 
spadkowego w związku ze śmiercią osoby uprawnionej oraz upływem terminu ważności operatu 
szacunkowego gruntu. Aktualnie przy ul Nadrzecznej 10 ponownie trzeba złożyć nowy wniosek 
w tej sprawie . Jak pokazuje doświadczenie sprawy te należy załatwiać szybko, bez zbędnej zwłoki 
aby uniknąć powyższych przeszkód. W dobie kryzysu, problemach fi nansowych  widocznych mię-
dzy innymi  w nieterminowym uiszczaniu czynszów taka postawa zaniechania jest irracjonalna.
Wobec powyższego apelujemy do posiadaczy odrębnych własności lokali w budynkach 
wymienionych w artykule, którzy dotychczas wykazali się w tej sprawie zaniechaniem  o 
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Bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu daje podstawę 
do harmonijnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.  
Zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb człowieka, jaką 
jest poczucie bezpieczeństwa, wymaga podejmowania szeregu 
wielokierunkowych przedsięwzięć, często z różnymi instytu-
cjami. Ważne jest, by pamiętać, że wszyscy mamy wpływ na 
nasze bezpieczeństwo.Aby przybliżyć Policji jak również Stra-
ży Miejskiej problemy związane z bezpieczeństwem na terenie 
spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, Zarząd Spółdzielni 
i Rada Nadzorcza, w celu jak najlepszej, przynoszącej efekty 
współpracy w tym zakresie postanowiły spotkać się z przedsta-
wicielami tych jednostek.

W dniu 15.10.2014r. odbyło się posiedzenie Zarządu Spół-
dzielni w którym udział udział wzięli zaproszeni przez Zarząd 
przedstawiciele Straży Miejskiej tj. Komendant Pan Janusz 
Wiaterek oraz jego ówczesny Z-ca Pan Artur Lorentowicz.  
W posiedzeniu tym udział wziął również Przewodniczący 
Rady Nadzorczej Pan Bogusław Zwierz. Celem tego spotkania 

było między innymi przedstawienie nowemu kierownictwu 
Straży Miejskiej  problemów  jakie najczęściej występują w 
trakcie zarządzania zasobami mieszkaniowymi a dotyczących 
bezpieczeństwa zamieszkiwania w spółdzielczych zasobach.
Komendant Straży Miejskiej przedstawił swój plan działania w 
zakresie pełnienia powierzonej mu funkcji. Poinformował, że 
między innymi w ramach poprawy bezpieczeństwa w mieście 
i przybliżenia mieszkańcom  funkcjonariuszy Straży Miejskiej 
zamierza wprowadzić funkcję Strażnika Rejonowego tj. po 
dokonaniu terytorialnego  podziału miasta na 6 regionów, do 
każdego z tych regionów przyporządkowanie jednego strażni-
ka, którego działanie byłoby  zbliżone do funkcji dzielnicowego 
policji. Takie zamierzenia są jednak uwarunkowane koniecz-
nością pozyskania funduszy na zatrudnienie odpowiedniej 
ilości strażników. W dyskusji jaka miała miejsce podczas tego 
spotkania przedstawiciele Spółdzielni w sposób szczegółowy  
wskazali w jakich kwestiach oczekują pomocy ze strony Stra-
ży Miejskiej  i jakie naganne zachowania przysparzają wielu 

Bezpieczeństwo w zasobach mieszkaniowych

zweryfikowanie swoich postaw w stosunku do przedstawionego problemu. Przypominamy jednocześnie, iż dotychczas obo-
wiązuje Uchwała Rady Miasta nr XII/106/1 z dnia 21.11.2011 w sprawie udzielania bonifikat od cen nieruchomości grunto-
wych sprzedanych na rzecz ich użytkowników wieczystych, którą podjęto w wyniku starań władz Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Przełom”  dzięki czemu przekształcenie gruntów odbywa się z 95 % bonifikatą rynkowej ceny miejskich nieruchomości 
gruntowych. Dziś trudno jest powiedzieć jak długo ta bardzo korzystna uchwała będzie obowiązywała, dlatego apelujemy o 
wykorzystanie możliwości jakie ona dziś daje . Reasumując prosimy o mobilizację i aktywność w sprawie zmiany prawa  do 
gruntu na prawo własności aby nie ponosić zbędnych, corocznych stale rosnących opłat z tytułu wieczystego użytkowa-
nia. Przekształcenie prawa do gruntu daje wymierne korzyści finansowe, a poniesione wydatki na ten cel szybko się zwracają.
Szczegółowe wyjaśnienia, informacje oraz pomoc przy wypełnieniu stosownego wniosku zainteresowani uzyskać mogą 
w biurze Spółdzielni - dział członkowski pok. nr 22 , codziennie w godzinach urzędowania biura, telefon 25 758 50 11 w 26. 

