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UWAGA oszuści działają metodą „NA POLICJANTA” i 
 „NA PROKURATORA” 

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 meto-
dą „na policjanta”, „na prokuratora” lub „na 
funkcjonariusza Centralnego Biura Śledcze-
go Policji”. Ofiarą oszustów padła w ostatnich 
dniach 75-letnia mieszkanka Sulejówka , która 
przekazała oszustom pieniądze,  w przekona-
niu, że pomaga Policji w rozbiciu grupy dzia-
łającej metodą „na wnuczka. Z kolejnymi oso-
bami, tym razem mieszkańcami Mińska Mazo-
wieckiego, oszuści nawiązali jedynie kontakt 
telefoniczny, jednak ci ludzie nie uwierzyli w 
wymyśloną historię i nie zgodzili się na prze-
kazanie pieniędzy. Dotychczas sprawcy, któ-
rzy wyłudzali pieniądze od starszych ludzi, 
podając się za syna, córkę, wnuczka, wnucz-
kę oraz innych krewnych całkowicie zmieni-
li taktykę, aby jeszcze bardziej zmylić swoje 
ofiary. Oszuści zaczęli bowiem podawać się 
za policjantów, prokuratorów lub funkcjo-
nariuszy Centralnego Biura Śledczego Poli-
cji. Wygląda to tak: zwykle tego samego dnia, 
po telefonie od fałszywego krewnego, dzwoni 
drugi oszust, podający się za policjanta, proku-
ratora lub funkcjonariusza Centralnego Biura 
Śledczego Policji, który informuje, że rozpra-
cowuje 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 umó-
wionym miejscu. Policjanci apelują do wszyst-
kich mieszkańców powiatu mińskiego i proszą, 
aby w przypadku zetknięcia się z tego typu 
telefonicznymi prośbami, jeżeli zachodzi cho-
ciaż 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 pienię-
dzy, 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 obsługu-
je oficer dyżurny mińskiej komendy. Można 
również dzwonić od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8-16 na następujące numery te-
lefonów w Komendzie Powiatowej Policji w 
Mińsku Mazowieckim przy ulicy Wyszyń-
skiego 15/17: w.kryminalny 25 759 72 64,  
25 759 72 34, w. dochodzeniowo-śledczy   
25 759 72 67, sekretariat 25 759 72 60

Przedruk ze Strefy Mińska, Nr 9/10, 2 marca 2016r.
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Szanowni Państwo!
 Życie człowieka to ciągłe podejmowanie 
decyzji. Jedne są proste, dotyczą życia codziennego 
inne bardziej skomplikowane, wymagające  długich 
przemyśleń, są też takie, które całkowicie zmienia-
ją dotychczasowe nasze życie. Wobec takiej decyzji 
stanąłem w bieżącym roku, mimo iż już od kilku 
lat do niej się przymierzałem. W lutym podjąłem  
decyzję o zakończeniu po przeszło 46 latach, w tym  
30 lat w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”, pracy 
zawodowej. Na ręce Przewodniczącego Rady Nad-
zorczej złożyłem prośbę o odwołanie mnie z końcem 
maja br. z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Przełom” i rozwiązanie z tą datą umowy  
o pracę. W takich chwilach nie da się uniknąć reflek-
sji, jakie to były lata, czy udało się zrealizować zamie-
rzenia, czy można było zrobić więcej, inaczej. Na te  
i inne pytania nie da się jednoznacznie odpowiedzieć.  
 W okresie 30 lat pracy Spółdzielnia wy-
budowała 37 nowych bloków mieszkalnych o 1291 
mieszkaniach i 90 lokalach użytkowych, powstały też 
wolnostojące budynki, handlowy przy ul. Mireckiego /obecnie 
"Topaz"/ oraz zaplecze techniczne Spółdzielni przy ul Okrzei 20. 
W związku  ze zmianą norm cieplnych, termomodernizacji pod-
dano przegrody zewnętrzne w 104 budynkach, a powierzchnia 
docieplonych ścian zewnętrznych to blisko 135.000 m2. Upo-
raliśmy się z problemami związanymi z niedogrzaniem miesz-
kań związanym z niewydolnością kotłowni WLM. Tutaj ukłon  
i podziękowania w stosunku do władz Miasta za poważne 
potraktowanie wystąpień Zarządu Spółdzielni w drugiej po-
łowie lat osiemdziesiątych w sprawie niedogrzewań mieszkań  
i sfinansowanie modernizacji kotłowni ze środków miejskich, 
co radykalnie uzdrowiło sytuację cieplną. Podziękowania Mia-
stu należą się również za rozwiązanie problemu z dostawą 
wody do bloków, która w pierwszych latach mojej pracy do-
chodziła najwyżej do II piętra o czym zapewne pamiętają star-
si członkowie zamieszkali przede wszystkim przy ul. Okrzei, 
Wyszyńskiego, Kopernika, Armii Ludowej czy Kościuszki.  
W okresie minionych 30 lat mojej pracy w Spółdzielni z po-
zostałych zadań , poprawiających zamieszkiwanie w blokach, 
należy wymienić przede wszystkim wymianę blaszanych, czę-
sto cieknących grzejników na żeliwne, zgazyfikowanie zasobów 
mieszkaniowych, likwidację indywidualnych anten radiowo-
-telewizyjnych zastępując je wygodnymi antenami zbiorczymi,  
wymianę zdecydowanej większości będących w złym stanie okien 
oraz drzwi wejściowych do klatek, pokrycie wszystkich dachów 
nowoczesnym materiałem minimalizującym przykre zdarzenia 
związane z opadami atmosferycznymi. Powstały nowe, piękne 
place zabaw, zmodernizowano wiele ciągów pieszo jezdnych na 
osiedlach tworząc przy okazji dodatkowe miejsca parkingowe.  
 Dzięki dobrej współpracy z Miastem co już wcześniej 
podkreśliłem na osiedlach spółdzielczych powstały obiekty 
sportowe, korty i boisko do koszykówki przy ul. Wyszyńskiego 
oraz sportowy kompleks wielofunkcyjny /piłka ręczna, piłka 
nożna, siatkówka, tenis, koszykówka na osiedlu „Targówka”/. 
Lista wykonanych prac służących poprawie w zamieszkiwaniu 
w naszej Spółdzielni jest długa. Osoby interesujące się życiem 
Spółdzielni mają możliwość śledzenia jej corocznych wyników  
poprzez udział w Walnych Zgromadzeniach Członków, korzy-

