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Szanowni Mieszkańcy,
kończy się rok 2017, już za chwilę wszyscy 

zasiądziemy przy wigilijnych stołach, będzie-
my składać sobie serdeczne życzenia, konsu-
mować pyszne potrawy podsumowując mi-
niony rok, który dla niektórych był okresem 
bardzo intensywnym.

W Spółdzielni nastąpiło wiele zmian, 
co podyktowane jest chęcią stałego podnosze-
nia jakości naszych usług, ale przede wszyst-
kim nowymi okolicznościami prawnymi.

Udało nam się wdrożyć nowy zintegro-
wany system informatyczny, który pozwala 
na szybkie i efektywne korzystanie z zasobów 
informacji z możliwie najwyższym pozio-
mem bezpieczeństwa danych, nową platformę 
e-bok, w której mamy już ponad tysiąc użyt-
kowników, uruchomiliśmy również zgodnie 
z zapowiedzią, płatności masowe.

W celu pozyskania dodatkowych środ-
ków fi nansowych, Spółdzielnia przystąpiła 
do przetargu ogłoszonego przez Prezesa URE 
na wybór przedsięwzięć służących poprawie 
efektywności energetycznej, za które można 
uzyskać świadectwa efektywności energe-
tycznej, zwane popularnie „białymi certyfi -
katami”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 
w sierpniu br. z pozytywnym skutkiem 

dla Spółdzielni. Pozyskane „białe certyfi katy” 
zamierzamy sprzedać na Towarowej Giełdzie 
Energii kiedy będą korzystne ceny.

W tym roku również startujemy w konkur-
sie dotyczącym wspierania efektywności ener-
getycznej w sektorze mieszkaniowym ogło-
szonym przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na pozyska-
nie dotacji z przeznaczeniem na docieplenie 
budynków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
w przyszłym roku w sierpniu.

Z bieżącej działalności zrealizowane zo-
stały zadania remontowe, w tym terminowo 
zakończone renowacje bloków, remonty bal-
konów oraz prace instalacyjne w poszczegól-
nych branżach. Czynimy już przygotowania 
do realizacji zatwierdzonego planu remon-
tów na przyszły rok uchwałą nr 9/2017 Rady 
Nadzorczej z dnia 20 listopada br., zgodnie 
z którym kontynuujemy proces renowacji ele-
wacji, na większą skalę wykonujemy zgodnie 
z potrzebą remonty dachów, dróg i pozosta-
łe. Poza podstawowym zakresem remontów 
będziemy kontynuować czynności związane 
z montażem szlabanów na naszych nierucho-
mościach. Rozwiązanie to w pełni sprawdziło 
się przy ul. Topolowej, wzdłuż rynku miej-
skiego. W przyszłym roku również zaplano-

TO BYŁ DOBRY ROK!
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wana jest dalsza renowacja terenów zie-
lonych, tym razem w okolicy budynków 
Kopernika 1, 3, Stanisławowska 1.

W związku z ustawą dotyczącą rent 
i emerytur, która weszła w życie z dniem 
1 października br., umożliwiającą przej-
ście na wcześniejszą emeryturę z możli-
wości tej skorzystało pięciu pracowni-
ków Spółdzielni, w tym trzech sprzątaczy 
posesji. Dziękujemy im za wieloletnią 
współpracę i życzymy spokojnego, zasłu-
żonego odpoczynku.

W tej sytuacji ogłosiliśmy przetargi 
na sprzątanie nieruchomości przez fi rmy 
zewnętrzne i obecnie na 12 nieruchomo-
ściach obsługują nas fi rmy sprzątające. 
Z uwagą obserwujemy takie rozwiązanie 

i staramy się egzekwować jak najlepszą 
jakość usług.

Dla poprawy kontaktów z miesz-
kańcami otworzyliśmy również stronę 
na Facebooku, na której zamieszczamy 
istotne informacje. Zapraszamy do „po-
lubienia”, żeby być z nami na bieżąco.

Bardzo istotnym zdarzeniem jakie 
miało miejsce w br. i ma wpływ na funk-
cjonowanie Spółdzielni jest uchwalenie 
przez Sejm nowelizacji ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, ustawy ko-
deks postępowania cywilnego i ustawy 
Prawo spółdzielcze z dnia 20 lipca 2017r., 
które weszły w życie w dniu 9 września 
br. i zmieniły rzeczywistość spółdziel-
czą poprzez wprowadzenie zupełnie 

nowych zasad nabywania członkostwa 
i wiele innych zmian, a jednocześnie zo-
bowiązała Spółdzielnie do wprowadze-
nia zmian w statutach, co będzie przed-
miotem najbliższego Walnego Zgroma-
dzenia Członków, które planowane jest 
na koniec kwietnia 2018 roku. O tym 
szerzej w następnym artykule poświęco-
nym w całości temu zagadnieniu. 

W świetle tych wszystkich infor-
macji, korzystając z okazji chciałabym 
życzyć Państwu spokojnych i zdrowych 
Świąt Bożego Narodzenia, spełnienia 
marzeń i realizacji wszelkich planów 
w nadchodzącym Nowym Roku oraz 
szampańskiej zabawy sylwestrowej.

WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW (WSSO)

Niebieskim z napisem „Papier”, do którego wrzucamy:
- opakowania z papieru i tektury
- gazety, czasopisma i ulotki
- zeszyty
- papier biurowy
Nie wrzucamy:
- odpady higieniczne np. ręczniki papierowe 
i zużyte husteczki
- kartony po mleku i napojach
- papier lakierowany i powleczony folią
- zanieczyszczony papier
- papierowe worki po nawozach i materiałach 
budowlanych

Zielonym z napisem „Szkło”, do którego wrzucamy:
- butelki po napojach i żywności
- słoiki
- szklane opakowania po kosmetykach
Nie wrzucamy:
- ceramika, doniczki, porcelana
- szkło okularowe i żaroodporne
- znicze z zawartością wosku
- żarówki, świetlówki i refl ektory
- opakowania po lekach, rozpuszczalnikach 
i olejach silnikowych
- lustra i szyby

Żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, do którego 
wrzucamy:
- butelki platikowe
- nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików
- plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe
- opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po mleku i sokach)
- puszki po żywności
- folia aluminiowa
- opakowania po środkach czystości, kosmetykach
Nie wrzucamy:
- opakowania po lekach
- zużyte baterie i akumulatory
- opakowania po farbach, lakierach i olejach
- plastikowych zabawek
- części samochodowych
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Brązowym z napisem „Bio”, do którego wrzucamy:
- odpadki warzywne i owocowe
- resztki jedzenia 
- gałęzie drzew i krzewów
- skoszona trawa, liście, kwiaty
- trociny i kora drzew
Nie wrzucamy:
- ziemia i kamienie
- popiół z węgla kamiennego
- drewno impregnowane
- kości i odchody zwierząt
- oleju jadalnego
- płyt wiórowych i pilśniowych

Czarnym z napisem „Zmieszane”, do którego 
wrzucamy:
- wszystko, czego nie można wyrzucić 
do pozostałych pojemników, 
a co nie jest odpadem niebezpiecznym
Nie wrzucamy:
- przeterminowane leki i chemikalia
- zużyty sprzęt elektroniczny i AGD
- zużyte baterie i akumulatory
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- odpady budowlane i rozbiórkowe
- zużyte opony

Stosując się do wyżej wymienionego rozporządzenia 
do 30 czerwca 2022 roku Spółdzielnia zapewni pojemniki we 
właściwych kolorach odpowiadających danej frakcji odpadów, 
natomiast przed tą datą pojemniki stosowane dotychczas będą 
oznakowane  wyłącznie odpowiednim napisem.

W związku z powyższą informacją apelujemy do wszyst-
kich mieszkańców spółdzielczych zasobów o przestrzeganie 
zasad segregacji odpadów, aby brak selektywengo zbierania 
odpadów komunalnych nie spowodował konieczności nali-
czenia  opłat stosowanych w odniesieniu do nieczystości nie-
segregowanych zgodnie z uchwałą Rady Miasta. Musimy mieć 
również na uwadze fakt, że najprawdopodobniej w niedługim 
czasie znacznie wzrosną opłaty za wywóz nieczystości stałych.

Opracował: M.P.

Ze spółdzielczym pozdrowieniem
Prezes Zarządu Izabela Krupa

Ze spółdzielczym pozdrowieniem
Prezes Zarządu Izabela Krupa

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku w Mińsku Mazowieckim nastąpi zmiana systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w zakresie ich selektywnego zbierania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 

roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, śmieci należy zbierać i oddawać zgod-
nie z powyższym aktem prawnym, w szczególności w podziale na frakcje w pojemnikach oznaczonych kolorem:
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W związku z pytaniami mieszkań-
ców spółdzielczych zasobów mieszka-
niowych, co tak właściwie niosą za sobą 
zmiany w ustawie o spółdzielniach miesz-
kaniowych i Prawie spółdzielczym, które 
weszły w życie 9 września 2017r. przybli-
żamy w częściach tematycznie /w niniej-
szym wydaniu „Przełomowych Wieści” 
zmiany w kwestiach związanych z człon-
kostwem/ problematykę wprowadzonych 
zmian w odniesieniu do okoliczności wy-
stępujących w naszej Spółdzielni.

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych dotyczy przede wszyst-
kim wprowadzenia daleko idących zmian 
w zakresie stosunku członkostwa.

Zgodnie z intencją ustawodawcy 
członkostwo w Spółdzielni powinno być 
ściśle związane z prawem do lokalu. Ozna-
cza to, że znaczna grupa członków Spół-
dzielni, którym w dniu wejścia w życie 
ustawy zmieniającej ustawę o spółdziel-
niach mieszkaniowych, nie przysługiwa-
ło prawo do żadnego lokalu należącego 
do zasobów naszej Spółdzielni, utraciła 
z tym dniem członkostwo z mocy prawa. 
Do tej kategorii członków należeli:
•	 członkowie oczekujący bez prawa do 

lokalu,
•	 członkowie małżonkowie bez prawa 

do lokalu,
•	 członkowie, którzy zbyli lokale na-

leżące do zasobów SM „Przełom”, a 
nie złożyli rezygnacji z członkostwa.

W konsekwencji tego, w znowelizowanej 
ustawie brak jest zapisu umożliwiającego 
dotychczasowym członkom oczekują-
cym, w ramach pierwszeństwa, o ubie-
ganie się o ustanowienie prawa odrębnej 
własności lokali wskazanych w ogłosze-
niu o przetargu.