Lp. Położenie budynku Nr działki Powierzchnia 
w m²

Ogólna liczba 
mieszkań

Liczba lokali 
z odrębną 
własnością

Liczba podpisów 
pod wnioskiem o 

przekształcenie gruntów 
posiadaczy odrębnej 

własności lokali

1. 11 Listopada 4 8034 1923m² 77 51 33
2. Kopernika 7 3946/7 1005m² 60 21 19
3. Bulwarna 1A 3944/22 852m² 30 11 7
4. Wyszyńskiego 25 3943/6 979m² 45 26 20
5. Okrzei 25 3941/21 1012m² 45 20 14
6. Armii Ludowej 21A 3940/25 1216m² 45 19 19
7. Kopernika 4 3940/23 1084m² 43 14 9
8. Warszawska 88 3940/19 1175m² 42 17 12
9. Nadrzeczna 10 3933/54 1074m² 35 15 15

10. Kopernika 11 3932/8 1337m² 60 14 10
11. Okrzei 37 3932/4 639m² 25 6 6
12. PLM Warszawa 2 2544/11 276m² 25 9 7
13. Kopernika 8A 1806/4 1304m² 60 12 7
14. Topolowa 8 705/5 569m² 30 11 8
15. Okrzei 20 3946/11 2206m² 119 31 24

Ogółem 16651m² 741 277 210
Pozostały grunt w wieczystym użytkowaniu - działka nr 8161 o powierzchni 71m² przy ul. Siedleckiej zabudowana stacją trans-
formatorową. 
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problemów w zarządzaniu nieruchomościami. Przedstawicie-
lom Straży Miejskiej przekazano na piśmie poszczególne pro-
blemy  występujące na osiedlach mieszkaniowych z konkret-
nym wskazaniem budynków i osiedli, których one dotyczą. 
Komendant oświadczył, że do zakresu działania Straży Miej-
skiej należą w szczególności następujące sprawy: ochrona 
spokoju i porządku w miejscach publicznych, współdziałanie                    
w zakresie ratowania życia i zdrowia mieszkańców oraz ochro-
na porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. 
Straż Miejska działa w strukturze Urzędu Miasta na prawach 
wydziału. Działania uzależnione są od możliwości finanso-
wych Miasta, jednakże będą czynione starania w celu poprawy 
i rozszerzenia działalności Straży Miejskiej. 

Zarząd zaproponował Komendantowi Straży Miejskiej 
udostępnienie powierzchni administracyjnych w celu umożli-
wienia Strażnikom kontaktów z mieszkańcami spółdzielczych 
zasobów. Komendant wyraził wolę  bliższej współpracy, chęć 
odbywania spotkań z mieszkańcami oraz uczestnictwa w ze-
braniach spółdzielczych.

Z dniem 2 lutego br. został uruchomiony na terenie mia-
sta alarmowy numer telefonu do Straży Miejskiej Miasta  
Mińsk Mazowiecki – 986. Numer jest bezpłatny, obowiązuje w 
granicach administracyjnych miasta i będzie dostępny we wszyst-
kich sieciach telefonii komórkowych i telefonach stacjonarnych.  
Dyżurnemu Straży Miejskiej można zgłaszać wszystko, co na-
rusza porządek publiczny w mieście i zagraża bezpieczeństwu 
mieszkańców, poczynając od wszelkiego rodzaju aktów wan-
dalizmu. Każda rozmowa będzie nagrywana, a zgłoszenie te-
lefoniczne mieszkańca monitorowane co do sposobu i jakości 
zakończenia interwencji służb, będącej skutkiem telefoniczne-
go zgłoszenia mieszkańca. Osoba zgłaszająca będzie zwrotnie 
informowana o sposobie zakończenia zgłoszonej przez sie-

bie sprawy. Powołano również funkcję strażnika rejonowego.  
Do wynikłego z podziału miasta terenu, przyporządkowanych 
jest sześciu strażników rejonowych, do których można zgłaszać 
nurtujące mieszkańców sprawy osobiście lub  pod wskazany 
wyżej numer telefonu. Personalne przyporządkowanie nieru-
chomości spółdzielczych do poszczególnych strażników miej-
skich znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.
smprzelom.pl oraz stronie internetowej Straży Miejskiej www.
strazmiejskaminskmaz.pl. Ponadto informacje takie zamieści-
liśmy w tablicach ogłoszeń budynków. Zarząd i Rada Nadzor-
cza Spółdzielni szukając dalszych rozwiązań dotyczących pro-
blemów bezpieczeństwa postanowiły w tej kwestii spotkać się 
również z przedstawicielami Policji.

