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Tegoroczne Walne Zgromadzenie Człon-
ków odbyło się w dniach 24-25 maja w Klubie 
Osiedlowym „Przełom” przy ul. Kopernika 5. 
Na ogólną liczbę uprawnionych tj. 2839 człon-
ków Spółdzielni w Walnym Zgromadzeniu 
wzięło udział 97 członków. Zasoby Spółdzielni 
podzielone zostały na dwie części zachodnią – 
I część Walnego Zgromadzenia i wschodnią – 
II część Walnego Zgromadzenia. Granicę po-
działu stanowiła ulica 11 Listopada, Warszaw-
ska i Bulwarna, zgodnie z załączoną mapą.  
Do I części zo-
stały przypisane 
nieruchomości 
w Kałuszynie 
oraz członko-
wie oczekujący 
na mieszkanie 
w Spółdzielni, a 
budynek w Koł-
bieli do II części 
WZ. Zgodnie z 
obowiązującymi 
procedurami o 
miejscu, termi-
nie i porządku obrad członkowie zostali po-
wiadomieni poprzez ogłoszenia wywieszone 
na klatkach schodowych, stronie internetowej 

jak również w lokalnej prasie. Porządek obrad 
był uzupełniony przez członków w trybie usta-
wowym o jeden projekt uchwały, który doty-
czył zmiany treści §86 ust.2 Statutu Spółdziel-
ni polegającej na przeprowadzaniu Walnego 
Zgromadzenia w jednym terminie dla wszyst-
kich członków Spółdzielni oraz zmiany treści 
§95 ust. 5 Statutu powodującej, iż  nagranie 
przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia na 
urządzeniu rejestrującym dźwięk, stanowiło-
by integralny załącznik do protokołu Walnego 

Zgromadzenia.  
Obie części ze-
brania otwo-
rzył Przewod-
niczący Rady 
Nadzorczej p. 
Mirosław Mir-
kowski, który 
przeprowadził 
wybory do-
P r e z y d i u m . 
Uczestnicy ze-
brania odby-
tego 24 maja 

wybrali Prezydium obrad w następującym 
składzie: Anna Kłosowska – Przewodnicząca, 
Stefan Bołtowicz – Zastępca Przewodniczą-
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cego, - Małgorzata Sowa – Sekretarz. Do komisji mandatowo- 
skrutacyjnej wybrano – Lidię Wilk – Przewodnicząca, Mirosła-
wę Grzesińską – Sekretarz, Hannę Gryz – członek. Do komisji 
wnioskowej wybrano: Katarzynę Skowronek – Przewodniczą-
ca, Zofię Grzelak – Sekretarz, Łukasza Lipińskiego – członek. 

W trakcie kolejnego zebrania w dniu 25 maja do Prezydium 
Zebrania wybrano: Jana Patejczyka – Przewodniczącego, Elż-
bietę Grabowską – Zastępcę Przewodniczącego i Irenę Pilich 
– Sekretarza. Do komisji mandatowo- skrutacyjnej wybrano: 
Mirosława Mirkowskiego – Przewodniczącego, Joannę Cej-
manowską – Sekretarza, Alinę Roguską – członka. Do komisji 
wnioskowej wybrano: Annę Korczyńską – Przewodniczącą, 
Andrzeja Dziugieł – Sekretarza, Helenę Król – członka.

Duże zaangażowanie i aktywność prezydiów i komisji w re-
alizację powierzonych przez Walne Zgromadzenie obowiąz-
ków zaowocowało sprawnym przebiegiem i zrealizowaniem 
porządku obrad, za co wszystkim wymienionym osobom ser-
decznie dziękujemy. 
W trakcie obu zebrań sprawozdanie Zarządu za rok 2016 zło-
żyła Prezes Zarządu p. Izabela Krupa. W swoim wystąpieniu 
poinformowała jakie zdarzenia proceduralno- prawne miały 
miejsce w minionym roku, jakie uchwały podjęło ubiegłorocz-
ne WZ, przedstawiła zmiany osobowe w składzie Zarządu i 
główne tematy jakimi zajmował się Zarząd. Omówiła struk-
turę zatrudnienia, podstawowe dane dotyczące zasobów Spół-
dzielni. W odniesieniu do spraw członkowsko mieszkaniowych 
zwróciła uwagę na, z roku na rok malejącą liczbę członków, 
zaś w kwestii stanu prawnego gruntów poinformowała, iż na 
koniec roku 2016 do przekształcenia prawa wieczystego użyt-
kowania w prawo własności w zasobach Spółdzielni pozostaje 
14 361 m2 i dotyczy to 13 budynków mianowicie: Bulwarna 1a, 
Kopernika 4, Kopernika 7, Kopernika 8a, Kopernika 11, 11-go 
Listopada 4, Okrzei 20, Okrzei 25, Okrzei 37, PLM 2, Topolowa 

