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Szanowni Mieszkańcy,

Zbliżają się Święta Wielkanocne, wiosna 
budzi przyrodę do życia, a piękna, słonecz-
na pogoda napawa optymizmem. W naszych 
mieszkaniach trwają przedświąteczne przygo-
towania, porządki, mycie okien, prześwietla-
nie szaf, planowanie dni świątecznych.

Spółdzielnia również jest w zaawansowanej 
fazie przygotowań przedświątecznych, myte 
są okna, lamperie, grabione tereny, uprzątany 
piach przeznaczony do posypywania śliskich 
nawierzchni zimą i wymieniany jest piach  
w piaskownicach. Przeglądane są altany śmiet-
nikowe oraz tereny zielone, planowane nowe 
nasadzenia oraz typowane są tereny do kom-
pleksowej renowacji. Przygotowywany jest 
montaż szlabanów na osiedlu przy targowi-
sku  miejskim w rejonie budynków Topolo-
wa 37,39,41,45, Warszawska 111, monitoring  
i oświetlenie placu zabaw w rejonie budynków 
Nadrzeczna 7, Siennicka 6 i 8. 

Administracja kończy rozpoczętą w lutym 
wymianę wodomierzy w ramach pięciolet-
niego okresu legalizacji, aby po świętach uru-
chomić ich stacjonarny odczyt, bierze czyn-
ny udział w zebraniach z mieszkańcami oraz  
w trwających już, prowadzonych przez dział 

techniczny okresowych przeglądach technicz-
nych. W Spółdzielni już od początku roku pro-
wadzone są aktywne działania w zakresie re-
alizacji zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą 
planów: finansowo - gospodarczego, remonto-
wego oraz  podjętych uchwał. Prace remonto-
we wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym 
planem remontów na bieżący rok. Przygotowa-
no specyfikacje i przeprowadzono około 80% 
przetargów na roboty budowlane, podpisano 
szereg umów na realizację, przygotowywane 
są również dokumentacje techniczne. 

Obecnie trwają, bądź są na ukończeniu pra-
ce w budynkach przy ulicy : Kopernika 4 - wy-
miana instalacji elektrycznych, Armii Ludowej 
21 - remont dachu, Kopernika 11, Wyszyńskie-
go 32/34 - wykonanie zewnętrznej instalacji 
oświetlenia, Toruńska 4,4a – likwidacja luksfe-
rów, 11 Listopada 4 - wymiana drzwi. Po świę-
tach rozpoczną się docieplenia na budynkach 
PLM „Warszawa” 2, 2a, 4, 4a i pozostałe prace. 
Zaplecze techniczne poza prowadzeniem stałej 
konserwacji i usuwania awarii z początkiem 
roku sukcesywnie przejmuje obsługę domofo-
nów, według określonego harmonogramu.

Bogaty program ofertowy przygotował dla 
Państwa Klub Osiedlowy o czym informujemy 
w dalszej części gazetki. 

WIOSNA NAPAWA OPTYMIZMEM...

Ciepłych i spokojnych
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Poznaj swoich administratorów

Administracja

Spółdzielnia nasza administruje 
110 budynków wielorodzinnych, w któ-
rych zamieszkuje 8 tysięcy mieszkańców. 
Jest to niewątpliwie bardzo duży zasób 
mieszkaniowy położony na rozległym 
terenie. Wśród pracowników Spółdziel-
ni dbających o stworzenie prawidłowych 
warunków zamieszkiwania członkom 
Spółdzielni i ich rodzinom bardzo waż-
nym ogniwem w strukturze Spółdziel-
ni łączącym mieszkańców z Zarządem 
Spółdzielni jest administrator. To on jest 
w codziennym kontakcie z lokatorami 
i w konsultacji z nimi dba o rozwiązy-
wanie wszelkiego rodzaju problemów, 
których zakres jest bardzo różnorodny. 
W szerokim wachlarzu spraw do zała-
twienia przez administratora, znajdują 
się zarówno dbałość o prawidłowy stan 
techniczny budynków i zgłaszanie wszel-
kich usterek wymagających niezwłocz-
nego usunięcia pracownikowi ds. zgło-
szeń, jak i utrzymanie porządku, estetyki 
i czystości na terenie osiedla. Admini-
strator dba o należyte zagospodarowanie 
terenów zielonych otaczających budynki, 
a także o stałe podnoszenie estetyki osie-
dla przez zakładanie zieleńców, placów 
gier i zabaw. Uczestniczy w cyklicznych 
przeglądach technicznych budynków. 
Prowadzi sprawy związane z ewidencją 
ludności w budynkach spółdzielczych, 
oraz odpowiada za prawidłowe pro-
wadzenie akt mieszkańców. Sporządza 
umowy najmu lokali i dzierżaw terenów 
użytkowych. Kiedy pojawiają się mię-
dzysąsiedzkie konfl ikty to administrator 
musi potrafi ć wypracowywać kompro-
misy co nigdy nie jest łatwe z racji tego, 
iż każda ze stron obstaje przy swojej ra-
cji. Do jego zadań należy ścisła współ-

praca z organami odpowiedzialnymi 
za ład i porządek na terenie miasta - 
Urzędem Miasta, Powiatową Komendą 
Policji, Stacją Sanitarno - Epidemiolo-
giczną, Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej - aby zapewnić mieszkań-
com poczucie bezpieczeństwa. Bardzo 
ważne jest współdziałanie z Samorzą-
dami Domowymi, których powstawa-
nie świadczy o zaangażowaniu samych 
mieszkańców w dbanie o wspólne dobro. 