Dnia 20.10.2014r. na zaproszenie Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej Komendant Powiatowy Policji w Mińsku 
Mazowieckim wspólnie z Kierownikiem rewiru dzielnico-
wych wzięli udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej i Zarządu  
SM „Przełom”. W posiedzeniu wzięli udział również miesz-
kańcy budynku przy ul. Kopernika 7, którzy chcieli podzielić 
się swoimi opiniami na temat bezpieczeństwa. Komendant 
zapoznał się dokładnie ze stanowiskiem uczestniczących w 
zebraniu oraz z propozycjami i sugestiami ze strony władz 
Spółdzielni, zapewniając o wzmożeniu policyjnych działań na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego, a przy tym wska-
zując organom spółdzielni rozwiązania mogące dać większe 
poczucie bezpieczeństwa, takie jak rozwijanie monitoringu na 
terenach i obszarach zarządzanych przez Spółdzielnię. Podczas 
wspólnych rozmów postulowano między innymi o zwiększe-
nie działań prewencyjnych, szczególnie tam, gdzie występują 
sytuacje związane z łamaniem norm prawnych. Komendant 
podkreślił, że mimo, iż na terenie zasobów spółdzielczych 
funkcjonują dwa punkty dyżurów funkcjonariuszy – policjan-
tów, gdzie bezpośrednio można porozmawiać i zgłosić sytuacje 
wymagające interwencji to mieszkańcy sporadycznie korzysta-
ją z możliwości osobistego kontaktu ze swoim dzielnicowym. 

Z przeprowadzonych spotkań nasuwa się wniosek bardziej 
aktywnej współpracy  zarówno z Policją, Strażą Miejską  jak i 
administracją naszej Spółdzielni.  Nie bójmy się szybko  i zde-
cydowanie reagować. Ze strony osób i organów zobowiązanych 
do reakcji gwarantujemy pełną anonimowość i dyskrecję. Po-
wyższe pozwoli na szybkie i skuteczne odnalezienie sprawców 
nagannych zachowań i wpłynie na   ograniczenie szkód wyrzą-
dzanych przez wandali. Niech sprawca płaci za szkody, które 
wyrządził sam lub jego małoletni członkowie rodziny. Obniży 
to ponoszone koszty na utrzymanie spółdzielczych zasobów.

Redakcja.

Bardziej cwany wnuczek - z ostatniej chwili
W roku 2014 metodą „na wnuczka” i „na policjanta” złodzie-
je ukradli osobom starszym około 10 milionów zł. Tylko w br, 
wg informacji Komendy Stołecznej Policji, oszuści w lutym 
ukradli 800 tys.zł, a do połowy marca blisko 650 tys. zł. Dzia-
łania prowadzone przez Policję a przeciwdziałające oszustom 
spowodowały, iż cały czas ulepszają oni i doskonalą swoje 
metody licząc na ufność i gotowość pomocy ze strony osób 
starszych. Po telefonie do takiej osoby podając się za osobę 
bliską, krewnego proszą o pilną pożyczkę. Kolejny telefon do 
osoby starszej wykonuje wspólnik podający się za policjanta 
prowadzącego operację przeciwko oszustom wyłudzającym 

pieniądze, prosząc rozmówcę o pomoc niezbędną do schwy-
tania złodzieja, poprzez przekazanie oszustowi pieniędzy,  
o które prosi żeby można było zatrzymać go na gorącym uczyn-
ku. W walce z tym patologicznym zjawiskiem Policja szkoli ka-
sjerów bankowych, którzy przestrzegają ludzi starszych wypła-
cających niejednokrotnie swoje całe oszczędności, aby nie zo-
stali ofiarami oszustw. My również prosimy Państwa o rozwagę, 
ostrożność i kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania. 
W sytuacjach podejrzanych dzwoń na Policję tel. 997  lub 
(25) 759 72 00

