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Gratulacje od Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki z okazji 60-lecia Spółdzielni 

Mieszkaniowej "Przełom"

Szanowni Mieszkańcy,
Rok 2018 jest szczególny ze względu  

na przypadający w tym roku okrągły jubi-
leusz 60-lecia powstania naszej Spółdzielni. 
Aby przybliżyć wszystkim naszą genezę kilka 
słów na temat początków Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom”  
powstała w 1958 roku z inicjatywy grupy 
pracowników Oddziału Narodowego Ban-
ku Polskiego w Mińsku Mazowieckim oraz  
Oddziału Powiatowego Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego. Osobowość prawną Spółdziel-
nia uzyskała w dniu 21 listopada 1958 roku. 
Pierwszym zasiedlonym budynkiem spół-
dzielczym był Błonie 14 liczący 18 mieszkań, 
który w trakcie budowy zakupiono od Mia-
sta. Kolejny budynek Spółdzielnia przejęła w 
eksploatację w 1960 roku przy ul. Błonie 12.  
Założycielami Spółdzielni byli: Wójcicka 
Anna, Bubień Wanda, Uściński Jan, Brauła 
Zdzisław, Główka Henryk, Królak Roman, 

Jubileusz 60-lecia 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” 

1958 - 2018
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Stosio Stanisław, Podstawka Czesław, Kubicki Marian, Gut Ry-
szard, Sitnicki Stanisław,  Gańko Józef, Mackiewicz Antonina, 
Paska Janina, Stolarczyk Adam, Rek Władysław, Gójska Euge-
nia, Scheonborn Barbara, Niemczak Marianna, Służewska Ma-
ria, Chrościcka Teresa, Korczak Stanisław, Górska Maria, Papis 
Leokadia, Węgrowska Eleonora, Ślązek Czesław, Asztembor-
ski Stefan, Tomczak Krystyna, Sima Janina, Krajewski Miro-
sław, Kaszewski Stanisław, Nowakowski Kazimierz, Tatarczuk 
Edward, Jurowski Czesław, Kozłowski Bolesław, Wierzbicki 
Feliks, Zając Jadwiga.

Dziś mamy 110 budynków mieszkalnych, 1 socjal-
ny, 3 handlowo- usługowe oraz budynek użytkowa-
ny przez Zaplecze Techniczne. Mieszka u nas ponad 8 
000 mieszkańców, zarządzamy ponad 4 tysiącami lokali,  
a ogólna powierzchnia użytkowa naszych zasobów to 204 509 
m2.Do takiego stanu majątku Spółdzielni przyczyniło się wiele 
osób zarówno pracowników Spółdzielni, członków Rad Nad-
zorczych, ale i innych działaczy sprzyjających Spółdzielni. 

Kolejni Prezesi Zarządów w okresie 60 lat to: 
09/1958 – 01/1959 Czesław Jurowski, 01/1959 – 06/1959 Sta-
nisław Korczak, 06/1959 – 03/1962 Stefan Jurga, 03/1962 – 
03/1963 Aleksander Tews, 03/1963 – 04/1972 Edmund Paska, 
04/1972 – 07/1972 Henryk Ka-
rolak, 08/1972 – 12/1972 Tere-
sa Zgódka, 01/1973 – 03/1979 
Edward Rogowski, 04/1979 
– 08/1985 Wojciech Piątkow-
ski, 09/1985 – 02/1987 Andrzej 
Łodyga, 03/1987 – 05/2016 
Krzysztof Roguski, 06/2016 do 
chwili obecnej Izabela Krupa. 

W roku 2012 Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Przełom” zo-
stała uhonorowana przez Radę 
Miasta Mińsk Mazowiecki za 
zasługi dla rozwoju Miasta 
Mińsk Mazowiecki tytułem 
„Zasłużony dla Miasta Mińsk 
Mazowiecki” oraz wpisana do księgi zasłużonych, tym samym 
potwierdzając jak wiele wnosi swoją działalnością. 

Obecnie Spółdzielnią kieruje Zarząd w składzie: Izabela 
Krupa – Prezes Zarządu, Jolanta Oklesińska – Z-ca Prezesa,  

do 30 września br. p. Halina Bąk Z-ca Prezesa ds. ekonomicz-
nych, a od 29.10.2018 funkcję Z-ca Prezesa obejmie p. Katarzy-
na Skowronek. 