stając ze strony internetowej oraz od 11 lat uważnie czytając 
czasopismo „Przełomowe Wieści”. Spółdzielnia zarządza ogó-
łem 110 budynkami wielorodzinnymi usytuowanymi na grun-
tach o pow. 29,5 ha będących w blisko 95% własnością Spół-
dzielni. Własność gruntu można było uzyskać dzięki inicjaty-
wie organów Spółdzielni i dobrej współpracy z Radą Miasta, 
która zastosowała bardzo korzystną 95% bonifikatę w spłacie 
należności. Kończąc refleksje dotyczące mojej pracy zawodo-
wej w Spółdzielni zdaję sobie sprawę, że podejmowane decy-
zje i działania przez te lata nie wszystkich zadowoliły. Bardzo 
często przyczyną tego były zmieniające się przepisy prawa, nie 
zawsze ze sobą spójne, nie zawsze wydawane w interesie Spół-
dzielców. Bywało, iż podjęte w Spółdzielni decyzje wynikały  
z głosowania jej organów i były efektem demokratycznej więk-
szości. Również ograniczone możliwości finansowe Spółdziel-
ni stanowiły barierę realizacji części zamierzeń. Za wszystkie 
niedociągnięcia jakie w ciągu tych 30 lat wystąpiły serdecznie 
wszystkich przepraszam. Od samego początku mojej pracy  
w Spółdzielni kierowałem się zasadą służenia członkom „Prze-
łomu” w sposób najbardziej efektywny pracując na rzecz wła-
ściwego rozwoju spółdzielczej społeczności lokalnej.
 Dziękuję za owocną współpracę wszystkim człon-
kom Rad Nadzorczych minionego 30-lecia, aktualnym i by-
łym członkom Zarządu, przedstawicielom Samorządów Do-
mowych oraz wszystkim działaczom Spółdzielni. Szczególne 
podziękowania składam pracownikom Spółdzielni, którzy 
swoim zaangażowaniem i rzetelną pracą na zajmowanych sta-
nowiskach stworzyli jej pozytywny wizerunek i przyczynili się 
przez te wszystkie lata do realizacji planowanych zamierzeń 
dotyczących zadań inwestycyjnych i remontowych jak również 
finansowych Spółdzielni, co przełożyło się na pozytywne oceny 
wszystkich kontroli i lustracji przeprowadzanych w Spółdziel-
ni. Korzystając z okazji, w związku ze zbliżającymi się Świętami 
Wielkanocnymi całej społeczności spółdzielczej życzę przede 
wszystkim zdrowych, pogodnych, radosnych i rodzinnych 
Świąt oraz obfitego tradycyjnego Śmigusa Dyngusa. 
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W dniach 23 - 24 stycznia 2016r. w Klubie Osiedlowym 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” przy ul. Koper-
nika 5 odbyła się zapowiadana w poprzednim numerze 
„Przełomowych Wieści” II edycja Wystawy i Konkursu 
Modelarskiego zorganizowana przez naszą Spółdzielnię.  