8, Warszawska 88 i Wyszyńskiego 25. Dobrą wiadomością jest 
fakt, że w bieżącym roku udało się wykupić grunt pod kolejną 
nieruchomością tj. Okrzei 25. Obecnie pozostało 12 nierucho-
mości z wieczystym użytkowaniem. 
Kolejnym szczegółowo omówionym tematem była gospodar-
ka finansowa Spółdzielni za rok 2016 realizowana w oparciu 
o plan finansowo-gospodarczy zatwierdzony uchwałą Rady 
Nadzorczej Nr 4/2016, opiewający na kwotę 20.020.397 zł.  
Koszty działalności Spółdzielni w roku 2016 niemal w połowie, 
bo aż w 46% to media niezależne od Spółdzielni – dostawa wody 
zimnej i odprowadzenia ścieków, koszty centralnego ogrze-
wania, gazu i podgrzewu wody, razem stanowią 9.259.315 zł. 
Koszty eksploatacji, które dotyczą w głównej mierze: wynagro-
dzeń z narzutami, podatków, opłat bankowych, wieczystego 
użytkowania, ubezpieczeń, modernizacji placów zabaw i wy-
wozu śmieci, opłat za energię elektryczną to kwota 4.538.090 zł. 
Ponadto na fundusz remontowy odpis podstawowy wyniósł 
3.566.945 zł i konserwacje 844.947 zł. Nieznaczną kwotę bo 
152.441 zł stanowią koszty działalności kulturalno- oświa-
towej i 188.633 zł to koszty konserwacji domofonów i anten.  

Zaległości w opłatach eksploatacyjnych na koniec roku 
2016 narastająco wynosiły 833.616.00 zł. Spółdzielnia pro-
wadzi intensywną politykę windykacyjną, czego wymier-
nym efektem jest mimo wszystko niski wskaźnik zaległo-
ści w stosunku do wymiaru wynoszący 4,46 %, nie zna-
czy to jednak, iż sytuacja ta zadawala Zarząd Spółdzielni, 
który nadal intensywnie kontynuuje egzekucję zadłużeń.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bilans Spół-
dzielni wg stanu na dzień 31.12.2016 rok zbadał Biegły Rewi-
dent powołany uchwałą Rady Nadzorczej  Nr 29/2016 z dnia 
21.11.2016r., który z wynikami swojej pracy i sporządzonym 
raportem zapoznał Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 
24.04.2017r. Opinia Biegłego Rewidenta jest pozytywna.  
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Następnie Pani Prezes szeroko i szczegółowo omówiła działal-
ność Spółdzielni w zakresie administracji i eksploatacji, wyko-
nania planu remontów i działalności Zaplecza Technicznego. 
W roku 2016 nakłady związane z planem remontów poniesio-
no na realizację renowacji elewacji, wymianę okien w klatkach 
schodowych i piwnicach, remont balkonów, ciągów pieszo-
-jezdnych, remont instalacji sanitarnych oraz dokumentacje 
techniczne. Kwotę 2.171.268 zł przeznaczono na renowacje ele-
wacji z dociepleniem ścian piwnicznych, remontem dachów z 
obróbkami blacharskim i przebudową kominów, miejscowymi 
naprawami elewacji oraz dokumentacje techniczne na kolejne 
budynki. W okresie sprawozdawczym dofinansowano wymia-
nę stolarki we własnym zakresie w 51 lokalach, za łączną kwotę 
81.283 zł (dotyczy wniosków, które wpłynęły do Spółdzielni 
do końca maja 2015 roku). Kwotę 128.000 zł wydatkowano na 
wymianę stolarki okiennej klatek schodowych i okien piwnicz-
nych w budynkach: Dąbrówki 33, 35, 37, 39, 41, Sędomierska 
2, 4, 6, 6a, 8, 10, Łupińskiego 1, 3, 5, 7, 11 i Warszawska 135. 