Funkcję kontrolną pełni Rada Nadzorcza w składzie:  
Mirosław Mirkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jan 
Patejczyk – Z-ca Przewodniczącego RN, Lidia Wilk – Sekre-
tarz, Anna Korczyńska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 

Stefan Bołtowicz – Przewod-
niczący komisji GZM i SSK, 
pozostali członkowie: Anna 
Kłossowska, Irena Pilich, 
Krzysztof Roguski i Łukasz 
Lipiński.

W ramach tegorocz-
nych obchodów miały miej-
sce wydarzenia akcentujące 
nasz jubileusz. Była to m.in. 
wystawa modelarska orga-
nizowana w ramach obcho-
dów 60-lecia na początku br. 
podczas której ogłoszony był 
konkurs na model związany 
z działalnością Spółdzielni. 
Jednak główna uro-

czystość skierowana do wszystkich mieszkańców –  
Festyn Rodzinny odbyła się w dniu 16 września przed 
Miejskim Domem Kultury w Mińsku Mazowiecki.  

Patronat honorowy nad naszym wydarzeniem objął Bur-
mistrz Miasta Mińsk Mazowiecki – Marcin Jakubowski, zaś 
patronat medialny: Nowy Dzwon, Strefa Mińsk, oraz Wir-
tualny Mińsk Mazowiecki. Zaproszeni byli liczni goście, 
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w tym: Starosta Miński p. Antoni Tarczyński, Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki p. Marcin Jakubowski, Dyrekto-
rzy Szkół z terenów Mińska Mazowieckiego, przedstawicie-
le służb mundurowych, a także nasi mieszkańcy, zasłużeni 
spółdzielcy, przewodniczący i członkowie byłych Rad Nad-
zorczych, pracownicy, pracownicy - emeryci, oraz przedsta-
wiciele fi rm - sponsorzy dzięki, którym odbyła się impreza. 

Gospodarzami i jednocześnie uczestnikami festynu byli człon-
kowie Zarządu, oraz Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 

Festyn otworzyli Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Mirosław Mirkowski i Prezes Zarządu Izabela Krupa. 

Bogactwo i różnorodność przygotowanych atrakcji przez 
pracowników Spółdzielni, oraz zaproszonych artystów skie-
rowana była dla różnych grup wiekowych i zainteresowań. 
Na dużej scenie wystąpili: „Przełomiaki” – zespół pod kie-
rownictwem p. Koseskiego działający przy Osiedlowym Klu-
bie "Przełom", młodzi akordeoniści również działający przy 
klubie, Zespół Maki i Chłopaki, Zespół Paula & Karol, oraz 

na zakończenie Martyna Jakubowicz z zespołem. Jednocze-
śnie na małej scenie po wschodniej stronie MDK miały miej-
sce pokazy klubowe sztuk walki i fi tnessu oraz występy dzieci 
ze szkół podstawowych nr 3 i 5. Poza występami scenicznymi 
zapewnione były dodatkowe liczne atrakcje tj. pokaz ptaków 
drapieżnych, malowanie buziek darmowe „dmuchańce”, ani-
macje z Klubem Przełom, a w tym plener malarski, warszta-
ty fi lcowania, konkursy dla dzieci i dorosłych z atrakcyjnymi 
nagrodami, animacje z wolontariuszami EBU. Harcerze dzia-
łający przy Spółdzielni przeprowadzili pokaz i szkolenie w za-
kresie ratowania życia, panie pielęgniarki w zorganizowanym 
punkcie wykonywały pomiary ciśnienia i badanie poziomu 
cukru, a Sojusz Mazowiecki – Drużyna Lokiego przybliżyła nam 
tradycje średniowiecznej Polski tj. strzelanie z łuku, pieczenie 
podpłomyków, walki na miecze oraz gry i zabawy z tej epoki. 
Wokół placu głównego było też wiele stoisk zarówno ga-
stronomicznych jak i innych ciekawych np. Stoisko Senio-
rów, Stoisko Twój Robot - propagujące w ciekawy sposób 
zajęcia z robotyki i programowania. W trakcie festynu pro-
wadzona była również zbiórka na rzecz Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej". 

Pod koniec festynu przed występem ostatniej gwiazdy wieczo-
ru na scenie pojawił się Pan Burmistrz Miasta Mińsk Mazo-
wiecki Marcin Jakubowski, który złożył na ręce p. Prezes Iza-
beli Krupa okazjonalny grawerton z serdecznymi gratulacjami 
z okazji jubileuszu 60-lecia powstania Spółdzielni oraz życzył 
dalszej owocnej działalności na kolejne lata. 