Techniczną stroną organizacji imprezy zajął się w szcze-
gólności - Instruktor Sekcji Modelarskiej  
p. Adam Dąbrowski, członkowie sekcji mo-
delarskiej, oraz pracownicy Klubu Osiedlo-
wego Pan Krzysztof Kulka oraz Pani Urszu-
la Piwowar. Patronem medialnym imprezy 
został tygodnik „Nowy Dzwon”, a realizację 
przedsięwzięcia wspomagali: 23 Baza Lot-
nictwa Taktycznego, firma „Wyrób Pie-
czątek p. Jarosław Kurek”  oraz sponsorzy, 
którzy ufundowali dodatkowe nagrody tj. 
Muzeum Ziemi Mińskiej, firma „Kosbud”  
i firma „Hataka”. Nad całością przedsięwzięcia 
baczną pieczę sprawował Zarząd Spółdzielni.  
II Wystawa zgromadziła około 400 modeli, 
których autorzy pochodzili z różnych stron 
Polski .Obejrzeć można było modele samolo-
tów, okrętów, pojazdów bojowych i cywilnych, 
figurek i budowli zbudowanych z kartonu, 
plastiku i innych materiałów. W nowe modele, oraz literaturę 

modelarską i historyczną 
można było zaopatrzyć 
się na bogato zaopatrzo-
nej giełdzie, która była 
oblegana zarówno przez 
modelarzy zaawansowa-
nych jak i przez młodzież 
chcącą spróbować swo-
ich sił w budowie makiet.  
W pierwszym dniu wy-
stawy dzięki uprzejmości 
dowódcy 23 Bazy Lotnic-
twa Taktycznego odbyła 
się wycieczka na lotnisko  
w Janowie. Uczestnicy 
wycieczki, w liczbie 60 
osób, zwiedzili salę trady-
cji jednostki, gdzie prowa-

dzący w interesujący sposób przedstawił jej historię, następnie 
spadochroniarnię, hangar, a w nim samolot MIG 29, były rzą-

dowy samolot TU-154 stojący na płycie lotniska oraz co było 
dla wielu ogromnym zaskoczeniem, sokolnika wraz z jego pod-
komendnymi – ptakami drapieżnymi pełniącymi bardzo waż-
ną na lotnisku rolę odstraszania ptaków, które są zagrożeniem 
dla przelatujących samolotów. Celem organizowanej wystawy 
była popularyzacja mo-
delarstwa i promowa-
nie tej formy spędzania 
wolnego czasu, jak też 
pogłębianie technicz-
nych i historycznych 
zainteresowań wśród 
dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Wybrana 
przez organizatorów Komisja, w której skład wchodzili uznani  
w środowisku modelarze dokonała oceny wystawionych prac  
i przyznała 107 wyróżnień w 39 kategoriach .Wybór był trudny 
ponieważ poziom ich wykonania był bardzo wysoki i o przy-
znaniu wyróżnienia decydowały niuanse. Sponsorzy oraz or-

ganizatorzy wybrali repliki, które zostały uho-
norowane nagrodami specjalnymi (pełna lista 
nagrodzonych opublikowana została na stronie  
internetowej Spółdzielni) Nagrody w postaci 
pamiątkowych dyplomów, medali oraz na-
gród rzeczowych wręczył przedstawiciel Za-
rządu Spółdzielni wiceprezes SM „Przełom” 
Pani Izabela Krupa. W wyniku głosowania 
przyznano także nagrody publiczności, mia-
nowicie: Puchar Zastępcy Prezesa ds. gzm  
za najładniejszy model plastikowy otrzy-
mał Marek Pawlak, za model dioramy pt.  
„Kampania wrześniowa 1939”, Puchar Za-
stępcy Prezesa ds. ekonomicznych za najład-
niejszy model kartonowy otrzymał Tomasz 
Guz, za model okrętu Hindenburg, zaś Puchar  
Prezesa Zarządu, a zarazem Grand Prix  
Publiczności otrzymał Cezary Błażejczyk  
za model okrętu cesarskiej marynarki Japo-

nii IJN Ise.Wystawa spotkała się z gorącym przyjęciem gości,  
lokalnych mediów oraz otrzymała bardzo dobre opinie na fo-
rach internetowych. 