Ustawodawca w dużej mierze zerwał 
z ogólną zasadą dobrowolności człon-
kostwa w spółdzielni mieszkaniowej 
ustalając, że w zdecydowanej większości 
przypadków powstaje i ustaje ono z mocy 
prawa. Członkami Spółdzielni są zatem 
osoby fizyczne i prawne, którym m.in. 
przysługują spółdzielcze prawa do lokali. 
Jeżeli spółdzielcze prawo do lokalu przy-
sługuje wspólnie małżonkom, wówczas 
z mocy prawa członkostwo przysługuje 
im obojgu. W tych wypadkach nie ma 
możliwości ani rezygnacji z członkostwa 
(np. poprzez wypowiedzenie) ani za-
kończenia stosunku członkostwa przez 
Spółdzielnię (np. poprzez wykreślenie  
z rejestru członków). 

Nabycie członkostwa z mocy prawa 
w tej sytuacji nie jest związane z obo-

wiązkiem złożenia deklaracji i wniesienia 
wpisowego i udziału, a ustanie członko-
stwa nie jest związane z koniecznością 
podejmowania uchwał przez organy 
Spółdzielni.

Dobrowolność członkostwa w tym 
zakresie obejmuje tylko osoby, którym 
przysługuje odrębna własność lokali. 
Właściciel mieszkania może więc po zło-
żeniu deklaracji zostać przyjęty w poczet 
członków, może również tak jak dotych-
czas stosunek członkostwa wypowie-
dzieć. 

Jeżeli prawo do lokalu należy do kil-
ku osób, niebędących małżonkami (na 
przykład na skutek dziedziczenia), wów-
czas powinny one wskazać spośród siebie 
członka Spółdzielni i niezwłocznie za-
wiadomić o tym Spółdzielnię.

Członkostwo w Spółdzielni ustaje z 
mocy prawa m in. z chwilą:
•	 wygaśnięcia spółdzielczego lokator-

skiego prawa;
•	 zbycia spółdzielczego własnościo-

wego prawa do lokalu lub udziału w 
tym prawie;

•	 zbycia prawa odrębnej własności  
lokalu lub udziału w tym prawie.

Jeżeli członkowi przysługuje w Spółdziel-
ni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu 
będący podstawą uzyskania członkostwa, 
wówczas utrata członkostwa następuje 
dopiero w przypadku utraty wszystkich 
tytułów prawnych do lokali w zasobach 
Spółdzielni.

Wprowadzone ustawą zmiany doty-
czą również rozliczeń wkładu mieszka-
niowego związanego ze spółdzielczym 
lokatorskim prawem do lokalu, jeżeli  
to prawo nie jest zbywane w drodze 
przetargu. Osoba zainteresowana naby-
ciem takiego prawa będzie zobowiązana  
do wniesienia wkładu mieszkaniowego w 
wysokości zwaloryzowanej według war-
tości rynkowej lokalu. 

Kolejna zmiana dotyczy uszczuplenia 
uprawnień Rady Nadzorczej w zakresie 
podejmowania uchwał w sprawie wy-
gaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego. Aktual-
nie obowiązujący przepis ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych stanowi, iż w 
przypadku zaległości w opłatach za lokal, 
za okres co najmniej 6 miesięcy, a także 
w przypadku rażącego wykraczania osób 
korzystających z lokalu przeciwko obo-
wiązującemu porządkowi domowemu, 
Spółdzielnia może wnieść do sądu po-
zew o wygaśnięcie spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 

czego konsekwencją będzie utrata prawa 
do lokalu mieszkalnego, a następnie eks-
misja z lokalu.

Należy jednak zaznaczyć, iż znowe-
lizowana ustawa umożliwia osobom, 
którym na skutek nieuiszczania opłat  
za lokal, prawo do lokalu mieszkalne-
go wygasło. Wystąpienie do Spółdzielni  
z roszczeniem o ponowne ustanowie-
nie spółdzielczego lokatorskiego prawa  
do lokalu mieszkalnego jest możliwe, w 
sytuacji gdy spłacone zostało całe zadłu-
żenie w opłatach za lokal wraz z kosztami 
sądowymi, komorniczymi, odsetkami i 
nie został wcześniej ustanowiony tytuł 
prawny do lokalu na rzecz innej osoby.

Istotna zmiana występuje w trybie 
załatwiania formalności po rozwodzie, w 
sytuacji, gdy byłym małżonkom wspólnie 
przysługiwało spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu. Znowelizowana usta-
wa wyeliminowała roczny termin, któ-
ry zobowiązywał byłych małżonków do 
poinformowania Spółdzielni, któremu 
z nich po rozwodzie przypadło prawo 
do lokalu spółdzielczego, pod rygorem 
wygaśnięcia prawa do lokalu. Obecnie, 
byli małżonkowie nadal zobowiąza-
ni są do załatwienia tych formalności  
tj. dokonanie podziału majątku wspól-
nego w zakresie prawa do spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkal-
nego oraz wkładu mieszkaniowego zwią-
zanego z tym prawem, jednakże ustawa 
nie określa w tym zakresie terminu i nie 
sankcjonuje braku załatwienia tych for-
malności wygaśnięciem prawa do lokalu. 
Należy jednak wskazać, iż do momentu 
zawiadomienia Spółdzielni, komu przy-
padło spółdzielcze lokatorskie prawo do 
lokalu mieszkalnego, byli małżonkowie 
odpowiadają solidarnie za wnoszenie 
opłat za lokal.

Ponadto, w obowiązującym stanie 
prawnym spółdzielnie mieszkaniowe  
nie stosują przepisów Prawa spółdziel-
czego w zakresie wykluczenia i wykreśle-
nia z rejestru członków spółdzielni oraz 
dotyczących udziałów i wpisowego –  
co jednoznacznie wynika ze znowelizo-
wanej ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych.