W ostatnim czasie nastąpiły wśród 
administratorów zmiany kadrowe. 
Aby przybliżyć naszym czytelnikom 
ich postaci i wskazać z kim możecie 

kontaktować się w sprawach bieżą-
cych związanych z zamieszkiwaniem 
w budynkach spółdzielczych prezentu-
jemy administratorów pod kierownic-
twem Michała Płochockiego w osobach 
(od lewej): Anny Szubert, Beaty Pszczół-
kowskiej, Sylwii Retkowskiej, oraz 
Krzysztofa Kaczorka. 

Informujemy, że na tablicach ogło-
szeń umieszczonych na klatkach schodo-
wych znajdują się informacje o tym kto 
opiekuje się danym budynkiem, oraz te-
lefony kontaktowe do administratorów.

Zapraszamy do współpracy.

Na początku drugiej połowy br. zostanie uruchomiona 
unowocześniona platforma do obsługi kont internetowych, 
która będzie zawierała informacje o stanie konta od początku 
bieżącego roku, dane archiwalne będzie można sprawdzić po-
przez zalogowanie się do swojego konta, na dotychczasowych 
zasadach. Planowane jest również wdrożenie automatyzacji 
czynności księgowych dotyczącej wpłat za lokale mieszkalne 
i użytkowe, polegające na uruchomieniu masowych płatności, 
co zostanie poprzedzone szczegółową informacją dla każdego 
użytkownika lokalu. 

Zbliża się również Walne Zgromadzenie Członków, które 
odbędzie się w dniach 24-25 maja br., na które serdecznie za-
praszamy już dziś członków Spółdzielni, o czym zostaną Pań-
stwo zawiadomieni zgodnie ze Statutem Spółdzielni.

Natomiast mniej optymistyczna informacja dla spół-
dzielców jest taka, że po raz kolejny podejmowana jest próba 
uchwalenia przez parlament przepisów, które naruszają de-

mokrację spółdzielczą, ingerują w samorządność i autonomię 
spółdzielni. Sprzeciwiając się takim działaniom Krajowa Rada 
Spółdzielcza przygotowała w tej sprawie Ogólnopolski Pro-
test Członków Spółdzielni Mieszkaniowych przeciwko anty 
- spółdzielczemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych oraz ustawy - Prawo spółdzielcze. 
Miejmy nadzieję, że subiektywne poglądy posłów co do roli 
i działalności Spółdzielni nie doprowadzą do uchwalenia pro-
ponowanych zmian.

W kontekście tych wszystkich wydarzeń i nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych pragnę Państwu złożyć ciepłe życzenia, 
serdeczności dla bliskich, pogody ducha, mokrego Śmigusa 
Dyngusa i smacznego jajeczka.

Ze spółdzielczym pozdrowieniem,
Prezes Zarządu
Izabela Krupa

OGŁASZAJ SIĘ U NAS! TO SIĘ OPŁACA!
DOCIERAMY BEZPOŚREDNIO DO PONAD 4 000 LOKALI!

1 moduł /8,7 x 4,2cm/ 50zł
Ogłoszenia drobne członków Spółdzielni - GRATIS!.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej Spółdzielni
 www.smprzelom.pl, pod nr telefonu 25 758 50 11 w.13, 

oraz pod adresem e-mail: redakcja@smprzelom.pl

uchwalenia przez parlament przepisów, które naruszają de-
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Zasoby Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Przełom” zajmujące znaczną część 
miasta Mińsk Mazowiecki niestety bar-
dzo często poddawane są aktom wan-
dalizmu. Jest to powszechne zjawisko 
mające miejsce na terenie całego kraju. 
Do szerokiego katalogu wandalizmów, 
które w ostatnim czasie  bezpośred-
nio dotyczą spółdzielczych nierucho-
mości zaliczają się: wybijanie szyb w 
drzwiach wejściowych (ul. Topolowa 7), 

malowanie graffi  ti na elewacjach bu-
dynków, niszczenie zamków i klamek 
(ul. Nadrzeczna 4), opalanie ścian różne-
go rodzaju substancjami i przedmiotami 
(ul. Kościuszki 20), niszczenie i kradzież 
instalacji (ul. Topolowa 47), dewastowa-
nie okuć stolarki okiennej i drzwiowej, 
włamania do piwnic (ul. Sędomierska 6), 
a także zakłócanie spokoju, zaśmiecanie 
terenów, parkowanie pojazdów na tere-
nach zielonych i wiele innych. Zgłaszane 