Zainteresowanych informujemy, że sekcja modelarska w Klu-
bie Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” przy  
ul. Kopernika 5 spotyka sie w soboty w godz. 1000 - 1300.

II Wystawa i Konkurs Modelarski

Redakcja
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 Tradycyjnie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” 
w Mińsku Mazowieckim w czasie trwania tegorocznych fe-
rii zimowych od 1.02 – 12.02.2016r. była organizatorem akcji  
„Zima w mieście” dla 30 dzieci w wieku 8 – 13 lat. 
 

Bazę lokalową stanowił Klub Osiedlowy Spółdzielni Mieszka-
niowej „Przełom” przy ul. Kopernika 5. Celem półkolonii było 
zapewnienie dzieciom zdrowego i aktywnego wypoczynku oraz 
pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi podczas ferii zimo-
wych. Bogaty program kulturalno - wychowawczy wypoczyn-
ku zawierał liczne atrakcje. Gry i zabawy na świeżym powie-
trzu takie jak: wycieczki piesze, spacery na lodowisko miejskie 
i jazda na łyżwach, wyprawy na basen miejski. W sumie cztero-

krotnie uczestnicy Akcji Zima byli na lodowisku i dwa razy na 
basenie. Dużo czasu spędzano w placówce przy ul. Kopernika 
5, gdzie odbywały się zajęcia manualne, rozgrywki tenisa sto-
łowego, rozgrywki w „piłkarzyki” i cymbergaja, gry planszowe, 
konkursy gier logicznych i zręcznościowo – sprawnościowych, 
nauka gry w brydża sportowego. Przeprowadzano konkursy  
i quizy, wspólnie śpiewano karaoke, były tańce na macie oraz gry 

komputerowe. Dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach uwzględ-
niających ich zainteresowania i predyspozycje. Ponadto zorga-
nizowano spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej 

Policji w Mińsku Mazowieckim na temat bezpieczeństwa pod-
czas ferii oraz zagrożeń jakie niesie za sobą lekkomyślne korzy-
stanie z  internetu wśród dzieci. Dzięki współpracy z Biblioteką 
Miejską uczestnicy obejrzeli ciekawy film „Minionki”. „Miń-
ska Gildia Fantastyki” zorganizowała naszym dzieciom dzień 
z grami planszowymi. Pomysł się sprawdził w stu procentach, 
wszyscy uczestnicy z radością uczestniczyli w tym ciekawym 
przedsięwzięciu. Była to świetna alternatywa spędzania wolne-
go czasu. W ramach ferii zimowych zapewniono uczestnikom 
zimowiska, drugie śniadanie w postaci słodkiej bułki, oraz 
obiad w barze „Jedynka”. Chociaż niektóre z dzieci systema-
tycznie uczęszczają do Klubu to rozstawano się z żalem, a więk-

szość dzieci zapewniała, że spotkają się w Klubie w wakacje.  
To były udane, pełne niezapomnianych wrażeń i pamiątko-
wych zdjęć półkolonie. Praca z takimi dziećmi to przyjemność 
i atrakcja, ocenili orgnizatorzy i pracownicy Klubu.

Akcja Zima 2016!

Redakcja

DYŻURY PONIEDZIAŁKOWE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W GODZ. 15OO - 17OO 

DATA IMIĘ I NAZWISKO DATA IMIĘ I NAZWISKO

11.04 Irena ŁUKASZEWSKA 09.05 Andrzej KAROLAK

25.04 Marianna Elżbieta GRABOWSKA 23.05 Małgorzata RABSZTYN
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Spółdzielcze osobowości
STANISŁAW PIECHOWICZ