Niestety w nowych przepisach istnieje 
wiele luk prawnych, niejednoznaczności 
i wątpliwości interpretacyjnych. Przybli-
żyliśmy Państwu tylko niektóre zmiany 
w spółdzielczej ustawie, do tematu inter-
pretacji pozostałych zmian i dyskusji nad 
nimi będziemy wracać w następnych nu-
merach naszej gazety. Opracowała: J.O.

Zmiany ustaw spółdzielczych - sprawy członkowskie
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Twoje zdrowie w Twoich rękach!!!
Okres zimowy powoduje, że miesz-

kańcy często dbając o jak najmniejsze 
zużycie ciepła, a tym samym zminimali-
zowanie ponoszonych z tego tytułu opłat, 
„uszczelniają” swoje mieszkania zaklejając 
kratki wentylacyjne i nawiewniki likwi-
dując tym samym jakąkolwiek wymianę 
powietrza w zajmowanych lokalach. Taka 
niewłaściwa eksploatacja lokalu w efekcie 
jest przyczyną pojawiania się na ścianach 
i sufi tach czarnych nalotów w postaci 
pleśni i zarosiałych szyb okiennych. Brak 
właściwej wentylacji pomieszczeń przy-
czynia się do rozwoju pleśni i zagrzybie-
nia, a niekorzystny efekt dla organizmu 
człowieka to bóle głowy, niedotlenienie 

serca, kaszel, chrypka, bóle gardła, po-
drażnienia spojówek, alergia u dzieci.

Niewentylowane pomieszczenia nara-
żają nas na wdychanie zanieczyszczonego 
powietrza przez substancje chemiczne 
emitowane przez materiały budowlane, 
meble, wyposażenie czy też wchodzące 
w skład środków czystości detergenty, za-
rodniki pleśni i grzybów, roztocza, kurz 
oraz dwutlenek węgla. Najbardziej nie-
bezpieczne są te substancje których obec-
ność nie jest w żaden sposób sygnalizowa-
na (bezwonna i bezbarwna). Za najgroź-
niejszy uznać należy tlenek węgla (czad), 
który powstaje wówczas, gdy proces spa-
lania (kuchnie gazowe i gazowe podgrze-

wacze wody) odbywa się w warunkach 
niedoboru tlenu powodowanego niedo-
stateczną wymianą powietrza. Corocznie 
w skali kraju rejestruje się kilkaset zatruć 
z tego powodu, niestety w wielu przypad-
kach śmiertelnych. Przyczyną okazuje się 
zła wentylacja łazienek, ubikacji, kuchni, 
garaży, brak dopływu wystarczającej ilo-
ści powietrza do prawidłowego procesu 
spalania oraz zakłócenia ciągłości usuwa-
nia spalin.

Nasuwa się pytanie – dlaczego pro-
blem ten pojawił się w takiej skali dopiero 
teraz, w ostatniej dekadzie? Jakie zmiany 
w budownictwie stały się tego przyczy-
ną? Przez wiele lat głównym powodem 

Z pracy Rady Nadzorczej

DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ 
PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W GODZ. 1600 - 1700

DATA IMIĘ I NAZWISKO DATA IMIĘ I NAZWISKO
08.01 Lidia WILK 09.04 Anna KŁOSSOWSKA
22.01 Jan PATEJCZYK 23.04 Lidia WILK
05.02 Stefan BOŁTOWICZ 07.05 Krzysztof ROGUSKI
19.02 Anna KŁOSSOWSKA 21.05 Mirosław MIRKOWSKI
05.03 Anna KORCZYŃSKA 04.06 Łukasz LIPIŃSKI
19.03 Irena PILICH 18.06 Łukasz LIPIŃSKI

Rada Nadzorcza wybrana na Wal-
nym Zgromadzeniu w 2016 roku obcho-
dzi właśnie półmetek swojej kadencji. 
Posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej  
odbywały się raz w miesiącu i poprzedza-
ne były posiedzeniami stałych komisji. 
W co drugi poniedziałek członkowie 
Rady Nadzorczej przyjmowali intere-
santów w ramach dyżurów, w biurze 
Spółdzielni w pokoju nr 15. Wykaz dy-
żurów znajduje się na stronie interne-
towej Spółdzielni, jak również publiko-
wany jest w „Przełomowych Wieściach”. 
Od początku swojej kadencji Rada 
Nadzorcza informuje mieszkańców 
o prowadzonej działalności i wynikach 
swojej pracy. Ostatnią taką informację 
podano w lipcowym wydaniu gazety. 
Od tego czasu odbyło się pięć plenar-
nych posiedzeń Rady Nadzorczej, na 
których Rada zajmowała się sprawami 
dotyczącymi: korekty planu remontów 
i konserwacji na 2017 rok, oceny re-
alizacji zadań rzeczowo-fi nansowych 
za I półrocze, a następnie za III kwarta-
ły 2017 roku z uwzględnieniem windy-
kacji opłat, analizy stanu technicznego 
zasobów Spółdzielni z uwzględnieniem 

przeglądów technicznych poszczegól-
nych budynków, stanu rozliczeń środ-
ków zgromadzonych na remonty zgodnie 
z ewidencją na poszczególne budynki, 
a także zakresu i rodzaju niezbędnych 
do wykonania remontów bieżących oraz 
w planach kilkuletnich, rozliczenia zuży-
cia energii cieplnej w sezonie grzewczym 
2016/2017, przebiegu „Akcji Lato 2017” 
organizowanej w Klubie Osiedlowym, 
przeglądów kominiarskich i gazowych, 
realizacji planu remontów i konserwa-
cji za III kwartały 2017 roku, założeń 
do projektu planu remontów na 2018 rok 
oraz przygotowań do opracowania pla-
nu gospodarczo-fi nansowego Spółdziel-
ni na rok 2018, a także przyjęcia planu 
pracy komisji problemowych na II półro-
cze 2017 roku. 