Redakcja.
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W roku 2011 po wielu latach reaktywowano działającą w 
latach 70 i 80 ubiegłego stulecia sekcję modelarską, któ-
rej zajęcia odbywały się w pomieszczeniach podpiwnicze-
nia budynku przy ul. 1-go PLM 4a . Sekcja zrzesza około 20 
członków w różnym przedziale wiekowym w szczególności 
młodzież w wieku 10-14 lat . Zajęcia odbywają się w soboty.
W dniach 10-11 stycznia 2015 r. w Klubie Osiedlowym 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” przy ul Kopernika 5 
odbyła się  zapowiadana w poprzednim numerze „Przeło-
mowych Wieści”  wystawa i otwarty konkurs modelarski.
Techniczną stroną organizacji imprezy zajęli się członko-
wie sekcji modelarskiej oraz pracownicy Klubu. W realizacji 
w/w przedsięwzięcia wydatnie wspomagali organizatorów m. 
in. Muzeum Ziemi Mińskiej, firma Ren-Bud, firma Chessbo-
ard, firma Wyrób Pieczątek p. J.Kurka oraz sponsorzy którzy 
ufundowali dodatkowe nagrody dla juniorów w postaci mo-
deli oraz dodatków modelarskich /Warszawska Fiesta Mode-
larska, firma Darius Miniatures, firma Hataka/ a nad całością 
przedsięwzięcia patronat objął Zarząd Spółdzielni. Wystawa 
była pierwszą na taką skalę imprezą modelarską w naszym 
mieście, wystawiono ok. 200 modeli, których autorzy po-
chodzili z różnych stron  Polski m. in. z Dąbrowy Górniczej 
,Stalowej Woli, Krasnegostawu. Najliczniejszą grupę stanowili 
modelarze z Mińska Mazowieckiego i okolic oraz z Warszawy.

Obejrzeć można było 
modele samolotów, 
okrętów, pojazdów 
bojowych i cywil-
nych, figurek, bu-
dowli zbudowanych 
z kartonu, plastiku i 
innych materiałów.  
Członkowie sekcji 
prowadzili warsztaty, 
gdzie młodzi adepci 

modelarstwa mogli spróbować swoich sił w sklejaniu modeli. 
W literaturę modelarską i historyczną oraz modele do dalszej 
obróbki można było zaopatrzyć się w na bogato zaopatrzonej 
giełdzie, która była oblegana nie tylko przez modelarzy za-
awansowanych, ale i początkujących, którzy  chcieli  spróbo-
wać swoich sił zachęceni obejrzanymi na wystawie pracami.
Celem organizowanej wystawy była popularyzacja modelar-
stwa i promowanie tej formy spędzania wolnego czasu, jak 
też pogłębianie technicznych i historycznych zainteresowań 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Sądząc po ilości wysta-
wiających jak i zwiedzających wy-
daje się, że cel został osiągnięty, 
co dało się odczuć na kolejnych 
zajęciach kółka modelarskiego, 
które odbyły się po zakończeniu 
wystawy, gdzie liczba uczestni-
ków została blisko podwojona. 
Wystawie towarzyszył konkurs, a 
konkurs to jednak rywalizacja, 7 
osobowa komisja w której skład 
wchodzili uznani w środowisku 
modelarze dokonała oceny wy-

stawionych prac i przyznała 65 wyróżnień w 35 kategoriach.
Nagrody zwycięzcom w postaci pamiątkowych dyplomów oraz 
medali w imieniu organizatorów  wręczyła p. Izabela Krupa 

Z-ca Prezesa Za-
rządu Spółdziel-
ni Mieszkanio-
wej „Przełom”.  
Puchary od Za-
rządu Spółdzielni 
otrzymali Tomasz 
Guz z Krasnego-
stawu za model 
okrętu „Nishin”, 
było to jednocze-
śnie Grand Prix 

publiczności , Franciszek Góras i Tadeusz Góras  z Mińska Mazo-
wieckiego za model „St Peters Basilica” oraz Janusz Jędrzejczyk 
z Dąbrowy Górniczej za model dioramy pt. „Stalingrad”. Wysta-
wa spotkała się z gorącym przyjęciem gości, lokalnych mediów 
oraz otrzymała przychylne opinie na forach internetowych.
Członkowie kółka modelarskiego w swojej stosunkowo krótkiej 
działalności mogą pochwalić się uczestnictwem w wielu kon-
kursach zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Szczególnie 
dumni jesteśmy 
z osiągnięć ju-
niorów, którzy 
niedawno w na-
szej sekcji roz-
poczęli przygodę 
z modelarstwem 
i już zdobywają 
nagrody i dy-
plomy,  a do wy-
różniających się 
należy zaliczyć 
braci Macieja i 
Michała Kurków oraz rodzeństwo Adę i Konrada Zielińskich.
W dniu 31 stycznia b.r. Spółdzielnia zorganizowała  członkom 
Kółka wyjazd na III Wystawę Modelarską „Sikorski 2015” do 
Stalowej Woli, z której każdy z członków pomimo dużej konku-
rencji , wystawiono około1000 modeli , przywiózł wyróżnienie .

