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Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej
Miłym zaskoczeniem dla Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Przełom” było zaproszenie 
na uroczystość wręczenia wyróżnień przy-
znanych przez jury konkursu „Lider Spół-
dzielczości Mieszkaniowej 2015”. Inicjatorem 

tego konkursu jest redakcja „Administrato-
ra”, miesięcznika zarządów nieruchomości 
spółdzielczych oraz wspólnot mieszkanio-
wych. Jury, któremu przewodniczył dr Jerzy 
Jankowski - Przewodniczący Zgromadzenia 
Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej po ana-
lizie i ocenie zgromadzonego materiału do-
tyczącego wielu spółdzielni mieszkaniowych 
z całej Polski, wyłoniło laureatów w ośmiu 
kategoriach. Uroczystość edycji konkursu 
związana z wręczeniem przyznanych wy-
różnień odbyła się 1 października 2015 roku 
w historycznych wnętrzach przepięknego, 
odrestaurowanego zamku w Gniewie. Spół-

dzielnia Mieszkaniowa „Przełom” statuetkę 
„Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2015” 
otrzymała w kategorii spółdzielnie średnie 
wraz ze Spółdzielniami: „Wolska Żelazna Bra-
ma” z Warszawy, „im. Władysława Jagiełły” 
z Łodzi, „Budowlani” z Gdańska, „Morska” z 
Gdyni, „Kociewie” ze Starogardu Gdańskie-
go oraz „Spółdzielniami Lokatorsko-Wła-
snościowymi” z Jarocina i Sierpca. Statuetkę 
„Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej 2015” 

oraz okolicznościowy dyplom, z rąk przed-
stawicieli współorganizatora, Związku Rewi-
zyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP ode-
brali, Prezes Zarządu Krzysztof Roguski oraz 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przełom” Bogusław Zwierz. 
Gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów. 

Redakcja

Pogodnych i rodzinnych
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Wieczyste użytkowanie - nowe opłaty

INFORMACJA 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” informuje, iż dzień 24.12.2015 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółdzielni, 
w związku z koniecznością wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za Święto przypadające w  dniu 26 grudnia (sobota). 
W związku z powyższym w dniu 24 grudnia (Wigilia) biuro Spółdzielni będzie nieczynne. 

Podwyżki w opłatach za wieczyste użytkowanie! Drogi spółdzielco kiedy zaczniesz troszczyć się o swoje pieniądze?
Na kalendarzach mamy już grudzień i dokładnie za kilka dni będziemy odliczać sekundy do nowego roku. Koniec roku jest 
ważnym podsumowaniem wielu wydarzeń związanych z życiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” a zwłaszcza z go-
spodarką gruntami, gdyż ma to wpływ na zawartość naszego portfela. Mimo wielokrotnego zwracania się do właścicieli i 
współwłaścicieli odrębnych własności lokali we wcześniejszych apelach i artykułach opublikowanych w nr 24, 27, 31, 38, 41, 
46 „Przełomowych Wieści” nie udało się w 2015r. sfinalizować  wykupu gruntu pod 14 budynkami. Przekształcono jedynie 
na własność grunt pod budynkiem przy ul. Armii Ludowej 21A. Dzięki zaangażowaniu samych mieszkańców oraz pra-
cowników Spółdzielni do aktu notarialnego przystąpili wszyscy właściciele i współwłaściciele lokali w kwietniu 2015r.
Na koniec roku 2015 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” na ogólną powierzchnię gruntów wynoszącą 295 214 m² grun-
ty będące w wieczystym użytkowaniu stanowią powierzchnię 15 506 m². Taki stan prawny powoduje, że Spółdzielnia obciążona jest 
poza podatkiem od nieruchomości, roczną opłatą za wieczyste użytkowanie. Tą opłatą obciążane są zatem lokale o statusie odrębnej 
własności (bezpośrednio przez Miasto) jak również pozostałe lokale w opłatach za użytkowanie lokali. Niestety od przyszłego roku 
opłata z tytułu wieczystego użytkowania wzrośnie. Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki decyzjami z października 2015r. wypowie-
dział dotychczasową obowiązującą opłatę i ustalił nową wyższą stawkę. Poniżej przedstawiona tabela ilustruje różnice w opłatach. 

Lp. Położenie budynku Nr działki

Dotychczaso-
wa opłata za  

wieczyste  
użytkowanie

Nowa opłata za wie-
czyste użytkowanie 

obowiązująca od 
2016r. 