W omawianym okresie Rada Nad-
zorcza podjęła osiem uchwał w sprawach 
korekty planu remontów i konserwacji 
na 2017 rok /2 uchwały/, zmiany składu 
komisji rewizyjnej, uchylenia regulami-
nu ochrony danych osobowych w Spół-
dzielni, zatwierdzenia planu remonów 
na 2018 rok, uchwalenia regulaminu 
wynagradzania i premiowania człon-

ków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przełom”, wyboru podmiotu uprawnio-
nego do badania sprawozdania fi nanso-
wego Spółdzielni za 2017 rok, zatwierdze-
nia fi nansowania docieplenia budynku 
Okrzei 20 w 2019 roku. Dodatkowo na 
każdym posiedzeniu Rada Nadzorcza 
analizowała regulaminy wewnątrzspół-
dzielcze i przedstawiała wnioski w tej 
sprawie. Łącznie zapoznano się z 12 regu-
laminami. 

We wrześniu bieżącego roku Rada 
Nadzorcza wysłuchała przedłożo-
nej przez Radcę Prawnego Spółdzielni 
informacji o ustawie z dnia 20 lipca 2017 
roku o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, ustawy - kodeks postę-
powania cywilnego oraz ustawy - Prawo 
spółdzielcze, a także analizowała wstęp-
ną ocenę  skutków prawnych nowelizacji 
przepisów w działalności Spółdzielni.

W omawianym okresie Rada Nad-
zorcza kontynuowała  działania mające 
na  celu  zmniejszanie zaległości czyn-
szowych w Spółdzielni i w okresie od 
lipca do listopada br wezwała łącznie 
84 członków Spółdzielni zalegających w 
opłatach  eksploatacyjnych za zajmowa-
ne lokale mieszkalne, czego pozytywnym 
efektem było spłacenie przez nich zale-
głości w kwocie 95.137,87zł. stanowiącej 
64% całego zadłużenia tych członków.

Należy dodać, że Rada Nadzorcza 
rozpatrywała także wystąpienia miesz-
kańców, w tym dwa zbiorowe, a 4 indy-
widualne skierowane do Rady Nadzorczej 
w sprawach dotyczących zamieszkiwania 
w spółdzielczych zasobach mieszkanio-
wych. Wszystkie wystąpienia rozpatrzone 
zostały terminowo, zaś  zainteresowanych 
poinformowano o podjętych przez Radę 
Nadzorczą decyzjach. Redakcja
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Termomodernizacja budynków: termomodernizacja elewacji, remont dachu, re-
mont kominów w budynkach: Kopernika 16, 18 i Okrzei 14A. 
Roboty dekarskie: remont dachu z wymianą pokrycia budynku Nadrzeczna 4, po-
krycie dachu papą zgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi budynków: Jana 
Pawła II 21A, Kopernika 1, częściowy remont dachu - pokrycie oraz montaż zada-
szenia nad schodami zewnętrznymi do klatki XI budynku Warszawska 212.
Wymiana okien i drzwi: dofi nansowanie do wymiany okien we własnym zakresie, 
wymiana okienek piwnicznych i przy wejściach do klatek schodowych budynku Za-
mojska 10, wymiana okienek piwnicznych budynku Zamojska 8, wymiana drzwi 
wejściowych w budynku Warszawska 163.
Remont balkonów: remont loggii z wymianą balustrad w budynku Topolowa 41, 
częściowy remont balkonów z wymianą balustrad w budynku Toruńska 4.
Remont klatek schodowych: remont klatek schodowych i piwnic w budynku 
1-go Maja 95 - Kołbiel.
Remont instalacji sanitarnych: opracowanie dokumentacji i wymiana pionów 
wodno-kanalizacyjnych w budynku Zamojska 8 - Kałuszyn, wymiana poziomów 
kanalizacyjnych w piwnicy budynku Chełmońskiego 12.

Remont instalacji elektrycznych: wymiana instalacji elektrycznej na klatkach 
schodowych i w piwnicy w budynku Topolowa 35, opracowanie dokumentacji na 
wymianę instalacji elektrycznej klatek schodowych i w piwnicy w budynku Topo-
lowa 47.
Remont ciągów pieszo-jezdnych: remont dróg dojazdowych i chodników z par-
kingiem przy budynkach: Warszawska 86, 88, 90, Kościuszki 2, Jana Pawła II 21 
i 21A, rozbiórka altany i utwardzenie terenu przy budynkach: Kopernika 8A, 10, 
Chełmońskiego 12, Szczecińska 11A, Łupińskiego 9, 11, Sędomierska 8 i 10, prze-
budowa dróg dojazdowych i chodników wraz z wykonaniem odwodnienia i muru 
oporowego na osiedlu Targówka przy budynkach: Dąbrówki 33, 35, 39, Sędomier-
ska 2, 6, 6A, 8, 10, Łupińskiego 9, 11.
Roboty różne: remont posadzki w lokalu usługowym oraz naprawa chodnika z wy-
konaniem odwodnienia z rur PVC w budynku Warszawska 111, remont tarasu w 
budynku Kościuszki 2.