Festyn zakończył się w późnych godzinach wieczornych, 
a wiele ciekawych przeżyć i atrakcji jakich zapewnił spotkało 
się z uznaniem uczestników oraz pozostawi na długo w naszej 
pamięci wspomnienie udanych obchodów jubileuszu 60-lecia 
Spółdzielni.

Zmiana Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
w dniu 16.08. 2018r. wydał postanowienie o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian do Statu-
tu Spółdzielni Mieszkaniowej ”Przełom” w Mińsku Mazowieckim (sygn. akt WA.XIV NS-REJ.KRS/017674/18/986, 
uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu w dniach 24, 25 i 26 kwietnia 2018r /uchwała nr 9/2018 i 10/2018.
Obowiązująca treść Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” jest dostępna na stronie www.smprzelom.pl

Opracowała: J.O.
Przypominamy, iż w związku ze zmianą numeracji kont, wpłaty za wymiar czynszowy za zajmowany lokal przyjmowane 
będą na ogólne konto bankowe PKO BP o nr: 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388 TYLKO do końca br. tj. 31.12.2018 r . 
Prosimy o dokonywanie wpłat tylko i wyłącznie na przypisany indywidualny numer rachunku bankowego w ING Bank 
Śląski w celu ujednolicenia zasad przyjmowania wpłat od naszych mieszkańców. Więcej informacji można uzyskać 
kontaktując się z Działem Czynszów i Windykacji SM „Przełom” tel. 25 758 50 11 wew. 23, e-mail: sm@smprzelom.pl

Redakcja

Ze spółdzielczym pozdrowieniem
Prezes Zarządu Izabela Krupa
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Akcja Lato w Klubie "Przełom" 2018
W ramach całorocznej działalności klubowej w terminie 

02.07–27.07.2018r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” 
zorganizowała zajęcia wakacyjne w Klubie Osiedlowym przy  
ul. Kopernika 5.

Program wychowawczy wypoczynku zawierał licz-
ne atrakcje. Każde dziecko mogło wziąć udział w zajęciach 
uwzględniających jego indywidualne predyspozycje i za-
interesowania.Założeniem organizatorów było zapewnie-
nie dużej ilości zajęć sportowo-rekreacyjnych na świeżym 
powietrzu. Odwiedzaliśmy place zbaw i boiska szkolne 
organizując mnóstwo aktywności ruchowych dla dzie-
ci. Dwa razy w tygodniu korzystaliśmy z basenu miejskie-
go gdzie każdorazowo przebywaliśmy przez dwie godziny.

W tym roku nawiązaliśmy współpracę z Klubem Walki  
i Fitness Grappler. Instruktor przeprowadził profesjonal-
ny trening z elementami samoobrony. Zajęcia zakończyły się 
wspólnym pokazem umiejętności.Rozpoczęliśmy współpracę 
z Klub Fitness Fit & Joy. Uczestnicy świetnie się bawili ucząc 
się podstaw tańców latynoamerykańskich. Miejscem naszych 
spotkań była świetlica klubu "Przełom" przy ul. Kopernika 5. 
Dzieci nie miały czasu na nudę. Kadra opiekunów przygoto-
wała mnóstwo konkursów, quizów, zajęć manualnych i rucho-
wych. Dostępne były stoły do tenisa stołowego, „piłkarzyki”, 
cymber gaj, komputery. Tradycyjnie odbyły się imprezy: tur-
nieje gier stolikowych, karaoke, tańce i zajęcia artystyczne. 
Za udział w konkursach oraz sportową rywalizację wpaja-
jące zasadę fair play uczestnicy nagradzani byli słodyczami. 

Motywem przewodnim tegorocznych zajęć wakacyj-
nych była „Piracka przygoda". Wszyscy tworzyli dekoracje 
i stroje tematyczne. Dzieci przygotowały przekąski pirackie. 
Na zakończenie wakacyjnych zabaw opracowaliśmy układ 
choreograficzno-taneczny do muzyki „Piratów z Karaibów.’  
Tradycyjnie ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły 
się zajęcia kulinarne. Uczestnicy z zaangażowaniem wykonywa-
li sałatki owocowe oraz wspomniane przekąski pirackie. Samo-
dzielnie wykonane potrawy smakowały wszystkim. Odwiedzili-
śmy Bibliotekę Miejską, gdzie obejrzeliśmy cztery seanse filmowe.