Różnica  
w opłatach

Ilość lokali na  
zasadach prawa 

odrębnej  
własności

1. 11 Listopada 4 8034 4765,26 zł 8152,71 zł 3387,45 zł 51
2. Kopernika 7 3946/7 2.884,71 zł 4.865,93 zł 1981, 22 zł 21
3. Bulwarna 1A 3944/22 2.514,01 zł 4.116,74 zł 1602,73 zł 11
4. Wyszyńskiego 25 3943/6 1.738,81 zł 2.932,89 zł 1194, 08 zł 26
5. Okrzei 25 3941/21 2.445,58 zł 4.151,14 zł 1705, 56 zł 20
6. Kopernika 4 3940/23 3.599,14 zł 6.112,16 zł 2513,02 zł 14
7. Warszawska 88 3940/19 3.210,89 zł 5.471,87 zł 2260,98 zł 17
8. Nadrzeczna 10 3933/54 2.615,31 zł 4.206,44 zł 1591,13 zł 16
9. Kopernika 11 3932/8 4.582,29 zł 7.731,71 zł 3149,42 zł 14

10. Okrzei 37 3932/4 2226,56 zł 3.787,40 zł 1560, 84 zł 6
11. 1-go PLM "Warszawa" 2 2544/11 740,89 zł 1.297,35 zł 556,46 zł 9
12. Kopernika 8A 1806/4 4,756,18 zł 8.027,61 zł 3271,43 zł 14
13. Topolowa 8 705/5 1.618,76 zł 2.748,95 zł 1130, 19 zł 11
14. Okrzei 20 3946/11 7263.32 zł 12.435,52 zł 5172, 20 zł 31

Ogółem 44961,71 zł 76038,42 zł 31076,71
Zwiększona, na rzecz Miasta Mińsk Mazowiecki od 01.01.2016r., o przeszło 31000 zł należność z tytułu wieczystego użytkowa-
nia, nie uwzględniająca podwyżki od właścicieli lokali i współwłaścicieli powierzchni wspólnych budynków, prawdopodobnie, 
zgodnie z przepisami prawa, będzie obowiązywała w latach 2016-2018. Po tym okresie Miasto może kolejny raz dokonać nowej 
wyceny i ją zmienić, czyli podwyższyć. 
Po otrzymaniu decyzji Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie wypowiedzenia dotychczasowych opłat rocznych i usta-
lających nowe stawki, Spółdzielnia Mieszkaniowa współpracując z rzeczoznawcą majątkowym dokonała oceny wysokości zapro-
ponowanych opłat nie znajdując uzasadnienia do ich zakwestionowania poprzez złożenie stosownego wniosku do Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego. Osobne decyzje w tej sprawie otrzymały również wszystkie osoby, którym przysługuje odrębna 
własność do lokali w budynkach zaprezentowanych w powyższej tabeli. W tym miejscu należy zaapelować do tych osób aby 
się wreszcie zmobilizowały, nawiązały kontakt z działem członkowsko-mieszkaniowym pokój nr 22, telefon nr (25) 758-50-11  
wew. 26, złożyły stosowne wnioski i korzystając z obowiązującej do chwili obecnej korzystnej bonifikaty doprowadziły do prze-
kształcenia gruntu na własność, co leży zarówno w ich interesie jak również pozostałych spółdzielców nie będących właścicielami 
mieszkań. 
Spółdzielnia, jak wcześniej zadeklarowano, udzieli kompleksowej pomocy związanej z przygotowaniem i złożeniem stosownego 
wniosku. Oszczędźmy swoje pieniądze jak również swoich sąsiadów z budynku! Redakcja
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Spółdzielcze osobowości
 Od dawna pró-
bowaliśmy namó-
wić Panią Marylę  
Gutowską na roz-
mowę i chwilę 
zwierzeń dla czy-
telników  „Przeło-
mowych Wieści”. 
Nasza bohaterka, 
dobry rocznik 
1930, jest osobą 
nietuzinkową, na-

uczycielką, pedagogiem, harcerką, urodzonym społecznikiem 
nie mogącym przejść obojętnie obok ludzi potrzebujących po-
mocy, mistrzynią haftu artystycznego.

KR. Zaczniemy może od początku. Kiedy zamieszkała Pani w 
zasobach „Przełomu” ?

MG. Bardzo dawno temu. Mąż Włodzimierz pracował w ZNTK 
jako elektromechanik, ja w oświacie jako nauczyciel, mieliśmy 
dwie małe córeczki, mąż złożył deklarację przystąpienia do 
Spółdzielni, został przyjęty w maju 1968 i złożyliśmy wniosek 
o mieszkanie. W tych czasach mieszkanie spółdzielcze można 
było stosunkowo szybko uzyskać, bo więcej chętnych było na 
darmowe lokale komunalne. Mieszkanie otrzymaliśmy w bloku 
przy ul. Kopernika 7 i mieszkamy tam do dziś, blisko 50 lat. W 
chwili zasiedlenia do budynku wchodziło się po drewnianym 
podeście, a w środku trwały jeszcze roboty budowlane.