Razem wymieniono 450 kompletów. W roku 2016 z funduszu 
remontowego zrealizowano remont 80 balkonów i loggii w 2 
budynkach tj. Topolowa 37 i 47 za ogólną kwotę 306.000 zł. Do 
ważnych zadań należy zaliczyć zrealizowanie w 2016r robót 
sanitarnych związanych z wymianą poziomów zimnej wody i 
przebudową kanalizacji sanitarnej i wymiany instalacji central-
nego ogrzewania których łączny koszt wyniósł 475.416 złotych. 
W roku 2016 realizowano również roboty drogowe, remonty 
chodników, dojść do budynków, miejsc postojowych, utwar-
dzenia terenów pod altanami śmietnikowymi za łączną kwotę 
232.878 zł oraz wykonano szereg robót różnych. Pani Prezes 
zapoznała również Walne Zgromadzenie z zakresem prac wy-
konanych przez konserwatorów Zaplecza Technicznego w ra-
mach odpisu na konserwacje oraz z najważniejszymi pracami 
realizowanymi przez administrację tj. montaż nowych altan 
śmietnikowych przy Topolowej 1-3 i Dąbrówki 33, moderniza-
cja placów zabaw w rejonie budynków Nadrzeczna 7, Siennicka 
8, Siennicka 6; Warszawska 212; Kościuszki 20, Wyszyńskiego 
23. W ramach renowacji terenów zielonych wykonano w 2016 
roku projekt terenu zielonego w rejonie budynków Nadrzeczna 
7, Siennicka 6 i 8 wraz z rzeczowym wykonaniem i pielęgna-
cją. Ponadto wykonano liczne nasadzenia m.in. na terenach 
przylegających do budynków Topolowa 10,12, 39, Warszawska 
103, 111, Siennicka 9, Nadrzeczna 1, Miodowa 5, Warszaw-
ska 212. W dalszej części Pani Prezes przedstawiła realizację 
wniosków Walnego Zgromadzenia z 2016 roku oraz wniosków 
polustracyjnych przedłożonych do realizacji przez Krajowy 
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych na podstawie 
lustracji przeprowadzonej na przełomie roku 2015 i 2016 doty-

czącej całokształtu działalności Spółdzielni za lata 2013-2015.  
Podsumowując swoje sprawozdanie pani Prezes Zarządu 
Izabela Krupa stwierdziła, iż sytuacja Spółdzielni jest sta-
bilna, co w pełni potwierdza wykonanie planów, nie wystę-
pują zadłużenia z tytułu zobowiązań wobec osób trzecich, 
Spółdzielnia nie zaciągała kredytów co w świetle sprawozda-
nia pozytywnie rokuje działalność Spółdzielni w perspek-
tywie najbliższych lat, a następnie podziękowała wszystkim 
mieszkańcom i pracownikom, szczególnie tym, którzy dzie-
lili się cennymi uwagami, opiniami i wspierali Spółdziel-
nię swoją wiedzą i doświadczeniem w codziennej pracy. 

Kolejnym punktem obrad Walnego Zgromadzenia było spra-
wozdanie Rady Nadzorczej, które złożył jej Przewodniczący p. 
Mirosław Mirkowski. Na wstępie przypomniał strukturę Rady 
działającej do ostatniego Walnego w 2016 oraz jej nowy skład oso-
bowy po wyborach w 2016 roku, a następnie przedstawił tematy 
i zagadnienia jakimi zajmowała się Rada w trakcie 13 posiedzeń 
odbytych w minionym roku. Przewodniczący omówił jakich 
spraw dotyczyły uchwały podjęte w okresie sprawozdawczym. 

Następnie po stwierdzeniu przez komisję mandatowo-skruta-
cyjną prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia przy-
stąpiono do głosowania uchwał. Po odczytaniu i omówieniu 
uchwały członkowie mogli zabrać głos w przedmiocie danej 
uchwały i uzyskać odpowiedzi na zadane pytania. Najwięcej 
emocji wzbudziły uchwały związane z rozpoczęciem inwestycji 
przy ul. Topolowej gdy mieszkańcy sąsiadujących z inwesty-
cją bloków mocno oponowali przeciwko budowie. O tym czy 
uchwały zostały podjęte stwierdziło w dniu 07.06.2016 Kole-
gium Walnego Zgromadzenia w skład którego weszli Przewod-
niczący i Sekretarze obrad obydwu części WZ. Kolegium stwier-
dziło iż Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: 
uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
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DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ 
PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W GODZ. 1600 - 1700

DATA IMIĘ I NAZWISKO DATA IMIĘ I NAZWISKO
10.07 Jan PATEJCZYK 02.10 Anna KŁOSSOWSKA

24.07 Anna KORCZYŃSKA 16.10 Irena PILICH

07.08 Jan PATEJCZYK 30.10 Łukasz LIPIŃSKI

21.08 Mirosław MIRKOWSKI 13.11 Krzysztof ROGUSKI

04.09 Anna KŁOSSOWSKA 27.11 Lidia WILK

18.09 Stefan BOŁTOWICZ 11.12 Stefan BOŁTOWICZ

stanowiących własność Spółdzielni do 
sezonu grzewczego 2017/2018, analizy 
zużycia wody za okres od listopada 2016 
roku do kwietnia 2017 roku, planu pra-
cy Rady Nadzorczej na II półrocze 2017 
roku.