Dużą atrakcją tegorocznych półkolonii były wizyty wolon-
tariuszy Fundacji  Rozwoju Międzykulturowego EBU. Zapro-
siliśmy gości z Hiszpanii, Włoch, Francji i Portugalii. Podczas 
spotkań młodzież obcojęzyczna propagowała kulturę swojego 
kraju organizowała zajęcia animacyjne z naszymi dziećmi.  
Zorganizowaliśmy dwa spotkania z „Mińską Gildią Fantasty-
ki”. Dzieci z dużym entuzjazmem uczestniczyły w spotkaniach 

z instruktorami planszówek. Skorzystaliśmy z ciekawej ofer-
ty zajęć wakacyjnych przygotowanych przez Muzeum Ziemi 
Mińskiej. Nasi podopieczni obejrzeli film dokumentacyjny o 
pracy archeologów oraz wzięli udział w profesjonalnie zorga-
nizowanych warsztatach. Na przygotowanym stanowisku ar-
cheologicznym szukaliśmy prehistorycznych zabytków. Rów-
nie ciekawym doświadczeniem okazały się zajęcia pozłotnicze, 
każde z dzieci mogło udekorować pamiątkowy dzwoneczek. 

Zwiedziliśmy Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich.  

Dla dzieci była to żywa lekcja historii związana z naszym 
miastem, okazało się, że wiele z nich było tam po raz pierw-
szy. Zaprosiliśmy do klubu przedstawicieli Komendy Policji 
i Patrol Szkolny. Dzieci wzięły udział w ciekawej pogadan-
ce na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Ponadto od-
wiedziliśmy Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazo-
wieckim. Wszyscy z przejęciem słuchali o pracy policjanta, 
dzieci zadawały mnóstwo pytań. Tradycyjnie zaprosiliśmy 
aktorów z Krakowa. Tym razem Studio Krak–Re zapropo-
nowało nam interaktywny spektakl: „Zaczarowany Młynek’’.  
W drugim tygodniu zajęć uczestnicy mogli zapoznać się z techni-

ką sitodruku. Każde dziecko mogło samodzielnie zaprojektować 
sobie pamiątkową torbę z pokolorowanym przez siebie motywem.

Tegoroczną ofertę wakacyjną wzbogaciliśmy o atrakcje tu-
rystyczne. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw 
Społecznych „Nasza Przestrzeń" w ramach projektu w całości 
sfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego, 
zorganizowaliśmy dwie wycieczki. Gościliśmy w agrotury-
stycznym Gospodarstwie "Akacjowy Zakątek" koło Pustelni-
ka. Założeniem był wielopokoleniowy integracyjny wyjazd 
dzieci i seniorów z Klubu "Przełom". Dzięki wyjątkowej go-
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ścinności gospodarzy cały dzień spędziliśmy beztrosko na wsi. 
Wszyscy z żalem opuszczali to urocze miejsce. Pełen niezapo-

mnianych wrażeń dzień to wycieczka do Serpelic nad Bugiem.  

W Ośrodku Szkoleniowym "Na Skarpie” przeżyliśmy surviwa-
lową przygodę. Uczestnicy wspinali się na ściankach, strzelali 
z łuku i wiatrówek, szukali skarbów z wykrywaczem metalu. 
Dużym wyzwaniem była dla dzieci gra terenowa, nauka wę-
złów ratowniczych oraz kurs pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Uczestnicy mieli zapewnione smaczne dwudaniowe 
obiady w barze „Mińska Pyza”. Uczestnictwo w akcji „Lato w 
mieście” było dla wielu dzieci okazją do czynnego, atrakcyj-
nego i bezpiecznego spędzenia czasu pod opieką wykwalifi-
kowanej kadry pedagogicznej pracowników SM „Przełom”. 