Rocznik 1945. Mińszczanin, od 1983r. mieszkaniec spółdzielczych zasobów przy 
ul. Warszawskiej 103, z wykształcenia technik elektryk, wieloletni pracownik "Deko-
ru" w Chrośli, ZNTK, FUD, Rejonu Dróg i Mostów w Mińsku Mazowieckim, obecnie 
na emeryturze. Za przygodę życia, uważa bardzo ciekawą i ekscytującą pracę jako opera-
tor elektrowni polowych przy budowie rurociągu na obszarze byłej NRD w różnych, często 
skrajnie trudnych warunkach terenowych. Ojciec trojga dorosłych dzieci, syn Krzysztof 
mieszka w Mińsku Mazowieckim i jest pracownikiem biurowym w fi rmie  „Partner”, star-
sza córka Małgorzata politolog mieszka w Warszawie gdzie prowadzi własną fi rmę ofe-
rującą sprzęt projekcyjny, młodsza  Anna z wykształcenia magister turystyki mieszka i 
pracuje na Cyprze zajmując się usługami consultingowymi. Z zamiłowania brydżysta, od 
wielu lat stały uczestnik cotygodniowych zajęć brydżowych w Klubie Osiedlowym „Prze-
łom”. Poeta, autor fraszek i aforyzmów, laureat ogólnopolskich konkursów satyrycznych 
między innymi w Wałbrzychu i Gostyniu. Najwyżej ceni sobie okolicznościową „Ma-
czugę” jako nagrodę główną w Ogólnopolskim Konkursie Satyrycznym „Konszachty 88” 
w Gostyniu między innymi za wiersz satyryczny „Nie kupuj rodzynek gdy pada deszcz". 
Wydał 2 tomiki fraszek i aforyzmów: „W lustrze satyry” oraz „Głos Boga”. Aktywny 
uczestnik zajęć Uniwersytetu III Wieku, członek Stowarzyszenia „Radość III Wieku”. 

Korzystając z okazji pozdrawia „Brać Studencką ”, a wszystkim Czytelnikom życzy „Wesołego Alleluja”. Próbki twórczości pana Sta-
nisława prezentujemy poniżej.

Redakcja
Śmigus - dyngus 
Wiadro, pompa, sikawa...
Polewać się wodą - świetna zabawa. 
Wody! Wody! Obyczaj krzyczy. 
/w Śmigus-dyngus woda się tylko liczy/. 
Tak tradycji staje się zadość, 
Przez na mokro serwowaną radość. 
Ależ śmichi, chichi też ależ- 
Suchym nikt nie chce być wcale.
W mokrych majtach biega Basia, 
/pocałunek z wiadra Jasia/. 
Trochę smutku teraz wkręcę - 
Kiedyś lania wody było więcej. 
Dzisiaj obyczaj jakby przysechł, 
Na szczęście polityk w sukurs przyszedł. 

Może ziści się jedno z moich marzeń, 
By lał wodę... ale tylko na Saharze 
Wniosę też powagi ślad? 
Taki pomysł do głowy mi wpadł: 
Fantastyczna, dygresyjna nutka - 
Wszak w wodzie czas życie utkał, 
Przeto obdarzmy wodę szczerym uznaniem - 
Dzisiaj, jutro i na wieki wieków ... amen. 
Już fi nał - kończę pomału, 
Tylko chwila dla puenty, morału: 
Niech wie polityk, urwis, nygus -
Lać wodę? Tak. Ale tylko w Dyngus-śmigus. 
Na koniec jeszcze Państwu skropię głowę, 
... świątecznie serdecznym słowem. 

Wielkanoc
Dzisiaj jajko jest króliczkiem z kapelusza
bo nas  wszystkich do refl eksji zmusza.

Dyżury konserwatorów Spółdzielni w okresie Świąt Wielkanocnych

Hydraulicy Data Elektrycy

609 831 786 26.03.2016
Sobota 607 242 224

607 095 188 27.03.2016
Niedziela Wielkanocna 609 831 785

607 327 772 28.03.2016
Poniedziałek 607 242 224

Ćwierć decydent
Nie mamy wpływu na narodziny i śmierć
za to mamy na życie wpływu ćwierć.

Kto nie może pozbierać myśli niech zbiera ulęgałki.By spojrzeć prawdzie w oczy, trzeba dorosnąć do jej poziomu.
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Przepisy czytelników
Kolorowa babka Wielkanocna

Pięknie wygląda, jeszcze lepiej smakuje. 