Plan remontów na rok 2018

Dział Techniczny

Montaż szlabanów a strefa płatnego parkowania

Andrzej Rudzki 
Kierownik Działu Technicznego

niezadowolenia użytkowników miesz-
kań był nadmierny napływ zimnego po-
wietrza przez nieszczelności okien, brak 
docieplenia ścian zewnętrznych, dachu i 
wywołane tym wyziębienie pomieszczeń. 
Stosowanie dostępnych wtedy metod 
uszczelniania pozwalało na ograniczenie 
niekontrolowanej wymiany powietrza, ale 
nie eliminowało jej całkowicie. 

W zasobach naszej spółdzielni zapro-
jektowana dla mieszkań jest wentylacja 
grawitacyjna (samoczynna) - działająca 
na zasadzie różnicy ciśnień (podgrzania 
powietrza), bo czym powietrze lżejsze -  
wznosi się do góry. 

Zgodnie z Polską Normą PN-83/ 
B-03430 „Wentylacja w budynkach 
mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania 
i użyteczności publicznej. Wymagania”, 
napływ świeżego powietrza do mieszka-
nia winien wynosić do 120m³ w ciągu 
godziny i taka ilość również powinna być 
odprowadzana poprzez kratki wentyla-
cyjne ponad dach za pomocą przewodów 
wentylacyjnych. W przypadku braku 
napływu świeżego powietrza do lokalu 
powodowanego zbyt szczelnymi oknami 
np. z PVC, wystąpi zatrzymanie wymiany 
powietrza, a nawet „zwrotny ciąg”, gdzie 
zimne zużyte powietrze będzie nawiewać 
z przewodów wentylacyjnych, a w przy-
padku spalinowych powodując zaczadze-
nie. Dla zapewnienia właściwego funkcjo-
nowania wentylacji jak również komfortu 
zamieszkiwania należy w oknach zamon-
tować nawiewniki, które zapewnią wła-
ściwą wymianę powietrza i wyeliminują 
niedogodności w użytkowanych przez 
Państwa lokalach, pod warunkiem nie 
zaklejania kratek wentylacyjnych oraz nie 
montowania w kanałach wentylacyjnych 
jakichkolwiek urządzeń elektrycznych w 
postaci wentylatorów oraz okapów elek-
trycznych, wymuszających sztucznie wy-
dalanie zużytego powietrza i zaburzają-

cych pracę całej wentylacji grawitacyjnej. 
W przypadku stwierdzenia niepra-

widłowości w funkcjonowaniu wen-
tylacji, szczególnie w lokalach, gdzie 
występują gazowe podgrzewacze wody 
należy niezwłocznie zgłosić ten fakt 
do Spółdzielni pod nr. tel. - Dział Tech-

niczny: 25 758 50 11 wew. 16; Zaple-
cze Techniczne 25 758 22 07, lub pod 
tel. alarmowe zamieszczone na tablicach 
ogłoszeniowych na klatkach schodowych. 

Pamiętajmy właściwe działanie wen-
tylacji zapewnia komfort zamieszkiwa-
nia!!! 

W przyszłym roku Urząd Miasta 
w Mińsku Mazowieckim planuje urucho-
mić komunikację miejską. Równocześnie 
wprowadzona zostanie karta miejska 
i strefa płatnego parkowania w śródmie-
ściu. Obejmować będzie swoim zasięgiem 
obszar ograniczony ulicami Kopernika 
– Warszawska – Kazikowskiego – rondo 
Sybiraków – Daszyńskiego – Piłsudskiego 
– plac Dworcowy – 1-go Maja – Licealna 
– Piękna. 

Oznacza to konieczność ponoszenia 
opłat z tytułu parkowania samochodów 
na terenie miasta w miejscach dotychczas 
nie obwarowanych tego typu obowiąz-

kiem. Biorąc pod uwagę fakt, iż znaczna 
część strefy płatnego parkowania (SPP) to 
tereny leżące w bezpośrednim sąsiedztwie 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” 
oraz niechęć kierowców do ponoszenia 
jakichkolwiek opłat związanych z par-
kowaniem pojazdów, należy spodziewać 
się, że parkingi i place utwardzone na-
leżące do spółdzielczych zasobów będą 
atrakcyjną alternatywą dla osób szukają-
cych miejsca dla swojego pojazdu w za-
tłoczonym mieście. Większość terenów 
spółdzielczych to przestrzenie otwarte, 
nieograniczone ogrodzeniami i brama-
mi, co w dalszej perspektywie może spo-

wodować nadużywanie tej sytuacji przez 
przypadkowych kierowców niezwiąza-
nych ze Spółdzielnią. Z podobną sytu-
acją Zarząd Spółdzielni borykał się przy 
budynkach Topolowa 37, 39, 41, 45, 47 
i Warszawska 103, gdzie parkingi we-
wnątrz osiedla zastawiane były praktycz-
nie w całości przez osoby korzystające 
z targowiska miejskiego. Rozwiązaniem 
powyższego problemu był montaż szla-
banów automatycznych. W pierwszej ko-
lejności wykonano powyższe prace przy 
ul. Warszawskiej 103, za pośrednictwem 
fi rmy zewnętrznej. Na pozostałych wjaz-
dach na osiedle od ul. Topolowej, w roku 

Kierownik Działu TechnicznegoKierownik Działu Technicznego

wodować nadużywanie tej sytuacji przez 

Termomodernizacja budynków:
mont kominów w budynkach: Kopernika 16, 18 i Okrzei 14A. 
Roboty dekarskie:

niezadowolenia użytkowników miesz-
kań był nadmierny napływ zimnego po-
wietrza przez nieszczelności okien, brak 
docieplenia ścian zewnętrznych, dachu i 
wywołane tym wyziębienie pomieszczeń. 
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CO DZIAŁO SIĘ W KLUBIE „PRZEŁOM” ?
Administracja

Współpraca ze Stowarzyszeniem 
„Nasza Przestrzeń”

Wrzesień to czas nowych wyzwań, 
podejmowania niejednokrotnie inspiru-
jących zadań i otwierania kolejnych roz-
działów nie tylko w życiu dzieci, ale bywa, 
że także i przez osoby dorosłe. 