Półkolonie zakończyły się, dzieci dostały pamiątkowe 
medale i upominki. Pozostały zdjęcia dokumentujące naszą 
pracę. Dzięki dużemu zaangażowaniu uczestników, w tym 
roku udało nam się przygotować film relacjonujący wybra-
ne działania wakacyjne dostępny na naszym profilu na FB:  
www.facebook.com/klubprzelom/

Opracowała: UrszulaPiwowar

W ostatnim czasie Klub Osiedlowy „Przełom” w znacz-
nym stopniu wzbogacił swoją ofertę adresowaną do seniorów.  
Już od lipca można uczestniczyć w międzypokoleniowych pro-
jektach realizowanych w Klubie przez Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Nasza Przestrzeń” we współpracy ze Spółdzielnią, 
które zostały dofinansowane ze środków budżetu Województwa 
Mazowieckiego. Pierwszym z nich jest projekt: „Żyjmy pięknie  
i ciekawie”, w którego ramach odbyły się w lipcu na basenie zaję-
cia gimnastyczne dla seniorów oraz międzypokoleniowy wyjazd 
do gospodarstwa agroturystycznego „Akacjowy Zakątek”. Tam 

uczestnicy 
wycieczki 
mieli oka-
zję skorzy-
stać z prze-
jażdżki wo-
zem dra-
biniastym, 
p o z n a ć 
sympatycz-
ne alpaki, 
podziwiać 

hodowlę zwierząt gospodarskich oraz wspólnie przygotować  
i skosztować pysznych placków ziemniaczanych, przyrzą-
dzonych według przepisu gospodarzy. Nie obyło się, również 
bez tradycyjnego ogniska, z którego 
szczególnie cieszyły się dzieci uczest-
niczące w wyjeździe. Czekało na nich 
jeszcze wiele innych atrakcji: fanta-
styczny plac zabaw, mnóstwo kre-
atywnych zabawek, a jakby tego jesz-
cze było mało - zajęcia ceramiczne.  
W ramach wyżej wymienionego pro-
jektu odbędą się także międzypoko-
leniowe warsztaty street-art., które 
zostaną zakończone stworzeniem 
muralu zdobiącego wejście do Klubu. 
Kolejnym, bardzo dobrze przyjętym 
przez seniorów działaniem jest projekt zatytułowany: „Ku wol-
ności”. Obejmuje on międzypokoleniowe wycieczki – busem i 
rowerowe - po okolicach Mińska Mazowieckiego i do Warsza-
wy, których celem jest poznanie ważnych miejsc i ich historii 

w kontekście drogi do odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Odbyły się już wycieczki po okolicach Mińska Mazowieckie-
go, przed uczestnikami jest jeszcze wyjazd do Muzeum Woj-
ska Polskiego i do Ossowa. 
Największym zainteresowa-
niem wśród seniorów cieszy 
się projekt o nazwie „Razem 
aktywni”. W jego ramach re-
alizowane są międzypokole-
niowe warsztaty rękodzielni-
cze i florystyczne oraz zajęcia 
gimnastyczne prowadzone 
przez fizjoterapeutę, powstała 
też grupa wokalna. Seniorzy 
mogą pochwalić się już stwo-
rzeniem pięknych jesiennych 
kompozycji kwiatowych oraz 
ozdobnych tkanin, przed 
nimi jeszcze malowanie za pomocą szablonów, szydełkowanie 
i papieroplastyka. Poza rozwijaniem zdolności artystycznych, 
doskonalą też swoje umiejętności ruchowe dzięki korzystaniu 
z zajęć gimnastycznych prowadzonych przez doświadczoną 
panią fizjoterapeutkę. Natomiast uczestnicy zajęć wokalnych 
przygotowują hity polskiej muzyki rozrywkowej, które zaśpie-
wają podczas spotkania podsumowującego projekt. Ciekawym 

wydarzeniem będzie również sesja 
fotograficzna pod tytułem „Dojrzałe 
piękno”, której adresatami będą senio-
rzy uczestniczący w projekcie. Projekt 
„Razem aktywni” obejmuje także wy-
cieczki: w pierwszy dzień jesieni se-
niorzy odwiedzili Ogród Botaniczny 
PAN w Powsinie, a w listopadzie pla-
nowany jest wyjazd do teatru w War-
szawie. W przedostatnim tygodniu 
października odbędzie się uroczyste 
spotkanie podsumowujące dla wszyst-
kich projektów połączone z prelekcją 

na temat polskiej drogi do odzyskania niepodległości, wystę-
pem uczestników, prezentacją zdjęć oraz potańcówką.Wszyst-
kie działania realizowane w ramach ww. projektów są bezpłat-
ne dla ich uczestników. 