IŁ. A teraz może o Pani powołaniu, zawodzie nauczyciela.

MG. Urodziłam się w Piasecznie gmina Cegłów. Gdy wybuchła 
wojna naukę kontynuowałam w ramach tajnego nauczania na 
kompletach w Piasecznie, gdzie jak pamiętam moim nauczy-
cielem był p. Marian Ślusarczyk oraz w Kiczkach i Posiadałach. 
Średnią szkołę, Liceum Pedagogiczne w Siennicy, ukończyłam 
i zdałam maturę w 1950 roku. Od tego roku jestem związana 
z Mińskiem Mazowieckim. „Karierę” zawodową rozpoczęłam 
1.09.1950 roku pracą w Komendzie Hufca ZHP, po roku uczy-
łam starsze klasy wszystkich przedmiotów w Hucie Mińskiej. 
Założyłam tam drużynę ZHP. Po kolejnych dwóch latach zosta-
łam zatrudniona jako nauczyciel matematyki w szkole podsta-
wowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika. Prowadziłam też drużynę 
harcerską. W 1959 roku przeszłam do nowej szkoły podstawo-
wej nr 4 przy ul Siennickiej, w której pracowałam 25 lat. W la-
tach  60-tych ukończyłam Studium Nauczycielskie oraz roczny 
kurs pedagogiczny. Od 1983 roku ostatnie 6 lat przed emery-
turą pracowałam z trudną młodzieżą w Zakładzie Poprawczym 
w Mrozach. Nie bez znaczenia w tej pracy było to, iż w Zakła-
dzie miałam wyższe wynagrodzenie co pozytywnie wpłynęło 
na wysokość mojej emerytury.

IŁ,KR. W Pani zawodowym życiorysie kilka razy pojawia się 
ZHP, bardzo nas to interesuje, bo my również mieliśmy wspa-
niałe przygody z harcerstwem.

MG. Moje początki to kurs ZHP w Lidzbarku Warmińskim w 

trakcie wakacji po maturze. Potem, jak już mówiłam drużyny, 
w Hucie Mińskiej i „Koperniku”. W 1954 roku ukończyłam 
kurs dla drużynowych ZHP. Było wiele wakacyjnych obozów 
harcerskich między innymi w Sławęcinie k/Opola, Bartoszy-
cach czy w Łubnianach k/Opola. Jako młoda dziewczyna, pro-
wadziłam wakacyjny wypoczynek dla dzieci mieszkających na 
wsi. W latach  60-tych były też kolonie, między innymi w Dłu-
gosiodle k/Wyszkowa, w których uczestniczyło 10 kilkunasto-
letnich chłopców z Korei. Do dziś wspominam ich z sympatią. 
Z harcerstwem związany był również mój mąż Włodek, który 
przez kilka lat od 1959 roku prowadził drużynę w szkole pod-
stawowej nr 4. W tym czasie społecznie nadzorowałam w tej 
szkole działalność sklepiku spółdzielni uczniowskiej „Skrzat” 
i z mojej  inicjatywy ufundowano sztandar dla szkolnej dru-
żyny harcerskiej. Działalność w ZHP zakończyłam w stopniu 
Harcmistrza.

IŁ. Kolejnym wątkiem, który chciałabym poruszyć to rodzina. 
O mężu  już trochę wiemy, a pozostali ?

MG. Z mężem poznałam się, gdy przyszedł na wywiadówkę do 
„Kopernika”, bo uczyłam jego młodszego brata. Właśnie wrócił 
z wojska i rozpoczął pracę w ZNTK. Po dwóch tygodniach po-
stanowiliśmy się pobrać. Ślub wzięliśmy w 1957 roku. Razem 
jesteśmy już blisko 60 lat. Poza uczuciem, duży wpływ na trwa-
łość związku miały wspólne zainteresowania, harcerstwo oraz 
blisko 20 letnia społeczna praca jako kuratorzy sądowi.
Mamy dwie córki, starsza Małgorzata Gutowska Adamczyk 
absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej 
pisarka, historyk teatru, scenarzystka filmowa, dziennikarka,  
autorka wielu poczytnych książek, wielokrotnie wyróżniana i 
nagradzana za swoją twórczość, przez krótki okres nauczyciel-
ka języka polskiego i łaciny w Liceum Ogólnokształcącym w 
Mińsku Mazowieckim, wielokrotnie wyróżniana i nagradzana 
za swoją twórczość. Ostatnia książka „Kalendarze” przekazują-
ca wiele dobrego o Mińsku, spowodowała iż otrzymuje telefony 
od mińszczan, którzy wiele lat temu opuścili swoje miasto, z 
deklaracjami iż książka zachęciła ich do odwiedzenia naszego 
grodu. Często przyjeżdżała do Mińska na wieczorki autorskie. 