W omawianym okresie Rada Nad-
zorcza podjęła  uchwałę w sprawie usta-
lenia wynagrodzenia Zastępcy Prezesa 
Zarządu ds. gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi. Na posiedzeniach Rada 
Nadzorcza  zapoznawała się z informacją 
o pracy Zarządu Spółdzielni, który odbył 
w tym czasie 15 protokołowanych po-
siedzeń. Rada Nadzorcza angażując się  
w działania mające na celu doprowadze-
nie do  zmniejszania zaległości czynszo-
wych w Spółdzielni, na wszystkie odbyte w 
tym czasie posiedzenia Rady Nadzorczej  
tj. w kwietniu, maju i czerwcu wezwa-
ła łącznie 58 członków Spółdzielni za-

legających w opłatach  eksploatacyj-
nych za zajmowane lokale mieszkalne, 
czego efektem było spłacenie przez 
nich zaległości w kwocie 53 433,44 zł  
tj. 53% całego zadłużenia.

W omawianym okresie Rada Nad-
zorcza rozpatrzyła 5 wystąpień, w tym 
trzy zbiorowe, skierowanych do Rady 
Nadzorczej w sprawach różnych, do-
tyczących zamieszkiwania w spół-
dzielczych zasobach mieszkaniowych. 
Wszystkie wnioski rozpatrzono i poin-
formowano zainteresowanych o pod-
jętej przez Radę Nadzorczą decyzji.  
Ponadto informujemy, że Rada Nad-
zorcza kontynuuje  rozpoczęte w 2010 
roku poniedziałkowe dyżury radnych i 
poniżej podajemy Państwu wykaz dyżu-
rów, które odbędą się w II półroczu 2017 
roku.

Z pracy Rady Nadzorczej

Redakcja

W ostatnim numerze „Przełomo-
wych Wieści”  wydanym w kwietniu 
bieżącego roku poinformowaliśmy Pań-
stwa o efektach pracy Rady Nadzorczej w 
okresie od grudnia 2016 roku do  marca 
2017 roku . Od kwietnia tego roku od-
były się  trzy plenarne posiedzenia Rady 
Nadzorczej, na których Rada zajmowała 
się sprawami dotyczącymi: oceny bilansu 
Spółdzielni za 2016 rok, przygotowania 
Spółdzielni do realizacji planu remontów 
w aspekcie przeprowadzonych przetar-
gów, realizacji wniosków Walnego Zgro-
madzenia Członków z 2016 roku, plano-
wanego przedsięwzięcia inwestycyjnego 
przy ulicy Topolowej, organizacji i przy-
gotowań do letniego wypoczynku dzieci 
i młodzieży organizowanego w Klubie 
Osiedlowym „Przełom”, wykonania za-
dań rzeczowo-finansowych Spółdzielni 
w I kwartale 2017 roku oraz windykacji 
opłat, analizy zakładowego systemu wy-
nagrodzeń pracowników Spółdzielni w 
aspekcie rocznych planów finansowo-
-gospodarczych Spółdzielni, oceny stanu 
bezpieczeństwa w spółdzielczych zaso-
bach mieszkaniowych, oceny realizacji 
planu remontów i konserwacji przyjęte-
go na 2017 rok, realizacji robót docieple-
niowych budynków przy ulicy 1-go PLM 
„Warszawa”, wyników finansowych prze-
targów na roboty remontowe objęte pla-
nem remontów na 2017 rok i ich wpływu 
na plan remontów, harmonogramu prac 
dotyczących przygotowania instalacji 
wewnętrznych oraz węzłów cieplnych 

wego za rok 2016, uchwała nr 2 w sprawie podziału nadwyżki 
bilansowej za 2016 rok, uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 roku, uchwała nr 
4, 5, 6 ,7 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,  

uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady 
Nadzorczej z działalności za 2016 rok, uchwała nr 10 w sprawie 
zbycia nieruchomości. Nie zostały podjęte uchwały: uchwała nr 
9 w sprawie zbycia nieruchomości, uchwała nr 11 w sprawie: 

zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych inwestycji 
Spółdzielni polegającej na budowie budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową w parterze i 
garażem podziemnym w Mińsku Mazowieckim przy ul. To-
polowej na działce oznaczonej nr ew. 935/28, uchwała nr 12 
w sprawie: zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych 
inwestycji Spółdzielni polegającej na budowie budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową w 
parterze w Mińsku Mazowieckim przy ul Topolowej na dział-
ce oznaczonej nr ew. 935/29, uchwała nr 13 w sprawie zmiany 
statutu. Po głosowaniu nad uchwałami nastąpił długo oczeki-
wany moment przeznaczony na dyskusję o sprawach różnych, 
dotyczących bieżącej działalności i planowanych robót w za-
sobach Spółdzielni. Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie 
dyskusji udzielali członkowie Zarządu. W wyniku przeprowa-
dzonej dyskusji wybrane na poszczególnych częściach Walne-
go Zgromadzenia komisje wnioskowe  sformowały  wnioski, 
które przekazano Zarządowi do rozważenia. Po wyczerpaniu 
porządku obrad Walnego Zgromadzenia, co zajęło średnio  
4 godziny na każdej części Walnego Zgromadzenia, Przewod-
niczący podziękowali wszystkim obecnym za udział i zakoń-
czyli obrady. Redakcja
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KLUB „PRZEŁOM” - działalność społeczno kuluralna
Nareszcie wakacje!