KLUB SENIORA

Opracowała: Monika Krukowska
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DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA 
w Klubie Osiedlowym„PRZEŁOM” w roku 2018/ 2019

Spółdzielnia na bazie Klubu Osiedlowego od kilkudzie-
sięciu lat prowadzi działalność społeczno-kulturalną i wycho-
wawczą. Etatowi pracownicy Spółdzielni oraz instruktorzy pro-
fesjonalnie prowadzą zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  
Placówka realizuje w sposób zorganizowany zajęcia w stałych 
sekcjach. Każdy w sposób przyjemny i atrakcyjny może spędzić 
wolny czas.  Zajęcia są nieodpłatne. Znaleźli tu swoje miejsce 
miłośnicy wielu dyscyplin.

Klub czynny jest sześć dni w tygodniu: od poniedziałku  
do piątku w godz. 12.00 - 20.00, a w soboty od godz. 10.00-
18.00.

Chcemy, aby mieszkańcy Spółdzielni  znaleźli coś dla siebie, 
by czuli się dobrze i chętnie uczestniczyli w proponowanych 
przez  nas działaniach.  Prowadząc zajęcia dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych zachęcamy do aktywnego i twórczego spędza-
nia wolnego czasu. W codziennej pracy staramy się wychodzić  
na przeciw potrzebom i gustom naszych podopiecznych, roz-
wijamy ich uzdolnienia i zainteresowania. 

SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ
***KLUB SENIORA***

W każdy czwartek w godz.16.00 - 20.00  grupa seniorów  bę-
dzie spotykać się przy herbacie, aby wspólnie spędzić czas  
w gronie znajomych. Pracownicy klubu wzorem lat poprzed-
nich będą starali uatrakcyjnić  spotkania rozumiejąc rolę ak-
tywności społecznej i rekreacyjnej osób starszych. Będziemy 
organizowali wspólnie imprezy okolicznościowe i spotkania 
tematyczne aktywizujące naszych podopiecznych.

***GRUPA WOKALNA SENIORÓW***
- opiekun p. Zdzisław Koseski. 

W każdą środę w godz. 16.00 - 18.00 grupa seniorów będzie 
spotykała się na wspólnym śpiewie przy akompaniamencie 
pianina i akordeonu. Zespół pod kierunkiem opiekuna staran-
nie przygotowuje repertuar. Wzorem lat ubiegłych, realizując 
oczekiwania seniorów będziemy organizować potańcówki  
i wieczorki z muzyką i śpiewem, w których nasi emeryci bardzo 
chętnie biorą udział.

***WARCABY 100-POLOWE***
-instruktor p. Łukasz Kosobudzki. 

Uczestnicy zajęć stale przygotowują się do startu w rozgryw-
kach i imprezach krajowych. W ciągu roku odbywać się będzie 
w Klubie kilka turniejów warcabowych. Wśród członków sek-
cji są wielokrotni zwycięzcy i medaliści Mistrzostw Polski oraz 
medaliści Mistrzostw Europy w kategoriach kadet, młodzik  
i junior. Sekcja finansowana jest z budżetu miasta w ra-
mach Klubu MKS „Mazovia”. Sekcja dedykowana jest dzie-
ciom i młodzieży. Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki  
w godz.18.00 - 20.00.

***SZKÓŁKA MIŃSKIEGO TOWARZYSTWA
 SZACHOWEGO*** 

Zajęcia prowadzone będą przez pana Bogusława Majora.  
Warunkiem uczestnictwa jest znajomość reguł gry w szachy. 
Dla dzieci, które zaczynają swą przygodę z tą królewską dys-
cypliną będzie to niewątpliwa okazja do dalszego wszechstron-
nego rozwoju  intelektualnego, kształtowania dobrej pamięci  
i umiejętności rozwiązywania problemów. Zajęcia szkółki kon-
tynuowane będą w 2019r. w każdą środę w godz. 18.00 - 20.00  
i soboty w godz.10.00-12.00

***SEKCJA SZACHOWA*** 
dla zaawansowanych graczy. 

Szachowe poniedziałki w Klubie umożliwiają podniesienie po-
ziomu gry. Organizowane będą cotygodniowe turnieje syste-
mem szwajcarskim. Sędzią cyklu rozgrywek o puchar Prezesa 
Spółdzielni jest p. Krzysztof Parol. Spotkania odbywają się w 
godz. 17.00 - 20.00. 