Sekcja modelarska działa w Klubie Osiedlowym Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przełom” przy ul Kopernika 5 w soboty w godz 
10.00 – 13.00 . Zapraszamy zainteresowanych do odwiedzin.

A.D.

Sekcja modelarska

Dyżury Rady Nadzorczej do końca czerwca 2015 roku (poniedziałek, godzina 15 - 17)

Imię i Nazwisko Data Imię i Nazwisko Data

Bołtowicz Stefan 18.05.2015 Grabowska Marianna Elżbieta 25.05.2015

Kędzierski Kazimierz 27.04.2015
15.06.2015

Łukaszewska Irena 30.03.2015
08.06.2015

Rabsztyn Małgorzata 11.05.2015
29.06.2015

Wyszogrodzki Grzegorz 20.04.2015

Karolak Andrzej 13.04.2015
01.06.2015

Patejczyk Jan 04.05.2015
22.06.2015

Samochód pancerny "Kubuś" biorący udział w 
walkach w Powstaniu WarszawskimCzołg Sc-fi
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Zima w mieście
Do Klubu przychodzimy niemal codziennie, spędzamy w nim 
każdą wolną chwilę, tu możemy wziąć udział w ciekawych za-
jęciach i spotkać się z koleżankami. Zawsze możemy liczyć na 

ciepłą her-
batę. Jednak 
na półkolo-
nie czekamy 
z niecier-
p l i w o ś c i ą , 
wiemy cze-
go się spo-
dziewać, ale 
zawsze jest 
super. Zaj-
mowali się 
nami ulubie-

ni opiekunowie, którzy jak zwykle zadbali o nasze atrakcje . 
Pan kierownik Krzysztof Kulka zajmował się sprawami orga-
nizacyjnymi, pani Ula organizowała nam zajęcia artystycz-
ne i robiła zdjęcia, ponadto opiekowała się nami pani Alicja 
Nowicka, która organizowała nam zajęcia sportowe i rekre-
acyjne. Było mnóstwo quizów, turniejów i atrakcyjnych i po-
mysłowych konkursów, w których mogliśmy ujawnić swoje 
talenty. Każdy mógł znaleźć tu coś interesującego dla siebie. 
Opiekunowie prześcigali się w organizowaniu nam atrakcji. 
Nawet najwięksi „komputeromaniacy” odchodzili od swych sta-
nowisk, by wziąć udział w jakimś konkursie i wygrać choćby lizaka. 
Nowością tegorocznych półkolonii był konkurs miss. Każda 
kandydatka miała do dyspozycji stroje i prawie profesjonal-
ną stylistkę - koleżankę. Okazało się, że wszystkie otrzyma-
łyśmy jakiś tytuł i pamiątkową szarfę. Mogłyśmy się poczuć 
jak prawdziwe gwiazdy siedząc na tronie i zakładając prze-
chodnią koronę miss półkolonii. To były wspaniałe chwile. 
Tradycyjnie ogromną popularnością cieszyło się karaoke 
pod hasłem „Śpiewać każdy może...” Może nie każdy z nas 
potrafi ł zaśpiewać, wiele osób próbowało fałszując przy tym 
niemiłosiernie ,ale najważniejsze było to, że próbowaliśmy.
Bardzo lubię wyjazdy do teatru. Tym razem teatr z Kra-
kowa przyjechał do nas ze spektaklem „Pan Twar-
dowski”. Z przejęciem śledziłam grę aktorów , którzy 
bardzo ciekawie przybliżyli znaną legendę. Najbar-
dziej spodobały mi się stroje i muzyka. Po przedstawie-
niu mogliśmy wziąć udział w warsztatach teatralnych.
Dwa razy w tygodniu chodziliśmy na basen miejski. 
Wszyscy uwielbialiśmy wyjścia na lodowisko. Wie-
le dzieci było pierwszy raz na lodowisku niektórzy 
się wywracali ale się tym nie przejmowali nie każde-
mu od razu szła jazda na łyżwach ale nikt się nie zrażał.
W trosce o nasze bezpieczeństwo opiekuno-
wie zorganizowali ciekawą pogadankę o bezpie-
czeństwie podczas ferii z przedstawicielami policji.
Niezapomnianych wrażeń dostarczyło mi spotkanie 
z panią ornitolog – Martą Celej, która bardzo cieka-
wie opowiedziała o gatunkach sów w Polsce, nauczy-
łam się naśladować odgłosy wydawane przez sowę
Rano dostawaliśmy słodką bułkę wiec nawet, jeśli nie zdą-
żyliśmy zjeść śniadania w domu, tu czekały na nas świe-
żutkie bułeczki kupione przez Pana Krzysia, a przez cały 