Składniki na małą keksówkę: 
• 250g miękkiego masła
• 5 jajek (żółtka i białka osobno)
• 1 szklanka drobnego cukru
• 2 szklanki mąki – odjąć jedną łyżę
• cukier wanilinowy (16g)
• 1 łyżka ekstraktu z wanilii lub kilka kropel olejku 

waniliowego
• 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
• 8 łyżek oleju (można pominąć)
• 1 łyżeczka octu
• 1 łyżka kakao
• pół szklanki mąki

Ubić masło z cukrem na puszystą masę, dodać żółtka, 
wanilię (olejek), ocet i zmiksować razem. Następnie dodać przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i dokładnie wymieszać. 
Białka ubić na sztywną pianę i wymieszać z ciastem. Ciasto podzielić na 3 części. Do jednej dodać łyżkę kakao, do drugiej łyżkę 
mąki a do trzeciej mak. Małą keksówkę  wysmarować tłuszczem i wysypać bułką tartą. Na dno wyłożyć jasne ciasto, następnie 
ciemne,a na wierzch makowe. Piec w temperaturze 180°C przez 1 godzinę lub do suchego patyczka. Po wyjęciu z piekarnika 
chwilę ostudzić w foremce, a następnie wyjąć i ostudzić na kratce. Udekorować polewą czekoladową i migdałami w płatkach lub 
posiekanymi.
Polewa: 3 łyżki mleka, 3 łyżki cukru, 3 łyżki masła, 3 łyżki kakao (zagotować mleko z cukrem i masłem, dodać przesiane kakao 
i dokładnie wymieszać). Życzymy smacznego, Sekcja Kulinarna 

Przepis nadesłany przez dzieci z Sekcji Kulinarnej Klubu Osiedlowego "Przełom" Przepis nadesłany przez dzieci z Sekcji Kulinarnej Klubu Osiedlowego "Przełom" 

O GŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom”

ogłasza przetarg nieograniczony na:
wynajęcie, z dniem 1 maja 2016r., lokalu użytkowego przy 
ul. Dąbrówki 39 w Mińsku Mazowieckim o powierzchni użyt-
kowej 94,1 m². Lokal wyposażony jest w instalację elektrycz-
ną, wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie. Wywoławcza 
wysokość czynszu najmu za wynajęcie lokalu: 15 zł/m²+VAT. 
Wadium w wysokości 1.000zł należy wpłacić w terminie 
do dn. 31.03.2016r. do godz. 900 na konto  Spółdzielni 
nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388. Przetarg zostanie prze-
prowadzony w dniu 31.03.2016r. o godz. 1000 w siedzibie Spół-
dzielni (sala nr 6). 
Przed przystąpieniem do przetargu wymagane jest złoże-
nie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z „Regula-
minem najmu lokali” dostępnym na stronie internetowej 
www.smprzelom.pl bądź w Administracji  Spółdzielni pok. nr 2. 
Osoby zainteresowane przetargiem oraz chętne do dokonania 
oględzin lokalu mogą kontaktować się z Administracją Spół-
dzielni, pok. nr 2, tel. 25 758 50 11 wew. 15

Czy jesteś uważnym czytelnikiem naszej gazety?
Z okazji wydania 50 numeru „Przełomowych Wieści” redakcja ogłasza konkurs pod hasłem: 

„Czy jesteś uważnym czytelnikiem naszej gazety?”.
Każdy kto udzieli odpowiedzi na zadane niżej pytania weźmie udział w konkursie. 

1. Kiedy ukazał się pierwszy numer „Przełomowych Wieści”?.
2. Kogo zaprezentowano w dziale „ Spółdzielcze osobowości” w 11 numerze „Przełomowych Wieści”?
3. Pod jakim hasłem w 45 numerze, ogłoszono konkurs z okazji jubileuszu 10 lecia „Przełomowych Wieści”?

Wśród osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi zostaną rozlosowane nagrody. Rozwiązanie konkursu należy wysłać w terminie 
do 15 kwietnia 2016 roku na adres e-mail Spółdzielni: redakcja@smprzelom.pl. Zachęcamy do zabawy!

O GŁOSZENIE
Sprzedam lub zamienię na mniejsze bezpośrednio 4-pokojowe 
przestronne mieszkanie o powierzchni 78m2 przy ulicy War-
szawskiej 212. Duży, ustawny salon, jasna kuchnia. Do miesz-
kania przynależy duża, funkcjonalna piwnica. Mieszkanie 
spółdzielcze własnościowe z założoną księgą wieczystą. Osie-
dle zamykane, niedawno wykonano nowe ciągi pieszo-jezdne. 
Możliwość zakupu mieszkania wraz z wolnostąjacym garażem.