  Radość dzieci z przerwy od nauki szkol-
nej wiąże się często z troską rodziców. Jak 
mądrze zorganizować te dwa miesiące, by 
dziecko mogło w bezpiecznych warunkach  
odpocząć i ciekawie spędzić wolny czas?  
W tym roku otwieramy nowy rozdział w tym 

zakresie dziękując za kilkunastoletnią bardzo owocną współ-
pracę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Klub Osiedlowy „Przełom” posiada całoroczną propozy-
cję zajęć. Ze wszystkich tych atrakcji będzie można korzystać 
także przez cały miesiąc lipiec. Urozmaicona oferta dedykowa-
na jest przede wszystkim dla dzieci członków w wieku 6 - 13 lat 
zamieszkałych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni. Prze-
widujemy zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry i zabawy w klubie, 
konkursy, zajęcia uwzględniające indywidualne predyspozycje 
i zdolności dzieci. Dwa razy w tygodniu dzieci będą korzystać 
z basenu. Odbędą się również warsztaty twórczo-literackie z 
elementami jogi dla dzieci, spotkania z Mińską Gildią Fanta-
styki i z wolontariuszami Fundacji EBU. Odwiedzimy biblio-
tekę, gdzie będziemy uczestniczyć w seansach Kinoteki. Dla 
dzieci uzdolnionych artystycznie zapewnimy zajęcia rękodziel-
nicze i wokalno-taneczne. Codziennie zawędrujemy również 
do „Mińskiej Pyzy" na pyszny dwudaniowy obiad. Wszystkie 
zajęcia  podczas wakacji będą nieodpłatnie dla dzieci człon-
ków Spółdzielni zamieszkałych w naszych zasobach mieszka-
niowych (za wyjątkiem obiadów, które zostały zamówione na 
życzenie rodziców i będą przez nich finansowane). Zapraszamy 
do skorzystania z naszych propozycji.

Potańcówka w Klubie
Seniorzy rozpoczeli wakacje wspaniałą imprezą przy muzyce 
granej na żywo. Dziękujemy zespołowi "Expert", który nieod-
płatnie wystąpił w naszym Klubie.  W lipcu jak zwykle zapra-
szamy osoby w wieku 60+ na czwartkowe spotkania od 1500 
do 1800, gdzie w miłym gronie można spędzić czas. W waka-
cyjnym czasie nasi Seniorzy zaplanowali biwak w Cegłowie  
i wycieczkę.

Pudełko życia
Emeryci z Klubu Seniora 
działającego przy Spółdziel-
ni Mieszkaniowej "Przełom" 
uczestniczą w akcji: "Pudłeko  
życia", którą propaguje na 
terenie naszego miasta Sto-
warzyszenie "Radość Trze-
ciego Wieku". Projekt zakła-
da umieszczenie wszystkich 
ważnych informacji o pa-
cjencie w jednym miejscu. 
Pudełko może uratować ży-
cie każdemu, kto w chwili 
przyjazdu karetki czy służb 
ratowniczych nie jest w sta-
nie podać podstawowych 
informacji o swojej chorobie, 
uczuleniach czy zażywanych lekach. Dokładna instrukcja ob-
sługi  krok po kroku, wypełniona drukowanymi literami zawie-

ra informacje: kto jest lekarzem prowadzącym, przebyte ope-
racje, gdzie znajduje się dokumentacja medyczna komu prze-
kazać klucze, czy w domu znajdują się zwierzęta.Umieszczona 
naklejka na pudełku i taka sama na lodówce, szafce lub innym 
widocznym miejscu może uratować życie. Dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu i wsparciu wielu osób oraz głównego sponsora 
- firmy "Kosbud" w czasie II Mińskiego Dnia Seniora w dniu 4 
czerwca 2017 roku harcerze rozdawali "Pudełka Życia". Jest to 
niezwykle ważna i potrzebna akcja. Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy do Klubu Osiedlowego.

II Miński Dzień Seniora
Na imprezie  Mińskich Seniorów w dniu 4.06 br. również 
nie zabrakło seniorów z Klubu „Przełom”. Nasza wysta-
wa rękodzielnicza cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Wszyscy podziwiali  przepiękną  biżuterię, szydełkowe cu-
deńka, haftowane obrazy, dekupażowe ozdoby. Największą 
atrakcją naszego stoiska były warsztaty filcowania na mo-
kro. Każdy chętny mógł własnoręcznie stworzyć niepowta-
rzalny kwiat lub motyla pod troskliwą opieką naszych pań.  