dzień mogliśmy napić się gorącej herbaty zrobionej przez dy-
żurnych. Na obiad chodziliśmy do baru , gdzie jedliśmy smacz-
ne dwudaniowe obiady. Ucztą dla lubiących pizzę był czwar-
tek w drugim tygodniu , starsi chłopcy zjadali po 6 kawałków.
Na zakończenie akcji ,,Zima w mieście” odbyło się uroczy-
ste pożegnanie wszystkich uczestników półkolonii, wrę-
czenie dyplomów i słodkich nagród. Najlepsi w poszcze-
gólnych konkurencjach otrzymali dyplomy i statuetki.
Rozstawaliśmy się z żalem, na szczęście zosta-
ły nam pamiątkowe zdjęcia i nawiązane nowe znajo-
mości. Pozostaje nam tylko czekać na następne ferie. 

Wiktoria Paździoch kl.V

Ubezpieczamy m.in. od:
 ognia,
 zalania,
 stłuczenia,
 przepięcia,
 kradzieży, włamania,
	 w	zakresie	odpowiedzialności	cywilnej	

 za szkody wyrządzone osobom trzecim.

W	trosce	o	Twoją	wygodę	i	bezpieczeństwo	
stworzyliśmy	ubezpieczenie	mieszkania	ze	
składką płatną miesięcznie. 

W ramach ubezpieczenia zapewniamy 
ochronę	Twojego	mienia	znajdującego	się	
w mieszkaniu, piwnicy, komórce oraz 
w garażu.

Oferta dostępna 
w ponad 1000 
spółdzielni 
mieszkaniowych

Z ubezpieczenia 
skorzystało 
ponad 
500 000 
mieszkańców

Od ponad 20 lat 
oferujemy	
najlepsze	
ubezpieczenia 
i serwis dla 
mieszkalnictwa

Poznaj	naszą	ofertę	i	dowiedz	się,	jak	w	prosty	
i szybki sposób możesz poczuć się bezpiecznie.

Zatroszczymy się
o Twoje mieszkanie

Ubezpieczenie mieszkania 

już od kilku złotych miesięcznie

OC

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Siedlcach                                                                          
ul. Asłanowicza 29 
08-110 Siedlce 
tel. 25 633 02 96, 25 633 35 85
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Przepisy kulinarne czytelników
Przedstawiamy Państwu kilka z nadesłanych do naszej redakcji przepisów na świąteczne mazurki: 

„Najlepsze mazurki są te, robione we dwoje
Jest to przekonanie żony i moje.
Ona piecze spód ciasta kruchego

Reszta należy do Niego.”

Mazurki na spodzie z ciasta kruchego
Weź 350 g mąki pszennej, 125 g cukru, 2 żółtka, 200 g masła lub 
margaryny, łyżeczkę proszku do pieczenia, cukier waniliowy, 2 łyż-
ki śmietany, łyżeczkę spirytusu. Mąkę przesiej, połącz z proszkiem 
do pieczenia. Masło ukręć z żółtkami, cukrem i cukrem wanilio-
wym. Pod koniec ucierania dodaj dwie łyżeczki śmietany i łyżecz-
kę spirytusu. Następnie połącz masę żółtkowo- maślaną z mąką 
i wyrób ciasto. Wyrobione ciasto włóż do lodówki na ok. 1,5 h.  
Blachę posmaruj masłem i posyp mąką. Nałóż na blachę ciasta 
grubości 1-1,5 cm i w temperaturze 180 ºC, piecz około 20 minut 
na złoty kolor.

Mazurek bakaliowo-czekoladowy
Na ostudzony spód z kruchego ciasta rozsmaruj warstwę dżemu, ten z kolei pokryj warstwą, grubą na palec ok.1-1,5 cm, drobno 
pokrojonych bakalii tj. figi, rodzynki, morele, orzechy, suszone śliwki, daktyle. Polej to polewą czekoladową. Tak przygotowany 
mazurek ozdób wg. własnego pomysłu np. bakaliami. Ja ozdabiam zajączkiem z białej czekolady (jak na załączonym zdjęciu).

Mazurek cytrynowy
Utrzyj białko z cukrem pudrem na gęstą, 

lśniącą masę. Pod koniec ucierania dodaj sok 
z cytryny. Otrzymaną polewą polej ostudzone kruche ciasto. 

Dekoracja dowolna.  
Na prezentowanym zdjęciu dekorację wykonała 9-letnia wnuczka Marysia.

"Wspólne robienie świątecznych smaczności - daje satysfakcję i dużo radości.”
SMACZNEGO!

Zbigniew Cz.