przez administrację zniszczenia dokony-
wane w budynkach Spółdzielni w więk-
szości kończą się umorzeniem postę-
powań z uwagi na niewykrycie sprawcy 
zdarzeń. Z pewnością sytuacja nabrałaby 
zupełnie innego toku, gdyby pojawiła się 
możliwość kontaktu ze świadkami zda-
rzeń. Osoby, które dostrzegają tego typu 
zachowania często boją się, że w przy-
padku wykonania zgłoszenia na Policję, 
w akcie zemsty sprawca dokona działań 
uderzających bezpośrednio w zgłasza-
jącego. Najczęściej sprawcami są osoby 
małoletnie pochodzące z najbliższego 
otoczenia i w 99% przypadków jedno-
razowa wizyta na przesłuchaniu policyj-
nym i poniesienie przez nich, bądź ich 
rodziców konsekwencji fi nansowych cał-
kowicie zniechęca ich do dokonywania 
podobnych działań w przyszłości. Apelu-
jemy zatem do mieszkańców, aby reago-
wać na wszelkiego rodzaju niepokojące 
sygnały oraz zachowania osób, aby we 
współpracy z administracją i organami 
ścigania dążyć do poprawy bezpieczeń-
stwa na terenie spółdzielczych nieru-
chomości. Musimy mieć na uwadze fakt, 
że mienie spółdzielcze to własność nas 
wszystkich  i wszelkie szkody wyrządzo-
ne w nim obciążają nasz budżet. Policja ze 
swojej strony gwarantuje anonimowość 
przy zgłaszaniu wszelkiego rodzaju za-

chowań i jak wynika z zapewnień przed-
stawicieli będzie reagować na każdą in-
formację. Jednocześnie informujemy, że 
administracja Spółdzielni jest w stałym 
kontakcie ze służbami odpowiedzialny-
mi za utrzymanie porządku publicznego, 
w tym z przedsta-
wicielem Policji w 
osobie dzielnico-
wego oraz Straży 
Miejskiej – straż-
nikiem rejono-
wym. Funkcjona-
riusze obydwu in-
stytucji dokonują 
częstych patroli na 
swoich rejonach w 
godzinach pracy. 
W związku z po-
wyższym prosimy o zgłaszanie niepoko-
jących sytuacji pod bezpłatne alarmowe 
numery telefonów, które znajdują się na 
tablicach ogłoszeniowych we wszystkich 
klatkach schodowych budynków Spół-
dzielni.

W 52 numerze „Przełomowych Wie-
ści” wydanym w grudniu 2016 roku in-
formowaliśmy Państwa o efektach pracy 
Rady Nadzorczej w okresie od lipca do 
listopada ubiegłego roku . Od tego czasu 
Rada Nadzorcza odbyła cztery plenarne 
posiedzenia, na których zajmowała się 
sprawami dotyczącymi: ładu, porządku 
i bezpieczeństwa w spółdzielczych zaso-
bach mieszkaniowych, stanu bhp i p.poż 
w pomieszczeniach biura, klubu osiedlo-
wego i zaplecza technicznego, przebiegu 
sezonu grzewczego i okresu zimowego, 
programu działalności społeczno-kul-
turalnej na 2017 rok, planu pracy Rady 
Nadzorczej na I półrocze 2017 roku i pla-
nu pracy komisji problemowych, zużycia 
wody za okres od maja do października 
2016 roku, skarg i wniosków oraz reali-
zacji zaleceń kontroli przeprowadzonych 
w Spółdzielni w 2016 roku, wykonania 
zadań rzeczowo-fi nansowych Spółdziel-
ni za 2016 rok z uwzględnieniem windy-
kacji opłat, wykonania planu remontów 

i konserwacji za 2016 rok, harmonogra-
mu przeglądów spółdzielczych zasobów 
mieszkaniowych oraz organizacji i wy-
poczynku dzieci i młodzieży organizo-
wanego przez Spółdzielnię w okresie ferii 
zimowych. W omawianym okresie Rada 
Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie: 
podziału Walnego Zgromadzenia na czę-
ści, ustanowienia służebności gruntowej, 
uchwalenia planu fi nansowo-gospodar-
czego na 2017 rok. Rada Nadzorcza za-
poznała się także z informacją o gotowo-
ści Zarządu Spółdzielni do zarządzania 
obcymi Wspólnotami i ich administro-
wania, jednakże negatywnie zaopinio-
wała prowadzenie przez Zarząd takiej 
działalności. W miesiącu lutym br. Rada 
Nadzorcza rozpatrzyła wniosek Zarządu 
odnośnie wznowienia działalności inwe-
stycyjnej i rozpoczęcia realizacji budow-
nictwa mieszkaniowego i uznała, że Za-
rząd Spółdzielni powinien przedstawić 
Walnemu Zgromadzeniu założenia orga-
nizacyjno-fi nansowe planowanej inwe-

stycji i poddać je pod głosowanie na naj-
bliższym Walnym Zgromadzeniu. Rada 
Nadzorcza wyraziła również pogląd, 
że przed przedłożeniem projektu uchwa-
ły Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd 
powinien przeprowadzić konsultacje z 
członkami Spółdzielni zamieszkującymi 
w sąsiedztwie planowanej inwestycji przy 
ulicy Topolowej. Rada Nadzorcza anali-
zowała także stan funduszy Spółdzielni, 
ze szczególnym uwzględnieniem praw-
nych możliwości dysponowania środka-
mi z funduszu zasobowego. Na każdym 
posiedzeniu Rada Nadzorcza  zapozna-
wała się z informacją o pracy Zarządu 
Spółdzielni. Dążąc do zmniejszania zale-
głości czynszowych Rada Nadzorcza na 
dwa swoje posiedzenia wezwała łącznie 
40 członków Spółdzielni zalegających w 
opłatach eksploatacyjnych za zajmowane 
lokale mieszkalne, czego efektem było 
spłacenie przez nich zaległości w kwo-
cie 72 885,17 zł. Ponadto w omawianym 
okresie Rada Nadzorcza rozpatrywała 
sprawy różne związane z bieżącą działal-
nością Spółdzielni.