Na Mińskim Dniu Seniora wystąpiła również nasza gru-
pa wokalno-taneczna, ze starannie dobranym repertuarem. 
W tym sezonie to już trzeci  udany występ  zespołu „Przeło-
mianie”. Wcześniej zaprezentowali się na przeglądzie piosen-
ki w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowiec-
kim, oraz zdobyli wyróżnienie w „Mivenie –Eto Kabarecie”.  

To był udany sezon w Klubie Seniora. Cieszymy się ,że do Klu-
bu przychodzi coraz więcej emerytów zawiązują się znajomo-
ści, panuje miła i rodzinna atmosfera.
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KLUB „PRZEŁOM” - cd...
Żyj zdrowo!!!

Nasi seniorzy dbają o zdrowie i kondycję. Chętnie biorą udział 
w pogawędkach na temat zdrowego stylu życia, a później 
wnioski z tych spotkań realizują w życiu codziennym czego 
dowodem jest chociażby czynne uczestnictwo w zajęciach na 
świeżym powietrzu. W czwartkowe przedpołudnie 25 maja 
przywitała nas piękna, słoneczna pogoda. Seniorzy wyruszy-
liy spod Klubu Osiedlowego „Przełom” pod miński MOPS 
na inaugurację zajęć pt. „Żyj zdrowo z Nordic Walking”. 

Zajęcia rozpoczęły się o 1100 przywitaniem przez pracowników 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz przez prowadzą-
cego trening p. Artura Parzeckiego. Następnie piętnastoosobo-
wa grupa skierowała się na teren MOSiR przy ul. Sportowej, 
gdzie po krótkiej rozgrzewce i niezbędnym instruktażu senio-
rzy wyruszyli na swoje, jak się okazało w przypadku niektórych 
osób – pierwsze spacery z kijkami. Ścisłe wytyczne trenera, 
instruowały uczestników o sposobie poruszania, tak aby uak-
tywnić odpowiednie grupy mięśni, i dać odpoczynek stawom. 
Spacer nie obył się bez miłych pogawędek i zawarcia nowych 
znajomości. Uśmiechnięci i opaleni seniorzy około godz.1300 

zakończyli swój trening, a następnie wprawnym spacerowym 
krokiem powrócili do swoich domów.

Szlakiem najpiękniejszych miejsc Warszawy
W dniu 11 kwietnia 2017r. wyprawą do Pałacu w Wilanowie 
inaugurowaliśmy cykl wycieczek zatytułowany: „Najciekaw-
sze i najpiękniejsze miejsca i muzea Warszawy”. Ta letnia kró-
lewska rezydencja założona przez króla Jana III Sobieskiego, a 
znacznie uświetniona między innymi przez Stanisława Kostkę 
Potockiego, nieodmiennie zachwyca zarówno polskich, jak 
i zagranicznych gości i takie odczucia wywołała również w 
uczestnikach wycieczki. Pełne przepychu, świetnie utrzymane 
wnętrza, piękne eksponaty, bogate kolekcje obrazów, zadzi-
wiające historie związane z poszczególnymi pomieszczeniami 
i zakątkami Pałacu, oraz zapierający dech w piersiach ogród 

pozostaną w naszych wspomnieniach. Niestety, pogoda prze-
szkodziła nam w pełnym zwiedzeniu terenów zielonych, dlate-
go zamierzamy w bardziej ku temu sprzyjającym czasie ponow-
nie odwiedzić Wilanów. Z tą myślą i mimo deszczowej pogody, 
w miłej atmosferze, powróciliśmy do Mińska Mazowieckiego, 
podziwiając jeszcze mijaną po drodze monumentalną sylwetkę 
Świątyni Opatrzności Bożej.

Aktywni pingpongiści
Od października 2016 do końca czerwca 2017 organizowane 
były w Klubie „Przełom” turnieje tenisa stołowego głównie dla 
chłopców z klas IV-VI. Z kilkunastoosobowej grupy najwy-
trwalsi okazali się zawodnicy z klasy 5c ze Szkoły Podstawo-
wej Nr 1. Niemalże w każdą środę rozgrywali  turnieje każdy 
z każdym, tworząc przy tym listę rankingową i klasyfi kację. 

Z zaciekawieniem obserwowaliśmy przyjacielskie pojedynki, 
gorycz porażki i nieopisaną radość wygranej. Trudo było wy-
grać tym bardziej, że poziom był bardzo wyrównany. O wygra-
nej decydowały pojedyncze punkty, czasem szczęście. Dla nas 
wszyscy są zwycięzcami. Gratulujemy i zapraszamy do Klubu 
we wrześniu!