Telefon kontaktowy: 606 115 863

Redakcja
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L.p. Zakres robót Adres - rodzaj robót

I Docieplenie ścian -  
renowacje elewacji 

Okrzei 33, Okrzei 35, Okrzei 37, Okrzei 39 - dokonano renowacji elewacji, której zakres 
obejmował: demontaż istniejącego ocieplenia z supremy i styropianu, wykonanie ocie-
plenia ze styropianu gr.14cm z nową wyprawą elewacyjną, wymianę wszystkich obróbek 
blacharskich, podwyższenie kominów, pokrycie papą termozgrzewalną dachu, wymianę 
okienek piwnicznych, renowację trawników.
Chełmońskiego 10A, Nadrzeczna 6, 10, Topolowa 33 - umyto i zabezpieczono środkiem 
grzybobójczym północne ściany szczytowe.
Topolowa 33 - wykonano naprawę wyprawy elewacyjnej ściany szczytowej południowej 
wraz z dociepleniem cokołu.
Wyszyńskiego 32/34 - wykonano naprawę wyprawy elewacyjnej ściany szczytowej za-
chodniej wraz z dociepleniem cokołu.
Kopernika 8A, 10 - opracowano dokumentację techniczną renowacji elewacji

II Roboty blacharsko - dekarskie Dąbrówki 35, Dąbrówki 39 - pokryto całości dachów papą termozgrzewalną

III Wymiana stolarki okiennej Topolowa 31, 33, 35, Wyszyńskiego 32/34, Okrzei 14A, Kopernika 8A, Kopernika 10, 
Chełmońskiego 11, 13, Kościuszki 20 - wymieniono okna w klatkach schodowych i piw-
nicach. Siennicka 9 - wymieniono okna w klatkach schodowych.
Okrzei 20, Warszawska 80, Warszawska 86, Warszawska 88, Warszawska 90, Miodowa 5, 
Nadrzeczna 1, Nadrzeczna 7, Siennicka 6, Siennicka 8, Armii Ludowej 21, 21A - wymie-
niono okna piwniczne. 
Dokonano refundacji kosztów wymiany stolarki budowlanej 76 lokali

IV Remont balkonów Topolowa 8, Topolowa 10, Topolowa 12, Topolowa 16, Topolowa 35, Warszawska 
103,Warszawska 212 (1 lokal) - wykonano remont balkonów i loggii

V Remont instalacji 
elektrycznych

Zamojska 8, Zamojska 10 w Kałuszynie - opracowano dokumentację i dokonano wy-
miany pionów instalacji elektrycznej w klatkach schodowych i oświetlenia w piwnicach. 
Kopernika 1, 3, Stanisławowska 1 - opracowano dokumentację techniczną oświetlenia 
terenu. Warszawska 212 - wymieniono słupy oświetlenia terenu z przełożeniem kabli.
Okrzei 35, Okrzei 39 - PGE wymieniła przyłącza energetyczne do budynków. 

VI Remont instalacji 
sanitarnych

Stanisławowska 1 - wymieniono poziomy zimnej wody w piwnicy. Błonie 12 i 14 wyko-
nano odwodnienie budynków. Nadrzeczna 7, Zamojska 10 w Kałuszynie - wymieniono 
poziomy kanalizacji sanitarnej w piwnicach wraz z przyłączem. Topolowa 39 - wymie-
niono poziomy kanalizacji sanitarnej w piwnicach. Łupińskiego 9, 11 przebudowano 
wewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Topolowa 45 - opracowano 
dokumentację techniczną wymiany poziomów kanalizacji ze zmianą wylotu.

VII Remont ciągów  
pieszo-jezdnych

Topolowa 8, 10, 12, 16 - przebudowano układ komunikacyjny wraz z kanalizacją desz-
czową. Dąbrówki 33 utwardzono teren pod altanę śmietnikową. 
Warszawska 212 przebudowano ciągi pieszo-jezdne, dokonano nasadzenia drzewostanu.  
Warszawska 163, Topolowa 1, Topolowa 3 wyremontowano nawierzchnię schodów - 
wejść do klatek schodowych
Dąbrówki 39, 41 - wymieniono nawierzchnię chodników, mur oporowy, balustrady 
schodów oraz wykonano zjazd na ulicę Dąbrówki.
Łupińskiego 1, 3, 7 - wymieniono nawierzchnię chodników