Książki Małgosi mają swoje tłumaczenia na język francuski i 
ukraiński. Jej mąż Wojtek Adamczyk aktor a przede wszyst-
kim reżyser między innymi dwóch bardzo popularnych seria-
li „Ranczo” oraz „Dziewczyny ze Lwowa” absolwent PWST w 

Materiały ze strony MBP w Mińsku Mazowieckim
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Coroczne przeglądy instalacji gazowych oraz kominiarskie
Spółdzielnia Mieszkaniowa jako zarządca budynków zobo-
wiązana jest, zgodnie z Art.62 ppkt.1 lit.c Prawa budowlane-
go, do przeprowadzania raz w roku okresowej kontroli stanu 
technicznego instalacji gazowej oraz przewodów kominowych 
(dymowe, spalinowe i wentylacyjne). Wiąże się z tym udostęp-
nienie przez lokatora instalacji podlegających kontroli a zloka-
lizowanych w mieszkaniu. 

Zakres czynności przy kontroli przewodów kominowych 
obejmuje sprawdzenie :
•	 drożności i szczelności przewodów kominowych
•	 stanu technicznego nasad kominowych 
•	 biegu kanałów 
•	 prawidłowości kanałów (czy nie dokonano  samowolnych 

zmian w połączeniach kominowych)
•	 siły ciągu kominowego, przy pomocy stosownego urzą-

dzenia pomiarowego-czy gwarantuje prawidłową pracę 
podłączonych do przewodów urządzeń

Zakres czynności przy kontroli instalacji obejmuje:
•	 przegląd pomieszczeń, w których usytuowana jest insta-

lacja
•	 przejść przewodów gazowych przy zewnętrznej ścianie 

budynku
•	 przegląd dostępu do zaworów oraz kurków gazowych
•	 szczelności połączeń gwintowanych i spawanych oraz kur-

ków gazowych
•	 stężenia gazu w pomieszczeniach, w których występuje in-

stalacja gazowa
•	 stężenia gazu we wnękach gazomierzowych, szczelność 

połączeń i stan gazomierzy
•	 stan zabezpieczeń instalacji przed korozją
•	 stan aparatów i odbiorników gazowych, prawidłowość 

działania i przebieg procesu spalania
Potwierdzeniem dokonania przeglądów w lokalu jest podpis na 
zbiorczej liście, która jest załącznikiem do protokołu wykona-
nia przeglądu budynku.

Dział Techniczny

Warszawie, od 1993 wykładowca na Wydziale Reżyserii Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, kilkukrotny laureat nagro-
dy teatralnej Srebrnej i Złotej Maski. Mają dwóch synów  po  
studiach kulturoznawczych. Młodszy Piotr aktualnie studiuje 
w Los Angeles kierunek  związany z komponowaniem a starszy 
Maciej działa w branży rozrywkowej. Młodsza córka Urszula, 
po wielu latach w trakcie których zajmowała się własną dzia-
łalnością gospodarczą aktualnie prowadzi dom i jest wspaniałą 
matką uczęszczających do szkoły średniej dwóch córek.

KR. Od dłuższego czasu korci  mnie,  żeby zapytać skąd u Pani 
ta społecznikowska pasja. Opiekuje się Pani sąsiadami, którzy 
tego potrzebują, współpracuje Pani z administracją Spółdzielni 
dla dobra mieszkańców bloku, jest Pani mimo słusznego  wieku 
bardzo aktywna w działalności na rzecz środowiska.

MG. Taka już jestem, nigdy się nie zastanawiałam skąd się to 
wzięło, myślę że duży wpływ na to miała moja matka. Życie 
jej nie rozpieszczało. Ojciec, który dostał się w 1939 roku do 
niewoli w trakcie kampanii wrześniowej,  wrócił z niej dopiero 
w 1945 roku. W tym czasie mama musiała dbać o dom, o mnie 
i moich dwóch braci. Mieszkaliśmy w Piasecznie k/Cegłowa w 
jednej izbie, w małej chatce dziadków. Utrzymywaliśmy się z 
gospodarstwa rolnego i krawiectwa mamy. Była to wspaniała 
kobieta, moi bracia ukończyli studia  Jerzy – inżynier komu-
nikacji, Teofil - lekarz weterynarii. Mama po wojnie była rad-
ną powiatową, przewodniczącą gromadzkiej rady narodowej,  
działała w ZSL, założyła kółko rolnicze w Barczącej, w której po 
wojnie mieszkała. To chyba jest tajemnica mojego charakteru. 