***SEKCJA TENISA STOŁOWEGO*** 
Klubowicze codziennie mają udostępnione dwa stoły do tenisa 
stołowego oraz „piłkarzyki”. Organizowane są liczne rozgrywki 
i turnieje, prowadzona jest lista rankingowa. Zawody te cieszą 
się zainteresowaniem głównie wśród chłopców. 

***SEKCJA BRYDŻA SPORTOWEGOWEGO***
- opiekun p. Krzysztof  Kulka.

Rozgrywki brydżowe w Klubie odbywają się we wtorki  
i w piątki w godz.17.00 - 20.00.  Nawiązanie współpracy z Uni-
wersytetem Trzeciego Wieku zaowocowało założeniem ”szkół-
ki” brydżowej dla seniorów,  która będzie miała swoje spotka-
nia w roku 2019r w każdy piątek w godz. 12.30 - 14.00.

***JOGA***
-instruktor p. Edyta Matejko-Paszkowska.

Zajęcia są dla każdego i każdy może czerpać korzyści z prak-
tykowania jogi jako środka do rozładowania napięć i stresu.  
Ćwiczenia jogi uczą prawidłowej postawy ciała, pozwalają na 
długo zachować zgrabną sylwetkę, poprawiają pamięć i kon-
centrację,  Odbywać się będą w każdy wtorek w godz.18.45 - 
20.15.

***SEKCJA MODELARSKA***
- instruktor p. Adam Dąbrowski.

W soboty grupa modelarzy uczestniczy w zajęciach sekcji,  
na których powstają kartonowe, plastikowe i metalowe modele 
między innymi statków, samolotów, czołgów. Bardziej zaawan-
sowani uczestnicy tworzą modele sytuacyjne na planszach, 
dioramy. Uczestnicy sekcji biorą udział w konkursach krajo-
wych i zagranicznych, skąd często wracają z nagrodami i  wy-
różnieniami. Na spotkania  sekcji tradycyjnie zarezerwowane 
będą pomieszczenia klubu w soboty w godz. 10.00 - 13.00.

***SEKCJA PLASTYCZNA***
- instruktor p. Barbara Szczepanik

Będziemy kontynuować cieszące się dużym zaintereso-
waniem czwartkowe zajęcia plastyczne dla najmłodszych.  
Sekcja gromadzi dzieci, które uczą się zamiłowania do sztu-
ki. Prace uczestników kółka plastycznego są ozdobą wnętrz 
naszego Klubu. Kreatywność dzieci nie zna granic, podobnie 
jak sztuka. Dlatego dzieła małych artystów są tak inspirujące.  
Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 16.00 - 20.00.

***RĘKODZIEŁO***
- instruktor p. Urszula Piwowar. 

W środy kontynuujemy zajęcia rękodzieła w godz.  
15.00-20.00. Klub zamienia się w tym dniu w dom pracy 
twórczej. Stosując różnego typu formy i techniki  przy  za-
stosowaniu różnych materiałów tworzone są małe lub więk-
sze ozdoby, praktyczne bibeloty, kompozycje florystyczne  
i inne. Każdy może się przekonać ile nieoczekiwanej radości i 
satysfakcji może przynieść różnoraka działalność twórcza. Śro-
dowe zajęcia będą otwarte dla wszystkich grup wiekowych.  Li-
czymy, że będą one okazją do spotkań wielopokoleniowych jak 



Numer 56, Str.7

AFOCOPY 
BIURO-SERWIS
AFOCOPY 
BIURO-SERWIS

Zadzwoń!
501 671 999 
25 758 24 73

KSEROKOPIARKI 

DRUKARKI

TONERY

Drukarki laserowe 
już od 260 zł!

w roku ubiegłym. Planujemy organizować spotkania rękodziel-
nicze, warsztaty, wystawy. Współpracujemy z wolontariuszami, 
przekazując prace uczestników na kiermasze świąteczne.