Trudne sprawy ~ STOP DLA WANDALIZMU !!!

Z pracy Rady Nadzorczej

Administracja
Napisz - Czekamy!

Zapraszamy do nadsyłania trudnych 
tematów wymagających szerszego wy-
jaśnienia. Wybrane odpowiedzi publi-
kowane będą na łamach naszej gazety. 
Korespondencję należy kierować na 
adres: redakcja@smprzelom.pl 

i konserwacji za 2016 rok, harmonogra-

Redakcja
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KLUB „PRZEŁOM” - ciekawe spotkania
W Klubie Osiedlowym „Przełom” 

od października ubiegłego roku od-
bywają się spotkania Klubu Seniora. 
W środowe popołudnia Klub zaprasza 
na zajęcia wokalno-taneczne prowa-
dzone bezpłatnie przez pana Zdzisława 
Koseskiego i pana Dariusza Kuźniar-
skiego. Seniorzy przy akompaniamen-
cie klubowego pianina lub gitary uczą 
się i ćwiczą nowe oraz stare piosenki. 
W ostatnim czasie przygotowują się do 
występu na tegorocznym Festiwalu Mive-
na Etno-Kabaret. Dużym powodzeniem 
cieszą się także potańcówki organizowa-
ne w Klubie, a najbliższa zabawa będzie 
połączona z wielkanocnym „jajeczkiem”. 
Także w środy ma swoje zajęcia sekcja rę-
kodzieła artystycznego, która nieodmien-
nie w twórczy sposób pożytkuje zdolno-
ści manualne i plastyczne seniorów. Dzię-
ki jej działaniom powstają piękne prace, 
które ozdabiają nie tylko wnętrza Klubu, 
ale również np. pokoje podopiecznych 
warszawskiego hospicjum. Natomiast 
w czwartkowe popołudnia seniorzy za-
zwyczaj spotykają się na pogawędkach 
przy tradycyjnej „herbacie/ kawie z cia-
stem”, niejednokrotnie goszcząc także 
przy tej okazji wolontariuszy Fundacji 
EBU i poznając przy tym, bez koniecz-
ności dalekiej podróży – dalekie kraje. 

W najbliższym czasie chętni seniorzy 
będą mieli szansę wyruszyć na zwie-
dzanie naszej stolicy – zaplanowa-
nych jest szereg wycieczek do najcie-
kawszych miejsc i muzeów Warszawy, 
m. in. Wilanowa, Łazienek Królew-
skich, Muzeum Narodowego, Mu-
zeum Historii Żydów Polskich POLIN. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do 
uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora.

***
Jaki ustrój panuje w Księstwie Lichtensta-
in? Ilu mieszkańców liczy Księstwo Lich-
tenstain? Co jest większe: Lichtenstain czy 
powiat miński?  Dlaczego krowy w Liech-
tensteinie są ozdabiane kwiatami? Jaka 
jest narodowa potrawa Lichtensteinu?
Na te i wiele innych pytań uczestni-

cy spotkań Klubu Seniora mieli okazję 
poznać odpowiedzi podczas Spotka-
nia Międzykulturowego, które odbyło 
się 9 marca br. w Klubie Osiedlowym 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”. 
Wizyta wolontariuszy Fundacji EBU: 
pochodzącej z Księstwa Lichtenstain 
p. Jaël Vebersax, oraz tłumaczącego wy-
powiedzi naszego zagranicznego Gościa, 
p. Mateusza Sterczewskiego rozpoczę-
ły się krótkimi wspólnymi warsztata-
mi artystycznymi. Tworzyliśmy piękne 
wiosenne kwiaty z bibuły fl orystycznej 
oraz układaliśmy z nich kompozycje. 
Następnie p. Jaël przedstawiła zgroma-
dzonym seniorom prezentację na temat 
swojego rodzinnego kraju. Wzbogaciła 
ją quizem i przygotowanymi przez siebie 
materiałami aktywizującymi słuchaczy. 
Temat na tyle uczestników spotkania 
zainteresował, że w trakcie i po samej 
prezentacji padło z ich strony wiele py-
tań, na które nasz miły Gość starał się 
jak najpełniej odpowiedzieć. Spotkanie 
uwieńczone zostało wspólnym zdjęciem.
Kolejne Spotkanie Międzykulturowe 
odbyło się 16 marca br. Tym razem go-
ściem specjalnym Klubu Seniora była 
p. Justin Seradin, która w sobotę po-
przedzającą to spotkanie poprowadziła 
warsztaty taneczne z grupą dziewcząt 
uczęszczających do Klubu Osiedlowego. 
Seniorzy wysłuchali opowieści nie tylko 
o Francji, ale i o innych krajach euro-
pejskich. Mogli też się dowiedzieć, jak 
Francuzka odbiera Polaków, ich sposób 
bycia i życia. Pani Justin przeprowadziła 
także krótki quiz, który w humorystycz-
ny sposób sprawdził nabytą podczas 
spotkania wiedzę. Miłą niespodzian-
ką ze strony Gościa było przyniesienie 
francuskiej wersji naleśników, którym to 
smakowitym poczęstunkiem zakończy-
liśmy spotkanie. Klub Osiedlowy „Prze-
łom” przewiduje kontynuację współ-
pracy z Fundacją EBU. Pożegnaliśmy 