Redakcja
Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na zgłaszane przez naszych mieszkańców potrzeby zapewnili-
śmy Państwu możliwość korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klientów, 
oraz otrzymywania faktur za nasze usługi drogą elektroniczną, tzw. e-faktury. 
W celu skorzystania z powyższych usług prosimy o wypełnienie, podpisanie 
i odesłanie dołączonego oświadczenia. Oświadczenie można doręczyć osobiście 
do sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, przesłać listem, faksem 
na nr 25 758 38 67 lub skan e-mailem na adres: sm@smprzelom.pl. 

Zachęcamy do skorzystania z nowych rozwiązań, które dla Państwa przygotowaliśmy!
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Chyba wszyscy lubimy ptaki, zarów-
no te domowe jak i dziko żyjące. Nikt nie 
chce wyrządzić im krzywdy, ale musimy 
pamiętać że gołębie możemy dokarmiać 
tylko zimą, gdy trudno im znaleźć jaki-
kolwiek pokarm. Niestety wiele osób nie 
stosuje się do tych rad i karmi zwierzęta 
na balkonach, parapetach, przy śmietni-
kach, klatkach schodowych, na placach 
zabaw, lub przy sklepach spożywczych. 
Gołębie pozostawiają po sobie mnóstwo 
odchodów, które są niebezpieczne dla 
zdrowia człowieka. Przez miłośników go-
łębi cierpią mieszkańcy, którzy mają dość 
ptasich nieczystości. Dla niektórych ludzi 
dokarmianie dzikiego ptactwa kojarzy 
się przede wszystkim z dobrym uczyn-
kiem i niesieniem pomocy. Jeśli chodzi 
o osiedla mieszkaniowe to w dłuższej 
perspektywie „dobre chęci” stają się utra-
pieniem dla pozostałych mieszkańców. 

W spółdzielczych zasobach mieszkanio-
wych jest co najmniej kilkanaście osób, 
które uważają, że dokarmianie gołębi to 
nasz obowiązek i tylko osoba „bez serca” 
będzie dążyć do wprowadzania zakazu 
dokarmiania dzikiego ptactwa. Często 
zdarza się, że obecność gołębi wynika z 
postawy jednego z sąsiadów zdetermino-
wanego by pomagać ptakom. Osoby do-

karmiające gołębie, gawrony itp., rzucają 
najczęściej okruchy pieczywa, makaron, 
ryż bądź ziemniaki. W pierwszej kolejno-
ści warto pamiętać, że pozostawienie ich 
w dużych ilościach jest zwykłym śmiece-
niem, co może pociągnąć 
za sobą konsekwencje w 
postaci otrzymania od 
Straży Miejskiej mandatu 
karnego w wysokości do 
500zł. Dokarmiając gołębie 
człowiek ingeruje w prawo 
selekcji naturalnej i utrud-
nia przetrwanie ptakom w 
trudniejszych warunkach. 
Takie ,,darmowe stołów-
ki” sprawiają, że zwierzę-
ta stają się coraz śmielsze, zaczepiają 
przechodniów i zanieczyszczają obrane 
przez całe stado miejsce. Powstałe w ten 
sposób siedlisko brudu sprzyja rozprze-

strzenianiu się zarazków 
różnych chorób. Roz-
wiązanie takiej sytuacji 
nie jest proste, szczegól-
nie jeśli spór odbywa 
się wyłącznie na linii 
dokarmiający-sąsiedzi. 
Administracja Spółdziel-
ni, zależnie od sytuacji 
podejmuje mediacje i 
wielokrotnie przeprowa-
dza rozmowy z osobami 

dokarmiającymi, jednakże przedmioto-
we rozmowy prowadzą najczęściej tylko 
do chwilowej poprawy sytuacji, jednak-
że w niedługim czasie sprawa powraca. 
Największy problem, który związany 
jest z niekontrolowanym dokarmianiem 
gołębi można zaobserwować między 
innymi przy budynkach: Kopernika 7, 
Kopernika 14, Topolowa 31, Okrzei 31, 

Armii Ludowej 21, Wy-
szyńskiego 32/34. Jednakże 
takich miejsc na terenie Mińska Ma-
zowieckiego jest o wiele więcej. Osoby 
dokarmiające nie zdają sobie sprawy z 

zagrożeń jakie niesie za sobą dokarmia-
nie gołębi. Dotyczą one nie tylko nas, ale 
również samych ptaków, które nieświa-
domie, z uwagi na łatwy dostęp do poży-
wienia zbliżają się do ludzi. Przenoszą na 
ciele różnego rodzaju insekty wywołują-
ce i przenoszące choroby. Oprócz chorób 
jakie przenoszą gołębie z ich obecnością 
wiążą się również uciążliwości natury es-
tetycznej, a mianowicie zanieczyszczanie 
odchodami chodników, parapetów, bal-
konów oraz związany z tym faktem nie-
przyjemny zapach. Teren osiedla miesz-
kalnego to jedno z najgorszych miejsc na 
dokarmianie ptaków, ponieważ momen-
talnie odbija się na to na estetyce elewacji 
pobliskich budynków, balkonów, a także 
dachów. 