IŁ. Jakie ma Pani zainteresowania poza tymi, o których już roz-
mawialiśmy?

MG. Przede wszystkim, praca w ogrodzie na rodzinnej dział-
ce w Barczącej. Spędzam tam każdą wolną chwilę i chyba haft 
artystyczny, którego nauczyłam się od uczniów w szkole pod-
stawowej w Hucie Mińskiej. Tę umiejętność wykorzystałam w 
pracy w Zakładzie Poprawczym w Mrozach.
KR. Myślę, że powoli musimy kończyć tę bardzo interesującą 

rozmowę nie wiadomo kiedy minęły 3 godziny. W tym miejscu 
pozwolę sobie na osobistą refleksję. Chodziłem do „Koperni-
ka” gdy Pani tam uczyła i razem przeszliśmy do nowej szkoły 
nr 4, ja do ostatniej 7 klasy, a Pani dołączyła do grona peda-
gogicznego. Z Pani mężem też miałem przyjemność współ-
pracować, gdyż on prowadził w „czwórce” drużynę harcerską,  
a ja byłem w niej zastępowym. W 1960 roku wyjechałem na 
mój pierwszy obóz harcerski do Cieplic w ramach międzynaro-
dowej akcji letniej „Malta 60”, w którym z Polski uczestniczyły 
drużyny harcerskie z Cieplic, Koszalina, chyba Opola i Mińska 
Mazowieckiego, a z Europy 17 ekip młodzieżowych. Poza kra-
jami byłego „Demoludu” byli młodzi  ludzie między innymi z 
Włoch, Francji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwaj-
carii, czyli dzisiejsze opowieści o żelaznej strasznej kurtynie są 
mocno przesadzone. Do końca życia nie zapomnę tego obozu, 
do którego przygotował drużynę nasz „Guru”, kochany przez 
wszystkich druh Włodek.

IŁ. Myślę że nie o wszystkim jeszcze napisaliśmy, zapomnieli-
śmy o wyróżnieniach jakie moja znakomita koleżanka otrzy-
mała. Spośród wielu przede wszystkim należy wymienić Złoty 
Krzyż Zasługi (1975), Złotą Odznakę ZNP przyznaną przez ZG 
ZNP w 1980 roku oraz Odznakę Zasłużonego Działacza Ruchu 
Spółdzielczego przyznaną w 1973 roku przez Naczelną Radę 
Spółdzielczą, gdyż poza Spółdzielnią Mieszkaniową „Przełom” 
Pani Maryla była działaczem i członkiem Spółdzielni Spożyw-
ców „Oszczędność”.

IŁ,KR. Kończąc tę bardzo interesującą rozmowę w imieniu  
własnym, redakcji oraz organów zarządzających Spółdzielnią z 
okazji Bożego Narodzenia i Nowego 2016 roku pragniemy Pani 
oraz Panu Włodzimierzowi i całej rodzinie życzyć wszelkiego  
dobra i pomyślności, a przede wszystkim dalszych lat życia w 
dobrym zdrowiu. 
                                                       Rozmowę przeprowadzili:
                                                       Irena Łukaszewska
                                                       Krzysztof Roguski.
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DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W I KWARTALE 2016 ROKU
PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W GODZ.15.OO - 17.OO

L.p. Zakres robót Adres - rodzaj robót

I Docieplenie ścian -  
renowacje elewacji 

Renowacja elewacji, remont dachu, remont kominów w budynku Kopernika 3.
Renowacja elewacji, remont dachu, remont kominów wraz z ociepleniem ścian piwnic w budyn-
kach Kopernika 7, 8a, 10.
Opracowanie dokumentacji technicznej renowacji elewacji budynków 1-go PLM 2, 2a, 4, 4a.
Miejscowa naprawa wypraw elewacyjnych w budynkach Topolowa 1, 3, Kościuszki 2.

II Wymiana stolarki 
okiennej 

Dofinansowanie do wymiany okien we własnym zakresie.
Wymiana okien w klatkach, piwnicach oraz zapleczach lokali usługowych w budynkach  
Dąbrówki 35, 39.
Wymiana okien w klatkach oraz piwnicach w budynkach Dąbrówki 33, 37, 41,  
Łupińskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, Sędomierska 8, 10.
Wymiana okien w  piwnicach budynków Sędomierska 2, 4, 6, 6a.
Wymiana okien w piwnicach oraz witryny klatki schodowej w budynku Warszawska 135.

III Remont balkonów Remont balkonów i loggii w budynkach Topolowa 37 i Topolowa 47.