już wolontariuszy, którzy w ostatnim 
czasie przebywali w naszym mieście, po 
świętach przywitamy nowych i mamy 

nadzieję na kolejne ciekawe Spotka-
nia Międzykulturowe, które będą przez 
nich prowadzone dla Klubu Seniora, 
ale także w ramach zajęć odbywających 
się w Klubie Osiedlowym i dostępnych 
dla wszystkich członków Spółdzielni.

***
„Jedząc zdrowo, regularnie i w odpowied-
nich proporcjach zapewniamy sobie lep-
sze funkcjonowanie: dobre zdrowie, siły 
i chęć do aktywnego, ciekawego życia” – 
takie przesłanie przyświecało prezentacji 
p. dietetyk z „Naturhouse”, która od-
była się 30 marca br. w Klubie Osie-
dlowym, podczas kolejnego spotkania 
poświęconego zdrowemu odżywianiu 
zorganizowanego przez MOPS w Miń-
sku Mazowieckim w cyklu "Zdrowy 
Senior". Spotkanie rozpoczęła p. Elż-
bieta Kowalik – Wirowska - dyrektor 
MOPS, która w krótkiej wypowiedzi 
przywitała wszystkich obecnych i za-
chęciła do korzystania w razie po-
trzeby z pomocy Ośrodka, następnie 
ok. 40 seniorów z uwagą wysłuchało 

ilustrowanej kolorowymi slajdami pre-
lekcji na temat zdrowego odżywiania. 
Uczestnicy spotkania dzielili się także 
doświadczeniami w tym zakresie, kon-
sultowali wątpliwości w dziedzinie wła-
snych wyborów żywieniowych. Niektó-
re tematy, np. spożycie jajek czy wody 
mineralnej budziły ożywioną dyskusję. 
Czasami pani dietetyk rozszerzała swoją 
prezentację o cenne odniesienia się do 
indywidualnych sytuacji, co pomogło 
słuchaczom poczuć, iż prelekcja adre-
sowana jest właśnie do nich, a spotkanie 
przygotowane specjalnie dla nich. Na 
koniec większość uczestników skorzy-
stała z bezpłatnego pomiaru ciśnienia 
przeprowadzonego przez pracowników 
MOPS, oraz z materiałów informacyj-
nych przygotowanych przez Naturhouse.

***
Spotkanie Międzypokoleniowe, które 
odbyło się 11 marca br. w Klubie Osie-
dlowym Spółdzielni Mieszkaniowej 
zaangażowało we wspólną aktywność 
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AFOCOPY 
BIURO-SERWIS
AFOCOPY 
BIURO-SERWIS

Zadzwoń!
501 671 999 
25 758 24 73

KSEROKOPIARKI 

DRUKARKI

TONERY

Drukarki laserowe 
już od 260 zł!

uczestników Klubu Seniora, oraz uczen-
nice i uczniów Gimnazjum Miejskiego 
nr 1 i stanowiło główną część projektu 
charytatywnego pt. „Spotkanie pokoleń”. 
Działanie to przygotowały we współpra-
cy z Klubem pani Barbara Młot i Diana 
Szarska – nauczycielki Zespołu Szkół 
nr 1 w Mińsku Mazowieckim oraz opie-
kunki Szkolnego Koła Wolontariatu. 

Podstawowym celem spotkania było wy-
konanie przez uczniów gimnazjum nale-
żących do Szkolnego Koła Wolontariatu 
wraz uczestnikami spotkań Klubu Se-
niora upominków świątecznych dla pod-
opiecznych Fundacji Warszawskie Ho-
spicjum dla Dzieci, oraz uczniów z Ze-
społu Niepublicznych Placówek Oświa-
towych „Możesz więcej” z Nowego Zgle-
chowa. Tym samym podczas pracowite-
go sobotniego popołudnia stworzone zo-
stały piękne świąteczne dekoracje, które 
mają szansę stać się miłym upominkiem 
dla chorych, lub niepełnosprawnych 
dzieci. Wspólnie realizowane działanie 
niewątpliwie przyczyniło się do integra-
cji międzypokoleniowej, oraz w ciekawy 
sposób zaktywizowało seniorów. Bardzo 
miłym elementem był także poczęstu-
nek w postaci przygotowanych przez 
wolontariuszy ciast i herbaty, podczas 
którego prowadzone były sympatyczne 
rozmowy. Spotkanie Międzypokolenio-
we dostarczyło swoim uczestnikom wie-
lu miłych wrażeń i satysfakcji, jak rów-
nież pomocy osobom jej potrzebującym.

***
W każdą sobotę i poniedziałek w Klubie 
Osiedlowym „Przełom” dzieci i młodzież 
mogą nauczyć się przyrządzać proste 
i smaczne potrawy. 