STOP ~ dokarmianiu gołębi!

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 

O G Ł O S Z E N I E  O PRZETARGU
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom”ogłasza przetarg na ustanowienie prawa 
odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni na obszarze miasta 
Mińska Mazowieckiego: lokal nr 49 przy ul. Mikołaja Kopernika 11 o powierzch-
ni użytkowej 37,00m², usytuowany na III piętrze Cena wywoławcza lokalu wynosi: 
99 000 zł. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom” 
/sala nr 6/ w dniu 01.08.2017r. /wtorek/ 

• I termin o godz.1000- przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni
• II termin o godz.1100- przetarg nieograniczony 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej, najpóźniej w dniu przetargu do godz. 900 na konto Spółdzielni Możli-
we jest obejrzenie lokalu po uprzednim uzgodnieniu terminu z administracją Spół-
dzielni tel. 25 758 50 11 w 15 i 18. Dodatkowe informacje dot. przetargu oraz lokalu 
można uzyskać w dziale Członkowskim Spółdzielni pok.nr 22 tel. (25)758 50 11 w 26, 
gdzie również można zapoznać się z wyceną rzeczoznawcy. Szczegółowe informacje 
dotyczące w/w przetargu są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smprzelom.pl 

OGŁASZAJ SIĘ U NAS! 
TO SIĘ OPŁACA!
Zapraszamy chętnych 

reklamodawców do współpracy 
i składania zamówień. 

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 Zarząd Spółdzielni
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Uśmiechnij się!!!

Przechwala się trzech myśliwych:
Pierwszy z nich: - Ja to byłem w Afryce i polo-
wałem na lwy.
Drugi: - A ja to byłem na Alasce i polowałem na 
łosie.
Na to ostatni: - Hmm, 
a ja to panowie byłem 
w Norwegii.
-A fi ordy widziałeś?
-Fiordy?! Panowie, fi ordy 
to mi z ręki jadły!

***
Telefon do biura podróży: 

- Dzień dobry, akurat tak się 
złożyło, że mamy z żoną urlop. 
I chcielibyśmy odpocząć... 
- Oczywiście. Dobrze się 
składa. Jaką kwotą państwo 
dysponują? 

- Mamy 500 złotych. 
- Aaaa... to sobie odpoczywajcie.

***
Sąsiadka pyta sąsiadkę:
– No i jakie wrażenia przywiózł syn z wakacji?
– Wrażenia?... Jeszcze nie wiem, ale już wiem, 
jakie przywiózł wyrażenia!

***
Na zakończenie roku szkolnego 
dyrektorka mówi do uczniów: 
- Życzę wam przyjemnych wa-
kacji i żebyście we wrześniu 
wrócili do szkoły mądrzejsi! 
- Nawzajem! 

***
Agent biura podróży wynajmuje Kowalskim 
apartament nad morzem.
- A czy tu często pada deszcz? - pyta Kowalski. - 
Tu? Nigdy! Tylko na zewnątrz.

***
Na pustyni wyczerpany tury-
sta pyta napotkanego Araba: 
- Panie, jak dojść do Kairu?
- Cały czas prosto, a w czwar-
tek w prawo.

***
Mąż: Chciałbym te wakacje spędzić tam, gdzie 
jeszcze nigdy nie byłem....
Żona: Świetnie...Co powiesz na kuchnię?

***
Żona mówi do męża:
-Kochanie, marzy mi się, żeby 
założyć na plażę coś takiego, 
co sprawiłoby, że wszyscy by 
osłupieli.
-Łyżwy załóż.

KĄCIK KULINARNY
Przepis na bardzo proste i pyszne 

ciasto marchewkowe:

Składniki :
2 szklanki startej na drobnych oczkach tarki marchewki
¾ szklanki oleju roślinnego
3 jajka
240 g brązowego cukru
240 g mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1 łyżeczka cynamonu
½ łyżeczki sproszkowanego 
imbiru (niekoniecznie)

Przygotowanie :
Jajka ucieramy z cukrem na puszystą masę. Pod koniec ucierania, cały czas 
mieszając ciasto, stopniowo wlewamy olej, a następnie dodajemy startą (naj-
lepiej odciśniętą z soku) marchewkę. Potem już tylko dokładnie mieszamy z 
przesianą razem z sodą i proszkiem do pieczenia mąką, dodajemy cynamon 
i imbir lub zamiast tych przypraw np. aromat pomarańczowy i skórkę po-
marańczową, rodzynki – wg uznania. Pieczemy ok. 40 min. W temperaturze 
180C.

Smacznego życzy Sekcja Kulinarna Klubu Osiedlowego

Redakcja
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