IV Remont instalacji sa-
nitarnych

Wymiana poziomów instalacji wodociągowej wraz z przebudową instalacji kanalizacyjnej w piw-
nicach w budynkach Nadrzeczna 6, 10, Siennicka 8, 9.
Przebudowa instalacji kanalizacji w piwnicy budynku Topolowa 45.
Wymiana poziomu instalacji wodociągowej w piwnicy budynku Nadrzeczna 7.
Wymiana instalacji wod.-kan. i c.o w budynku Warszawska 80.

V Remont ciągów  
pieszo-jezdnych

Wymiana nawierzchni chodników przy budynku Łupińskiego 5.
Remont drogi dojazdowej od ul. Sędomierskiej do budynków Dąbrówki 33, 37, Sędomierska 2.
Wymiana nawierzchni chodników wzdłuż rzeki Srebrnej oraz utwardzenie terenu w szczytach 
budynków Nadrzeczna 8, 10, 12.
Zagospodarowanie terenu wraz z jego oświetleniem przy budynkach Stanisławowska 1,  
Kopernika 1,3.
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy budynkach Kościuszki 2, Warszawska 86, 
88, 90.
Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową przy budynku Kopernika 5.

VI Roboty różne Opracowanie dokumentacji dla budynku Nadrzeczna 8 zgodnie z ekspertyzą i zaleceniami  
Nadzoru Budowlanego.
Ekspertyza techniczna w sprawie przecieków elewacji wraz z  rzeczowym wykonaniem jej zaleceń 
Warszawska 111.
Naprawa tarasu nad garażem podziemnym budynku Nadrzeczna 4 /dokończenie robót z 2015r./
Opracowanie dokumentacji  remontu tarasu Kościuszki 2.

VII Roboty realizowane  
z funduszu 
konserwacyjnego

Malowanie klatek schodowych budynków i korytarzy piwnicznych w budynkach Warszawska 86, 
88, 90, Kopernika 4, Armii Ludowej 21.
Bieżąca likwidacja graffiti w zasobach Spółdzielni.

Dział Techniczny

Plan remontów i konserwacji na rok 2016

DATA IMIĘ I NAZWISKO DATA IMIĘ I NAZWISKO

04.01 Jan PATEJCZYK 29.02 Grzegorz WYSZOGRODZKI

18.01 Irena ŁUKASZEWSKA 07.03 Stefan BOŁTOWICZ

01.02 Andrzej KAROLAK 21.03 Kazimierz KĘDZIERSKI

15.02 Stefan BOŁTOWICZ
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II Wystawa i Konkurs Modelarski
ORGANIZATOR

KLUB OSIEDLOWY 
PRZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZEŁOM” W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

CEL WYSTAWY :
Celem wystawy jest popularyzacja modelarstwa, zainteresowań technicznych i historycznych wśród dzieci, młodzieży i doro-
słych, promowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
TERMIN I MIEJSCE WYSTAWY:
23-24 STYCZNIA 2016 r.
KLUB OSIEDLOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZEŁOM”
MIŃSK MAZOWIECKI  
UL. KOPERNIKA 5 
PROGRAM WYSTAWY:
23.01.2016 (SOBOTA)
godz.1000-1400 przyjmowanie 
modeli
godz.1000-1800 wystawa
24.01.2016 (NIEDZIELA)
godz.1000-1300 wystawa,  
głosowanie.
godz.1300 zakończenie  
wystawy, rozdanie nagród.
RODZAJ WYSTAWY:
Wystawa ma charakter otwarty, 
mogą w nim uczestniczyć mo-
delarze indywidualni i zrzesze-
ni w klubach i modelarniach; 
liczba i wiek uczestników jest 
nieograniczona.
Wystawa połączona będzie z 
konkursem modelarskim.

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 20 ogłasza przetarg nieograniczony na:
1. wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Dąbrówki 39 w Mińsku Mazowieckim o powierzchni użytkowej 89 m2 będącego w 

zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZEŁOM”: lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i 
centralne ogrzewanie. Wywoławcza wysokość czynszu najmu za wynajęcie lokalu: 17 zł/m² + VAT. Wadium w wysokości 
1.000zł należy wpłacić w terminie do dn. 29.12.2015r. do godz. 900 na konto Spółdzielni nr: 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388. 
Dowód dokonania przelewu wadium należy okazać w trakcie przetargu. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 29.12.2015r.  
o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni (sala nr 6).

2. wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Kopernika 5 w Mińsku Mazowieckim o powierzchni użytkowej 226,36 m2 będącego 
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZEŁOM”: lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną 
i centralne ogrzewanie. Wywoławcza wysokość czynszu najmu za wynajęcie lokalu: 17 zł/m² + VAT. Wadium w wysokości 
2.000 zł należy wpłacić w terminie do dn. 29.12.2015r. do godz. 900 na konto Spółdzielni nr: 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388.  
Dowód dokonania przelewu wadium należy okazać w trakcie przetargu. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 29.12.2015r.  
o godz. 1020 w siedzibie Spółdzielni (sala nr 6).