Podczas odbywających się w godzinach 
1100 – 1300 w soboty, oraz 1530 – 1630 w po-
niedziałki zajęć kulinarnych mieliśmy już 
okazję przygotować m. in. bułeczki, cia-
sto marchewkowe, zupę z dyni, naleśniki 
podawane na kilka sposobów i drożdżo-
we racuchy. Ukoronowaniem każdego 
spotkania jest wspólne delektowanie 
się przyrządzonymi smakowitościami. 
Młodzi adepci sztuki kulinarnej starają 
się przygotowane potrawy podać este-
tycznie i spożyć je stosując się do zasad 
savoir-vivre’u. Zapraszamy do uczestnic-
twa w zajęciach kulinarnych wszystkie 
dzieci i młodzież, chcącą miło spędzić 
czas i nauczyć się być może, nie tylko 
podstawowych technik kulinarnych.

***
„Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć 
rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni 
najwyżej doskonałe.” A. Einstein
„Zabawy z wyobraźnią” to nowe zajęcia 
oferowane dzieciom w wieku 6 – 12 lat 
przez Klub Osiedlowy. W każdy ponie-
działek pomiędzy godziną 1630 a 1745 
dzieci mają szansę skorzystać z inspira-
cji do kreatywnej, niestandardowej za-

bawy. Uczestnicy podejmują wyzwania 
tworząc nietypowe konstrukcje i prace 

plastyczne, snują własne, niejednokrot-
nie zadziwiające historie. Czasami wsłu-
chują się w dźwięki, posługują się nimi, 
by stworzyć rodzaj muzycznej opowieści, 
np. na podstawie przeczytanego tekstu, 
obejrzanych obrazów. Dzieci uczą się też 
korzystać z wyobraźni rozumianej jako 
empatia w podejściu do innych osób 
i czerpania ze swojego twórczego myślenia 
w relacjach. Krótko mówiąc: zapraszamy 
do używania wyobraźni i jej rozwijania.

***
„Klub Mam” - to nowa inicjatywa Klubu 
Osiedlowego „Przełom”. Od marca tego 
roku w swoich progach gościmy zupeł-
nie nową, dotąd jedynie okazjonalnie 
obecną w Klubie grupę wiekową: dzieci 

do 5 roku życia. Oczywiście, w towarzy-
stwie kochających mam. We wtorkowe 
wczesne popołudnia na dwie godziny 
robi się bardzo gwarno i wesoło. Dzieci 
eksperymentują w zabawie z nowymi 
przedmiotami typu masy plastyczne, 
farby, sypkie i płynne substancje, bawią 
się przy dźwiękach muzyki, śpiewają, 
oglądają książeczki, a mamy mogą w tym 
czasie podzielić się radościami, ale i trud-
nościami pojawiającymi się w toku wy-
chowania ich pociech z innymi mamami.

KLUB „PRZEŁOM” - ciąg dalszy...

Redakcja

plastyczne, snują własne, niejednokrot-plastyczne, snują własne, niejednokrot-
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UNIQA TU S.A.  z przyjemnością zaprasza Państwa do korzystania z ubezpieczenia mieszkania ze składką 
płatną „przy czynszu”.

Niska składka płacona jest miesięcznie wraz z opłatami „czynszowymi”, a ubezpieczenie zapewnia ochronę nie tylko 
przed kradzieżą, ale również przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnością cywilną z tytułu 
posiadania mieszkania i wykonywania wielu czynności życia prywatnego.

Mieszkanie to miejsce, w którym chcemy czuć się bezpiecznie. Gromadzimy w nim cenne dla nas przedmioty. 
Aby je ochronić, zakładamy alarmy i dodatkowe zamki, obudowujemy kratami okna i balkony, wstawiamy drzwi 
antywłamaniowe. Ale czy to zabezpieczy nas przed włamaniem? Niestety nie. Złodzieje używają coraz nowocześniej-
szych narzędzi i mają sposoby na ominięcie każdego zabezpieczenia. Możemy jednak zmniejszyć przykre konsekwen-
cje włamania. Ubezpieczenie mieszkania zapewni nam wypłatę odszkodowania za poniesione straty.

Podobnie jest w przypadku pożaru lub innych zdarzeń losowych, których nie możemy przewidzieć, a które mogą 
zniszczyć to co mamy. Wbrew powszechnym opiniom przyczyną pożaru nie musi być nieuwaga domowników czy 
zapalenie się materiału łatwopalnego. Według statystyk jedną z najczęstszych przyczyn pożaru są zwarcia instalacji 
elektrycznych. 

Sprawcą szkody może zostać każdy z nas.
Zwykłe czynności, bądź ich zaniechanie może narazić inne osoby na utratę mienia, zdrowia, a nawet życia. Z ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej najczęściej zgłaszane są szkody zalaniowe. Ich przyczyny mogą być różne. Przy-
kładowo, możemy zalać mieszkanie, jeśli nie mamy na stałe zamontowanego węża odpływu wody z pralki i wkłada-
my go do wanny, zlewu lub muszli klozetowej. Może się tak stać również przy pozostawieniu odkręconych kurków 
w trakcie przerwy w dostawie wody. Koszty za powstałą szkodę ponosimy nie tylko, jeżeli wynikła ona z naszej 
winy, ale również z winy osób, za które jesteśmy odpowiedzialni (np. z powodu wieku czy stanu psychicznego). 
Każdy kto ma dzieci wie, że nie jesteśmy w stanie ustrzec się przed wszystkimi ich wybrykami. Nawet chęć zdobycia 
bramki dla podwórkowej drużyny, może skończyć się wybitą szybą w oknie sąsiada. Za naprawę szkody musimy za-
płacić my - rodzice.