Świąteczne dyżury 
konserwatorów Spółdzielni

4.04.2015 (Sobota)

Hydraulik
609 831 786

Elektryk
609 831 785

5.04.2015 (Niedziela)

Hydraulik
607 095 188

Elektryk
607 242 224

6.04.2015 (Poniedziałek)

Hydraulik
607 372 772

Elektryk
609 831 785
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Wykonanie planu remontów i konserwacji w roku 2014
L.p. Zakres robót Adres - rodzaj robót

I Docieplenie ścian, 
renowacje elewacji

Renowacja elewacji w budynkach: Kopernika 11, Okrzei 31. Docieplenie ścian piwnic z wymia-
ną okienek piwnicznych w budynkach: Okrzei 21,23,25,27, Kopernika 1,3,4, Stanisławowska 1. 
Wykonanie dokumentacji technicznej docieplenia ścian budynków Kopernika 3,7. Mycie elewacji, 
naprawa tynków ścian budynku Warszawska 212

II Roboty blacharsko-
-dekarskie

Remont pokrycia dachu w budynkach: Topolowa 31,33,35

III Wymiana okien Wymiana okien piwnicznych w budynkach :1-go Maja 95 w Kołbieli, Toruńska 4,4a, Szczecińska 
11,12,14, Topolowa 8,10,12,13,16,17,24, PLM 2,2a,4,4a,Błonie 12,14, oraz wymiana okien w piwni-
cach i w klatkach schodowych w budynkach Topolowa 41,45 oraz okien w klatkach schodowych 
budynków Sędomierska 2,4,6,6a, Stanisławowska 1, Kopernika 1

IV Malowanie klatek 
schodowych

Malowanie  klatek schodowych  i piwnic w budynkach Okrzei 21,23,25,27,  Kopernika 14,16,18, 
Błonie 12,14:

V Remont balkonów Remont balkonów i loggii z wymianą balustrad w budynkach: Nadrzeczna 1,6,7,10,Siennicka 6,8,9, 
Miodowa 5

VI Remont instalacji 
elektrycznych

Wymiana  instalacji elektrycznych  w piwnicach w budynkach : Siennicka 6,9. 
Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu: Sędomierska 8,10, Łupińskiego 1,3,5,7,9,11.
Wymiana słupów oświetlenia zewnętrznego  Dąbrówki 33-39.

VII Remont instalacji 
sanitarnych

Wymiana poziomów zimnej wody  w piwnicach budynków: Kopernika 4,8a,10, Okrzei 14a, 
Zamojska 8 w Kałuszynie. Zakup i wymiana zaworów węzłów kompaktowych dla budynku War-
szawska 163. Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia terenu Błonie 12,14.
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji sanitarnej Zamojska 10 w Kału-
szynie. Modernizacja węzłów cieplnych Zamojska 8,10 Kałuszyn

VIII Remont ciągów 
pieszo-jezdnych

Utwardzenie terenu pod altanę śmietnikową i   miejsca parkingowe wzdłuż ściany północnej bu-
dynku Szczecińska 12. Utwardzenie terenu pod altanę śmietnikową przy budynkach: Okrzei 33,35, 
37,39. Utwardzenie terenu pod altanę śmietnikową i miejsca postojowe zgodnie z opracowaną do-
kumentacją przy budynku Okrzei 27,29. Opracowanie koncepcji i dokumentacji zagospodarowania  
terenu pod miejsca parkingowe przy budynku Sędomierska 6,8. Wykonanie chodnika do placu 
zabaw wraz ze schodami w skarpie Dąbrówki 35,39. Remont schodków od strony ul.Parkowej - 
Warszawska 163

IX Roboty różne Remont kominów w budynkach :Toruńska 4,4a, Szczecińska 12,14. Wykonanie wiatrołapów klatek 
schodowych w budynkach Bulwarna 1,1a, Piłsudskiego 1. Wykonanie przebudowy wiatrołapów 
klatek schodowych w budynkach: Chełmońskiego 10a,10b,12, Szczecińska 11,11a. Wykonanie eks-
pertyzy techniczno-budowlanej Nadrzeczna 4. Remont stropu nad garażem podziemnym 11-go  
Listopada 4. Wykonanie zaleceń ekspertyzy kominiarskiej w budynkach Topolowa 8,10,12,16,  
Błonie 12,14. Wykonanie ogrodzenia betonowego strona wschodnia Warszawska 212.
Wykonanie ekspertyzy p.poż. Topolowa37,39

X Roboty realizowa-
ne z funduszu 
konserwacyjnego

Między innymi malowanie klatek schodowych w budynkach : Sędomierska 2,4,6,6a, 
11-go Listopada 4

XI Roboty realizowa-
ne z funduszu eks-
ploatacyjnego 

Modernizacja placów zabaw przy ul. Dąbrówki 33-41, Toruńskiej 4a, Siennickiej 9.
Montaż osłon śmietnikowych przy budynkach Kopernika 11, Okrzei 27, Okrzei 37-39.
Wymiana ok. 2800 szt. wodomierzy na przystosowane do  odczytu radiowego.