Przed przystąpieniem do przetargu wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z „Regulaminem najmu 
lokali” dostępnym na stronie internetowej www.smprzelom.pl bądź w Administracji Spółdzielni pok. nr 2. Do przetargu dopusz-
czone zostaną osoby, które wniosą wadium, złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz zgłoszą gotowość 
do uczestnictwa w przetargu poprzez przybycie na wyznaczone miejsce, w terminie określonym w ogłoszeniu. O dopuszczeniu  
do przetargu rozstrzyga komisja przetargowa. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie ustnej licytacji. Przewodniczący komi-
sji unieważni przetarg o ile nie przystąpi do niego co najmniej dwóch uczestników lub pomimo trzykrotnego ogłoszenia stawki 
wywoławczej żaden z uczestników nie dokona przebicia. Z osobą, która wygra przetarg zawarta zostanie umowa najmu lokalu  
po uprzednim zatwierdzeniu przetargu przez Zarząd Spółdzielni. W przypadku nie zawarcia umowy przez najemcę wybranego 
w drodze przetargu w terminie 14 dni od wezwania przez Zarząd do zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Spół-
dzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Osoby zainteresowane przetargiem oraz chętne  
do dokonania oględzin lokalu mogą kontaktować się z Administracją Spółdzielni, pok. nr 2 tel. 25 758 50 11 wew. 15 codziennie 
w godzinach urzędowania.         Zarząd Spółdzielni
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Przepisy czytelników
Świąteczne pierniczki 

SKŁADNIKI:
	 •	karmel:
    – 20 g cukru
    – 1/2 szklanki wody 
	 •	400	g	cukru	
	 •	250	g	miodu	
	 •	100	g	masła	
	 •	1	paczka	przypraw	korzennych	(20	g)	
	 •	2	jajka	
	 •	1	i	1/4	kg	mąki	
	 •	15	g	sody	oczyszczonej	

Najpierw przygotowujemy karmel. W garnku lub na patelni 
rumienimy cukier, dolewamy wodę i zagotowujemy. Do garnka 
z karmelem dodajemy cukier, a gdy się rozpuści także miód, przy-
prawy i masło. Zagotowujemy i zostawiamy do ostudzenia. Przestudzoną masę przekładamy do miski, dodajemy jajka, mieszamy, 
po czym dodajemy mąkę, sodę i zagniatamy jak ciasto na pierogi. Rozgrzewamy piekarnik do 180o C. Ciasto dzielimy na kilka 
części. Każdą rozwałkowujemy na cienki placek . Wykrawamy pierniczki i pieczemy w rozgrzanym piekarniku przez 10-15 minut 
(pierwsze blachy trochę dłużej, później piekarnik jest już nagrzany i pieczenie idzie szybciej). Gotowe, jeszcze miękkie wyjmu-
jemy z piekarnika do ostudzenia. Niemal od razu twardnieją, ale nie należy się tym przejmować, bo później po kilku dniach 
w pudełku lub puszce z pokrywką ponownie kruszeją i stają się idealne do jedzenia. Życzymy smacznego, Redakcja 

Oto nasza wersja pierniczków udekorowana przez dzieci z sekcji  
kulinarnej Klubu Osiedlowego „Przełom” mniam mniam :).

Dyżury konserwatorów Spółdzielni
w okresie Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku
Hydraulicy Data Elektrycy

607 327 772 24.12.2015 
Wigilia 607 242 224

609 831 786
25.12.2015 

Boże 
Narodzenie

607 242 224

607 095 188
26.12.2015 

Boże 
Narodzenie 

609 831 785

607 095 188 27.12.2015 
Niedziela 605 645 257

609 831 786 1.01.2016 
Nowy Rok 607 242 224

607 327 772 6.01.2016 
Trzech Króli 609 831 785

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 
 Rok 2015 był dla naszej firmy rokiem szczególnym - minęło 15 lat od kiedy działamy 

 jako samodzielna i niezależna firma na rynkach: budowlanym, ochrony  

 środowiska, wodociągów i kanalizacji. Nasze wieloletnie hasło przewodnie: 

 ”EKOLOGIA – EKONOMIA – BEZPIECZEŃSTWO” na bieżąco sprawdzane 

 jest w współpracy z Państwem. Chcąc być prężnie działającą firmą, powiększamy  

 zasięg działania i asortyment towarowo-usługowy. 