Taka właśnie szansa na ciekawą od-
mianę lub urozmaicenie codziennej rze-
czywistości zaistniała w Klubie Osiedlo-
wym „Przełom”, który we wrześniu tego 
roku rozpoczął współpracę ze Stowarzy-
szeniem Inicjatyw Społecznych „Nasza 
Przestrzeń” z Mińska Mazowieckiego, 
by dzięki pozyskanemu przez nie do-
fi nansowaniu ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego zreali-
zować projekt adresowany do seniorów 
i młodzieży pod nazwą „Wczoraj – dziś – 
jutro”. Piątkowe wieczory w klubie uroz-
maicone zostały zajęciami integracyjnymi 
i psychoedukacyjnymi dla młodzieży, 
natomiast w środowe popołu-
dnia, zarówno starsze, jak i mło-
de pokolenie realizowały wspól-
ne aktywności, co dawało szansę 
na lepsze wzajemne zrozumienie. 
Odbyły się także wspólne warszta-
ty fotografi czne, które wprowadziły 
swoich uczestników w tajniki pracy 
ze sprzętem fotografi cznym.

Owocem tych międzypokole-
niowych spotkań jest szereg prezen-
tacji mających na celu przedstawić 
z innej, nieznanej dotąd nawet do-
brym znajomym i przyjaciołom strony 
głównych bohaterów naszego projektu – 
seniorów. Pokaz stworzonego materiału 
miał miejsce w Klubie dn. 29.11.2017r. 
podczas „Wieczoru Osobowości” i wy-
wołał wiele miłych emocji. Wspaniałą 
atrakcją, a zarazem nagrodą dla osób 
uczestniczących w Projekcie była sfi nan-

sowana w ramach projektu, czyli całkowi-
cie bezpłatna dla seniorów i młodzieży li-
stopadowa wizyta w warszawskim Teatrze 
Roma na musicalu pt. „Piloci”.

Jubileusz KLUBU SENIORA
Jubileusz Klubu Seniora zwany przez 

seniorów „Dniem Seniora” w Klubie 
Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przełom” to było radosne, pełne wspo-
mnień i mile spędzonych (wspólnych) 
chwil spotkanie! W imieniu Zarządu 
Spółdzielni wszystkich zgromadzonych 
Seniorów i ich gości przywitała Z-ca Pre-
zesa Spółdzielni pani Jolanta Oklesińska. 
Następnie głos zabrała Kierownik Klu-
bu Osiedlowego „Przełom” pani Urszula 
Piwowar, która podkreśliła, ile radości, 
satysfakcji i pozytywnej energii daje pra-
cownikom Klubu współpraca z seniora-
mi, którzy systematycznie przychodzą 
do Klubu i aktywnie uczestniczą w spo-
tkaniach. Gościem specjalnym był rów-

nież poprzedni kierownik Klubu – pan 
Krzysztof Kulka, który w kilku słowach 
wyraził swoją radość, że idea funkcjo-
nowania w Klubie Osiedlowym „Prze-
łom” Klubu Seniora jest kontynuowana,  
w dodatku z dużym sukcesem. Nie były 
to słowa wypowiedziane „na wyrost”, 
bo w tym dniu, mimo odbywających się 

w tym czasie w Mińsku konkurencyjnych 
imprez, zaszczyciło nas swoją wizytą oko-
ło 30 osób, które degustowały przygoto-
wane specjalnie na tę uroczystość smako-
łyki i wspaniały tort przygotowany przez 
pracowników Klubu i młodzież klubową.

Jednak nie tylko przemówienia, po-
dziękowania i smakowitości były atrakcją 
tego wieczoru, ale również przygotowana 
prezentacja zdjęć z większości wydarzeń 
i części spotkań, które odbyły się w ramach 
Klubu Seniora. Seniorzy przypomnieli 
sobie początki funkcjonowania Klubu 
Seniora, pierwsze potańcówki, wigilię 
i sylwestra, piękne występy sekcji wo-
kalnej prowadzonej przez p. Zdzisława 
Koseskiego, ciekawe warsztaty między-
kulturowe i międzypokoleniowe, spotka-
nia prozdrowotne, twórcze zajęcia ręko-
dzieła, letnie pikniki i wspólne wyjazdy. 
Nic dziwnego, że uczestnicy spotkania 
jeszcze długo po jego zakończeniu dzielili 

się wrażeniami, a miła atmosfera 
i doskonałe humory spowodowały, 
że w pewnym momencie sponta-
nicznie wybrzmiały wesołe piosen-
ki, które zaintonowali członkowie 
grupy wokalnej. Nie zabrakło też 
tradycyjnego „Sto lat”. 