Dlaczego warto ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną?
Takie ubezpieczenie zdejmuje ze sprawcy ciężar fi nansowy za konsekwencje pewnych zdarzeń lub zachowań. Ubez-
pieczyciel w ramach zawartej umowy przejmuje na siebie obowiązek odszkodowawczy, łącznie ze wszystkimi koszta-
mi związanymi z ustaleniem wysokości odszkodowania (ekspertyzy, rzeczoznawcy, adwokaci, itp.).

Przystąpienie do ubezpieczenia jest bardzo proste – wystarczy wypełnić załączony wniosek, przekazać go do spół-
dzielni i opłacać składkę razem z opłatami za mieszkanie. Wnioski będą zbierane także przez upoważnionego pra-
cownika SM.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia udzielane są w:
• UNIQA TU S.A.   25/63 30 96, 25 63 33 585  wew. 31 
• Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”, w pokoju nr 24, tel.25/758 50 11  wew. 23  lub  662 665 827 

Nie potwierdzaj przysłowia „Mądry Polak po szkodzie”, 
wyprzedź czas i ubezpiecz się.



Numer 53, Str.7

 

 
 

Gdy wydarzy siê coś z³ego...

Jesteśmy z naszymi klientami na dobre i z³e. 
Niesiemy pomoc zawsze wtedy, gdy potrzebuj¹ 
pomocy i wsparcia. 
Jeśli staniesz w obliczu nieszczêścia, zespó³ likwidacyjny
UNIQA pozostaje do Twojej dyspozycji.
 
Oferujemy Ci szybk¹ i profesjonaln¹ obs³ugê
oraz gwarantujemy sprawny przebieg likwidacji szkody.

Przy zg³aszaniu
szkody pamiêtaj
o przygotowaniu:
• dowodu osobistego

• numeru Twojej polisy

• czegoś do notowania

Wybierz dogodn¹ dla siebie formê 
powiadomienia nas o szkodzie:

Zadzwoñ do Centrum Pomocy Grupy UNIQA
801 597 597* lub 42 66 66 500 (numer dla tel. kom.)
Serwis czynny jest: pon-pt: 8:00-19:00, sb: 8:00-16:00;
jest mo¿liwośæ pozostawienia wiadomości na poczcie g³osowej.

Zg³oś szkodê za pomoc

Pomyśl, Ci BEZPIECZEŃSTWOdaje co 

¹ strony internetowej
Elektroniczne zg³oszenie szkody na www.uniqa.pl

Elektronicznie na adres mailowy:
centrum.pomocy@uniqa.pl

Korespondencyjnie na adres:
UNIQA TU S.A.
Jednostka Skanuj¹co-Indeksuj¹ca
90-520 £ódź, ul. Gdañska 132

Serwis przyjmowania 
zg³oszenia szkód
Assistance czynny
jest 7 dni w tygodniu,
24 godziny na dobê.

Jak zg³osiæ
szkodê?

Potrzebujesz
pomocy

np. lekarza lub
hydraulika?

1

Zadzwoñ! 
– skorzystaj
z Assistance

3

2

www.uniqa.pl

Szczegó³owe informacje:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 
ul. As³anowicza 29
08-110 Siedlce
tel.  25 63 30 296, 25 63 33 585, wew. 35
fax. 25 63 30 296
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Wykonanie planu remontów i konserwacji
za rok 2016