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
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Plan remontów i konserwacji w roku 2015

Rozwiązanie konkursu

L.p. Zakres robót Adres - rodzaj robót
I Docieplenie ścian,

Renowacja ścian zewnętrznych 
Renowacja elewacji, remont dachów, remont kominów w budynkach:
Okrzei 33,35,37,39

II Roboty blacharsko-dekarskie Remont pokrycia dachów w budynkach: Dąbrówki 35,39
III Wymiana stolarki okiennej Dofinansowanie do wymiany okien we własnym zakresie, Wymiana okien w 

klatkach oraz piwnicach w budynkach: Topolowa 31,33,35, Wyszyńskiego 32/34,  
Chełmońskiego 11,13, Kościuszki 20. Wymiana okien w klatkach schodo-
wych: Siennicka 9. Wymiana okien piwnicznych w budynkach: Okrzei 14a, 20,  
Kopernika 8a,10, Warszawska 80,86,88,90, Miodowa 5, Nadrzeczna 1,7, 
Siennicka 6,8, Armii Ludowej 21,21a.

IV Remont balkonów Remont balkonów i loggii w budynkach Topolowa 8,10,12,16,35, Warszawska 103.
V Remont instalacji

elektrycznych 
Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach budynków: Kałuszyn  
ul. Zamojska 8,10, oraz wymiana napowietrznych  przyłączy energetycznych bu-
dynków Okrzei 35,37

VI Remont instalacji
sanitarnych 

Wymiana instalacji wod.-kan. oraz c.o.w budynku Warszawska 80. Wymiana pozio-
mu instalacji wodociągowej w budynku Stanisławowska 1.Wykonanie odwodnie-
nia budynków Błonie 12,14. Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w piwnicy wraz z 
przyłączem w budynkach Nadrzeczna 7, Zamojska 10 (Kałuszyn)

VII Remont ciągów
pieszo-jezdnych 

Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z kanalizacją deszczową budynków Topolo-
wa 8,10,12,16. Utwardzenie terenu pod altanę śmietnikową przy budynku Dąbrów-
ki 33. Przebudowa ciągów pieszo-jezdn.Warszawska 212. Remont drogi wewnętrz-
nej Nadrzeczna 4.

VIII Roboty różne Wykonanie zaleceń ekspertyzy strażackiej w budynkach Topolowa 37,39. Przebu-
dowa wejścia do węzła budynku Warszawska 135 .

IX Roboty realizowane w ramach 
funduszu konserwacyjnego 

Między innymi malowanie klatek schodowych budynków i korytarzy piwnicznych 
w budynkach: Szczecińska 12,14, Toruńska 4,4a, Topolowa 24.

X Roboty realizowane w ramach 
funduszu eksploatacyjnego

Modernizacja placów zabaw przy ul. Nadrzecznej 12, Topolowej 13-17, Warszaw-
skiej 103, Topolowej 47. Montaż altan śmietnikowych przy ul. Kopernika 8a ,Dą-
brówki 33 Wymiana w ramach legalizacji ok. 2400 szt. wodomierzy wraz z wdro-
żeniem stacjonarnego systemu odczytów. Wykonanie przeglądów kominiarskich, 
gazowych, oraz 5-letnich elektrycznych w całych zasobach

  Plan remontów na rok 2015 przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/2014 z dnia 17.11.2014 r.

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
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Redakcja "Przełomowych Wieści" informuje, że ogłoszony w 45 numerze gazety, konkurs pod hasłem:
"Czy znasz budynki Spółdzielni?" został rozstrzygnięty. W terminie do 15.01.2015 roku wpłynęło do Spółdziel-
ni trzynaście prawidłowych odpowiedzi. Spośród tych odpowiedzi postanowiono nagrodzić pięć, losowo wybranych. 
Prawidłowe odpowiedzi to:

Szczęśliwymi zwycięzcami zostali : Pan Artur Duchnowski, Pan Marcin Jastrzębski, Pani Agnieszka Krasowska,  
Pani Anna Kuligowska i Pani Ewa Szczepek. Wszystkie wyżej wymienione osoby otrzymały symboliczne nagrody rzeczowe.

 Zwycięzcom gratulujemy!
Redakcja.

 