Oferujemy m. in.: 

 OPOMIAROWANIE WODY, CIEPŁA, ŚCIEKÓW,  
ZDALNE SYSTEMY ODCZYTU WSKAZAŃ 

OCENĘ POPRAWNOŚCI DOBORU, MONTAŻU I 
WSKAZAŃ WODOMIERZY GŁÓWNYCH 

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, SEPARATORY,  
ODWODNIENIA, STUDNIE KANALIZACYJNE 

ARMATURĘ PPOŻ I SANITARNĄ, NAPĘDY, 
WŁAZY I SKRZYNKI ULICZNE 

PIAS-KAN Sp. z o.o. 

Al. Prymasa Tysiąclecia 78 D 

01-424 Warszawa 

www.piaskan.pl 

piaskan@piaskan.pl 

Tel/Fax: 22 836 91 99 

               22 877 00 21 

 

NARZĘDZIA RĘCZNE, ELEKTRYCZNE, 
AKUMULATOROWE, HYDRAULICZNE, 
NIEISKRZĄCE, POMPY 

__reklama__Pias-Kan.indd   1 2015-09-29   11:08:05
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Z materiałów KPP w Mińsku Mazowieckim
Na prośbę Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim publikujemy ostrzeżenie kierowane do mieszkańców. 

Prosimy o poważne potraktowanie sprawy i ostrzeżenie rodziny i znajomych. Redakcja

 

 

 POLICJANCI OSTRZEGAJĄ:  
POJAWILI SIĘ OSZUŚCI, KTÓRZY OSZUKUJĄ METODĄ „NA POLICJANTA”  

i „NA FUNKCJONARIUSZA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI” 

 Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim odnotowali wzrost zagrożenia, 
związanego z nagłą aktywnością przestępców – oszustów działających metodą „na wnuczka lub krewniaka”, 
a ostatnio metodą „na policjanta” lub „na funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji”.  

 Ofiarami oszustów padło w ostatnich dniach dwoje mieszkańców powiatu mińskiego, 78-letnia 
kobieta i 63-letni mężczyzna, którzy przekazali oszustom znaczne kwoty pieniędzy,  w przekonaniu, że 
kontakt z nimi nawiązali funkcjonariusze rozpracowujący grupę przestępców oszukujących wspomnianymi 
metodami. Z kolejnymi 5-cioma osobami oszuści nawiązali jedynie kontakt telefoniczny, jednak ci ludzie nie 
uwierzyli w wymyśloną historię i nie zgodzili się na przekazanie pieniędzy. 

 Dotychczas sprawcy, którzy wyłudzali pieniądze od starszych ludzi, podając się za syna, córkę, 
wnuczka, wnuczkę oraz innych krewnych całkowicie zmienili taktykę, aby jeszcze bardziej zmylić swoje 
ofiary. Oszuści zaczęli bowiem podawać się za policjantów lub funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego 
Policji. 

 Wygląda to tak: zwykle tego samego dnia, po telefonie od fałszywego krewnego, dzwoni drugi 
oszust, podający się za policjanta lub funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji, który informuje,                              
że rozpracowuje grupę oszustów działających metodą „na wnuczka” lub „na krewnego”. Prosi on o pomoc               
i udział w policyjnej operacji oraz przygotowanie pieniędzy, po które zgłosi się ktoś wysłany przez niego,                 
a nawet on sam. Często osoba podająca się za funkcjonariusza, prosi o przekazanie pieniędzy na wskazane 
konto bankowe bądź przekazanie ich w umówionym miejscu. 

 Policjanci apelują do wszystkich mieszkańców powiatu mińskiego i proszą, aby w przypadku 
zetknięcia się z tego typu telefonicznymi prośbami, jeżeli zachodzi chociaż cień podejrzenia, że mamy do 
czynienia z oszustem działającym w opisywany sposób, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą 
jednostkę Policji.  

 Policjanci radzą też, aby nie przekazywać żadnym obcym osobom pieniędzy, ani nie dokonywać 
przelewów na konta. 

 Jeżeli podejrzewacie Państwo, że osoba która się z wami kontaktuje nie jest policjantem, ani też 
funkcjonariuszem innej służby, czy też nie jest waszym krewnym - dzwońcie natychmiast CAŁODOBOWO: 

 pod nr 22 603 32 22, który jest całodobowym numerem przeznaczonym do takich zgłoszeń                            
w Komendzie Stołecznej Policji, 

 pod nr 25 759 72 00, który całodobowo obsługuje oficer dyżurny mińskiej komendy. 

Można również dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 na następujące numery telefonów                    
w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Wyszyńskiego 15/17: 

 wydział kryminalny: 25 759 72 64, 25 759 72 34 
 wydział dochodzeniowo-śledczy 25 759 72 67 
 sekretariat ogólny 25 759 72 60 