VIII Roboty różne Topolowa 37 i Topolowa 39 zrealizowano zalecenia ekspertyzy p.poż., zamontowano 
oświetlenie ewakuacyjne, drzwi p.poż do piwnic, wyłączniki przeciwpożarowe w wej-
ściach do klatek schodowych. Warszawska 135 opracowano dokumentację i wykonano 
niezależne wejście do wezła c.o.. Nadrzeczna 4 - naprawiono taras nad garażem pod-
ziemnym. Topolowa 17, Piłsudskiego 1- wymieniono wyłazy dachowe. 
Warszawska 111 - wymieniono uszkodzone posadzki w lokalu usługowym nr 1.
Kopernika 4 - naprawiono gzyms nad lokalem usługowym

IX Roboty realizowane  
z funduszu konserwacyjnego

Szczecińska 12, Szczecińska 14, Toruńska 4, Toruńska 4a, Topolowa 24 - pomalowano 
klatki schodowe

X Roboty realizowane  
z funduszu eksploatacyjnego

Topolowa 13-17, Warszawska 103, Topolowa 47, Nadrzeczna 12 - zmodernizowano pla-
ce zabaw. Topolowa 12 - zamontowano osłonę śmietnikową

Wykonanie planu remontów i konserwacji w 2015 roku.

Dział Techniczny
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Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim ogłasza konkurs na stanowisko  
Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
1. Posiadać wykształcenie wyższe prawnicze, techniczne lub ekonomiczne.
2. Posiadać minimum 8 - letni staż pracy w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.
3. W pełni korzystać z praw publicznych.
4. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Posiadać umiejętność kierowania i organizowania pracy.
6. Znajomość prawa spółdzielczego, statutu Spółdzielni oraz zasad funkcjonowania spółdzielni i zarządzania majątkiem  

w warunkach gospodarki rynkowej.
7. Niekaralność za umyślne przestępstwa, w tym przestępstwa karno – skarbowe.
8. Nie prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”.
9. Brak pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej.
10. Przedstawienie pisemnej koncepcji działalności Spółdzielni na najbliższe 5 lat.
11. Nie pozostawać w sporze sądowym ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Przełom”.

Dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania, mogące mieć wpływ na ocenę oferty:
1. Mile widziane członkostwo w Spółdzielni „Przełom”.
2. Posiadanie licencji zarządcy nieruchomości.
3. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
4. Biegła obsługa komputera.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys ze zdjęciem oraz adresem, telefonem kontaktowym.
2. Kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
3. Kopie uprawnień zawodowych, świadectw dodatkowych uprawnień, kursów, szkoleń itp.
4. Kopie świadectw pracy.
5. Oświadczenie o  korzystaniu w pełni z praw  publicznych.
6. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych.
7. Oświadczenie, że  przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne i karno – skarbowe. 
8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności /z datą wystawienia nie wcześniej niż 2 miesiące przed 

upływem terminu składania oferty/.
9. Oświadczenie o nieprowadzeniu wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” działalności konkurencyjnej.
10. Aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku prezesa  

/wydane nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania oferty/. 
11. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami konkursu i jego akceptacji.
12. Klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb kon-

kursu zgodnie z ustawą o ochronie praw osobowych z dnia 29.08.1997 roku”.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Prezesa Zarządu Spółdzielni” w terminie  
do dnia 11 kwietnia (poniedziałek) b.r. do godz. 1300 w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim  
przy ul. Kościuszki 20. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni,  
a nie data stempla pocztowego.

Kandydaci spełniający wymagania niniejszej oferty, którzy w trakcie postępowania kwalifikacyjnego uzyskają akceptację 
co najmniej 1 członka Rady Nadzorczej, zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w trakcie posiedzenia  
Rady Nadzorczej Spółdzielni. Oferty osób, które tej akceptacji nie uzyskają, pozostaną bez odpowiedzi i zostaną komisyjnie 
zniszczone. 

Wyboru Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza dokonuje w trybie postanowień § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą  
Walnego Zgromadzenia Członków nr 5/2010 z dnia 28, 29, 30.06.2010 częściowo zmienionego uchwałą nr 5 Walnego Zgroma-
dzenia Członków z dnia 4, 5, 6.06.2013. Tekst § 22 regulaminu Rady Nadzorczej dotyczący wyborów członków zarządu opubliko-
wany jest na stronie internetowej Spółdzielni. 

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” 
w Mińsku Mazowieckim

Sekretarz Rady Nadzorczej
Irena Łukaszewska

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bogusław Zwierz