Współpraca z EBU
Jedno z sierpniowych spotkań 

Klubu Seniora w Klubie Osiedlo-
wym „Przełom” poświęcone było 
burzliwym dyskusjom na temat ty-
powo polskiej potrawy, rekomendo-

wanej przez seniorów młodym gościom 
- wolontariuszom Fundacji EBU, którzy z 
inicjatywy p. Elizy Bujalskiej mieli pojawić 
się z wizytą w klubie w kolejny czwartek. 
Ostatecznie wybór padł na pierogi, które 
nie dość, że są smaczne i efektowne, choć-
by z racji możliwości zastosowania róż-
norodnych produktów na nadzienie, to w 

bieżącym Zaplecze Techniczne kom-
pleksowo zrealizowało montaż szlaba-
nów, rozwiązując tym samym problem z 
brakiem miejsc postojowych dla naszych 
mieszkańców w wyżej wymienionym re-
jonie. 

Zarząd Spółdzielni na bieżąco bę-
dzie przyglądał się sytuacji związanej z 
wprowadzeniem SPP i w miarę potrzeb 
oraz posiadanych środków fi nansowych 
pod rozwagę brane będą kolejne przed-
sięwzięcia związane z montażem szla-
banów, tak aby w sposób maksymalnie 
skuteczny zapewnić możliwie jak naj-
większą ilość miejsc postojowych na 
wyłączność dla mieszkańców spółdziel-
czych zasobów.
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dodatku można je przygotować wspólnie, 
ucząc przy okazji młodzież techniki wy-
robu tej typowo polskiej potrawy. Już od 
15.00 w czwartek 10.08 br. radosny gwar 
kilkunastu osób wypełnił pomieszczenie 
Klubu. Panie seniorki przyniosły nawet 
własne profesjonalne sprzęty ułatwiające 
wykonanie pierogów. Gdy tylko przyby-
ła zaproszona młodzież, rozpoczęło się 
wielkie „kucharzenie”. Pierwszym etapem 
warsztatów kulinarnych było przygoto-
wanie dwóch rodzajów farszu: chłopcy 
wytrwale przeciskali przez praskę twa-
róg i ziemniaki do pierogów ruskich, a 
dziewczęta pod czujnym okiem prowa-
dzących zajęcia seniorek odpowiednio 
przyprawiały zmiksowaną soczewicę. 
Następnie panie seniorki pokazywały jak 
wyrobić elastyczne i gładkie ciasto oraz 
cierpliwie uczyły sposobu wałkowania 
i zlepiania wykrojonych z ciasta kółeczek. 
Młodzi adepci polskiej sztuki kulinarnej 
pilnie notowali proporcje składników, 

zadawali pytania i wyko-
nywali zdjęcia, by móc 
po powrocie do własnego 
kraju już samodzielnie 
przyrządzić polski przy-
smak. Najlepszą recenzją, 
jaką wystawili zagranicz-
ni goście polskim piero-
gom były oklaski, które 
rozległy się po spróbowa-
niu obu wersji pierogów. 
Po miłym biesiadowa-
niu młodzież podzię-

kowała seniorom za wspólne warsztaty 
kulinarne i poczęstowała gospodarzy 
czekoladowymi „trufl ami francuskimi”. 
Goście z radością przyjęli sympatyczny 
gest jednej z pań seniorek, która na pa-
miątkę wspólnych warsztatów podarowa-
ła im urocze fartuszki kucharskie.

Andrzejki 2017
W czwartek, 
30 listopada br. w 
naszym Klubie od-
była się zabawa an-
drzejkowa dla Se-
niorów organizowa-
na przy współpracy 
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecz-
nej i młodzieży 
2 klasy integracyjnej 
ze Szkoły Podstawo-
wej nr. 3 im. Jana 
Pawła II w Mińsku 

Mazowieckim. Na tę okazję pracownicy 
Klubu przygotowali wspaniałe andrzejko-
we dekoracje, młodzież szkolna zorgani-
zowała konkursy i wróżby karciane. Nie 
obyło się również bez wróżby z lanego wo-
sku, a pyszności przygotowane przez pra-
cowników MOP-su cieszyły się ogromną 
popularnością. Dobra muzyka przygoto-
wana przez młodzież, jak również skocz-
ne melodie wygrywane na akordeonie 
przez jednego z uczestników stworzyły 
wyjątkową atmosferę, wszyscy bawili 
się doskonale na zapełnionym po brzegi 
parkiecie. Wspólne śpiewanie tradycyj-
nych starszych i najnowszych przebojów 
doskonale zintegrowało obydwa pokole-
nia. Po raz kolejny Seniorzy udowodnili, 
że nie ważny jest rok urodzenia, ale dobre 
chęci. Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za wspaniałą zabawę i miło spędzo-
ny czas. Redakcja
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Formularz
Wejdź na www.uniqa.pl w zakładkę 
Zgłoś szkodę  Szkody majątkowe

Mail
Zgłoś zdarzenie wysyłając e-mail:  
szkody.mieszkalnictwo@uniqa.pl

Telefon
Skorzystaj z Serwisu Likwidacyjnego dla Mieszkalnictwa  

42 63 44 844  

Pod tym numerem uzyskasz też informacje o przebiegu likwidacji Twojej szkody.

Jak zgłosić szkodę  
w UNIQA?

PESEL w przypadku szkody 
zgłaszanej z ubezpieczenia 
mieszkania

TERMIN i MIEJSCE zdarzenia

NR KONTA, na które ma zostać 
wypłacone odszkodowanie

NR POLISY, z której zgłaszana jest 
szkoda

Co będzie potrzebne podczas zgłoszenia szkody?

Szczegółowe informacje:

UNIQA TU S.A.

ul. Asłanowicza 29

08-110 Siedlce

tel. 25 63 30 296,  

25 63 33 585, wew. 35

fax. 25 63 30 296