Docieplenie ścian - renowacje elewacji: wykonano renowację elewacji, remont da-
chu, remont kominów wraz z ociepleniem ścian piwnic w budynkach Kopernika 3 
(bez piwnic), 7, 8A i 10, wykonano miejscową naprawę wypraw elewacyjnych bu-
dynków Topolowa 1 i 3, oraz Kościuszki 2, opracowano dokumentację techniczną 
renowacji elewacji budynków 1-go PLM 2, 2A, 4, 4A.
Wymiana stolarki okiennej: dokonano refundacji kosztów wymiany stolarki okien-
nej w 51 lokalach, wymieniono okna klatek schodowych w budynkach Dąbrówki 
33, 35, 37, 39 i 41, Sędomierska 8 i 10, Łupińskiego 1, 3, 5, 7, 9 i 11, wymieniono 
okna piwniczne w budynkach Dąbrówki 33, 35, 37, 39 i 41, Sędomierska 2, 4, 6, 6a, 
8 i 10, Łupińskiego 1, 3, 5, 7, 9 i 11, wymieniono okna na zapleczach lokali usługo-
wych w budynkach Dąbrówki 35 i 39, wymieniono witryny klatki schodowej, oraz 
okna piwniczne w budynku Warszawska 135. 
Remont balkonów: wykonano remont loggii z wymianą balustrad w budynkach: 
Topolowa 37 i 47.
Remont instalacji sanitarnych: wymieniono poziom instalacji wodociągowej 
wraz z przebudową instalacji kanalizacyjnej w piwnicy w budynkach Nadrzeczna 
6 i 10 oraz Siennicka 8 i 9, przebudowano instalację kanalizacji w piwnicy wraz 
z przyłączem budynku Topolowa 45, wymieniono poziom instalacji wodociągowej 
w piwnicy budynku Nadrzeczna 7, wymieniono instalację wod.-kan. i c.o. w budyn-
ku Warszawska 80.
Remont ciągów pieszo-jezdnych: wymieniono nawierzchnię chodników z dosto-
sowaniem do przepisów ppoż. oraz wykonano oświetlenie terenu przy budynku 
Łupińskiego 5, wykonano remont drogi dojazdowej od ul. Sędomierskiej przy 
budynkach Dąbrówki 37 oraz Sędomierska 2 i 4, opracowano projektu zagospo-
darowania terenu przy budynkach Warszawska 86, 88 i 90 oraz Kościuszki 2, wy-
mieniono nawierzchnię betonową na kostkę brukową przy pawilonie Kopernika 
5, utwardzono teren pod śmietnik oraz wykonano przebudowę ogrodzenia przy 
budynkach Topolowa 1 i 3, oraz Warszawska 163, wykonano odwodnienie terenu 
przy budynku Szczecińska 11.
Roboty różne: opracowano dokumentację zgodnie z ekspertyzą i zaleceniami Nad-
zoru Budowlanego budynku Nadrzeczna 8, opracowano ekspertyzę techniczną, 
oraz wykonano częściowy remont elewacji budynku Warszawska 111, zakończono 
naprawę tarasu nad garażem podziemnym budynku Nadrzeczna 4, opracowano 
dokumentację  remontu tarasu przy Kościuszki 2, wykonano dokumentację wy-
miany instalacji elektrycznej wewnętrznej, oraz instalacji odgromowej budynku 
Warszawska 103, opracowano dokumentację oświetlenia ulicznego budynków 
Okrzei 31, 33, 35, 37 i 39, Kopernika 11, oraz Wyszyńskiego 32/34, dokonano 
zwrotu za poniesione nakłady na poczet podniesienia wartości lokalu usługowego 
w budynku Dąbrówki 39.
Roboty realizowane z odpisu na konserwację: pomalowano klatki schodowe wraz 
z korytarzami i pomieszczeniami wspólnymi piwnic w budynkach Warszawska 86, 
88 i 90, Armii Ludowej 21, oraz Sędomierska 8.
Roboty realizowane z opłat eksploatacyjnych: zmodernizowano place zabaw przy 
budynkach Kościuszki 20 i Wyszyńskiego 23, Nadrzeczna 7 i Siennicka 8, oraz 
Warszawska 212, zamontowano osłony śmietnikowe przy budynkach Topolowa 1 
i 3 oraz Dąbrówki 33.

Kącik kulinarny
SERNIK JOGURTOWY

Składniki : 
5 jajek
1 cukier wanilinowy 
1 szklanka cukru pudru 
2 budynie wanilinowe 
0,5 szklanki oleju 
1 łyżeczka proszku 
do pieczenia
2 jogurty naturalne greckie 400 ml 
30 dag biszkoptów na spód
Przygotowanie : 
Oddzielamy żółtka od białek. Żółtka 
ucieramy z cukrem pudrem, potem wsy-
pujemy budynie, proszek, olej i jogurty. 
Pianę z białek ubijamy. Następnie prze-
lewamy do masy ubitą pianę z białek. 
Na prostokątną blachę wykładamy bisz-
kopty i wlewamy masę. Wierzch ciasta 
posypujemy wiórkami kokosowymi. 
Piec w temp.1750 ok. 45 minut.

Smacznego życzy Sekcja Kulinarna 
Klubu Osiedlowego

Uśmiechnij się!!!

Informujemy, 
że awarie w okresie Świąt Wielkiej Nocy

należy zgłaszać 
pod całodobowym 
numerem telefonu 

pogotowia konserwatorskiego: 
25 758 22 07

Dział Techniczny

- Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy? 
- Bo jestem romantyczny. 
- Nie rozumiem. 
- Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem śpie-
wu słowika. Tak się zasłuchałem, że nie usły-
szałem kosiarki...

Wpada zajączek do sklepu i mówi:
- Poproszę pół kilo szynki.
Sprzedawca zważył, zapakował i dał zajączko-
wi. Zajączek na to wyjmuje pistolet i strzela 
"pif, paf "! Sprzedawca pada zabity, a zajączek 
na to: - " TO ZA PROSIACZKA!!!!!"

Przychodzi dziewczyna do chłopaka i mówi: 
- W tym mieście nie da się jeździć! Skręcam 
w prawo i widzę drzewo, skręcam w lewo 
i znowu widzę drzewo, jadę prosto drzewo, 
zawracam drzewo!
- Spokojnie kochanie - mówi chłopak - to tyl-
ko choinka zapachowa.

Dwaj koledzy po fachu rozmawiają przez te-
lefon o sytuacji w kraju:
– Trudno mi zrozumieć co się teraz dzieje.
– Jak chcesz to zaraz Ci wytłumaczę.
– Dzięki, wytłumaczyć to ja też potrafi ę, tylko 
że nie rozumiem.

Rozmowa kwalifi kacyjna:
– Gdyby miała pani możliwość porozmawiać 
z dowolną osobą, żyjącą lub nie, kogo by pani 
wybrała? 
– Żyjącą.