***SEKCJA WOKALNO-INSTRUMENTALNA***
- opiekun P. Magdalena Jakubowska

Sekcja skierowana jest do uzdolnionych dzieci i młodzieży 
ukierunkowana na rozwój zdolności i umiejętności muzycz-
nych. Regularny i przemyślany kontakt z muzyką rozbudza za-
miłowanie do muzykowania indywidualnego lub zespołowego. 
Grupa dzieci i młodzieży rozwija swoje zainteresowania i talen-
ty muzyczne, kształcąc głos i ekspresję muzyczną. Uczestnicy 
zajęć będą występowali na uroczystościach klubowych. Spotka-
nia odbywają się w czwartki w godz. 19.00-20.00

***SPOTKANIA WIELOKULTUROWE - EBU***
- opiekun P. Urszula Piwowar 

Misją Fundacji EBU z którą współpracujemy jest rozwój dia-
logu międzykulturowego, popularyzacja wiedzy o kulturach, 
promowanie tolerancji oraz budzenie świadomości własnej 
kultury. W przyszłym roku będziemy szlifować umiejętność 
posługiwania się językiem angielskim. Bariera językowa jest 
największą przeszkodą w propagowaniu wartości EBU. Spo-
tkania wielokulturowe wpisują się w grafi k spotkań z wolon-
tariuszami. Kontynuuje się wielokulturowe piątkowe spotkania 
kulinarne, oraz spotkania wielopokoleniowe w środy w godz. 
16.00-18.00.

***SEKCJA GIER RPG***
- opiekun p. Bartłomiej Reda.

Zajęcia odbywają się w każdy piątek w godz. 17.00 – 20.00. 
Natomiast  ostatni  piątek każdego miesiąca w Klubie dedyko-
wany jest  wszystkim sympatykom gier planszowych. Cieszymy  
się, że na zajęcia przychodzą coraz młodsze dzieci. Piątkowe 
spotkania z „Mińską Gildią Fantastyki” cieszą się dużą popu-
larnością. Jest to niewątpliwie zasługa naszych instruktorów 
RPG działających przy Klubie. Przychodząc na zajęcia można 
przekonać się, że wystarczy grono znajomych, aby świetnie się 
bawić. Spotkania te są świetną alternatywą dla dzieci spędzają-
cych za dużo czasu przy komputerze.

***SEKCJA KULINARNA***
-opiekun p. Monika Krukowska.

 Tematem spotkań jest promowanie nawyków zdrowego ży-
wienia, nauka technik kulinarnych oraz degustacja różnych 
potraw. Zwracamy uwagę na estetykę podawanych dań oraz 
na kulturę spożywania posiłków. Produkty na działalność 
sekcji fi nansowane są ze składek uczestników, dzięki czemu 
dzieci uczą się także racjonalnego gospodarowania środka-
mi fi nansowymi. Dla uczestników nie przewidujemy  ograni-
czeń wiekowych. Spotkania będą odbywać się w poniedziałki 
w godz. 16.30 – 18.00 oraz w soboty w godz. 13.00 -15.00.

***ZAJĘCIA  ŚWIETLICOWE***
- opiekunowie: p. Urszula Piwowar i p. Monika Krukowska

Zajęcia te codziennie od poniedziałku do soboty w godz. 12.00 
- 16.00 obejmować będą gry i zabawy edukacyjne, pomoc w na-
uce, w soboty dodatkowo będzie działało „Pogotowie ortogra-
fi czne”. Dla najmłodszej grupy wiekowej organizowane będą 
zabawy ruchowe, zajęcia manualne i edukacyjne, konkursy 
i quizy, ćwiczenia pobudzające wyobraźnię i spostrzegawczość.

***ZAJĘCIA  FOTOGRAFICZNE***
- instruktor p. Urszula Piwowar. 

Na zajęciach dzieci i młodzież poznają podstawy fotografi i. 
Cyklicznie organizowane będą tematyczne warsztaty fotogra-
fi czne. Najlepsze zdjęcia prezentujemy na faceeboku klubo-
wym. Zajęcia realizowane są w miarę zgłaszanego zapotrzebo-
wania. Bez ograniczeń wiekowych. Odbywać się będą w soboty 
w godz. 15.00 - 17.00.

***ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW*** 
- opiekun p. Monika Krukowska. 

W trakcie zajęć seniorzy będą mieli okazję skorzystać z przy-
datnych umiejętności samodzielnego korzystania z internetu  
oraz obsługi najpopularniejszych  narzędzi w sieci, zakładania 
poczty i wysyłania wiadomości elektronicznych. Zajęcia mają 
także na celu doskonalenie obsługi komputera oraz korzysta-
nia z programów pakietu Offi  ce. Odbywają się dwa razy w ty-
godniu: poniedziałki 12.00- 14.00 oraz soboty w godz. 10.00 
– 12.00.

***OGNISKO TKKF „Albatros”***
– opiekun p. Zofi a Łopacka. 

W pomieszczeniach klubowych znalazło się również miej-
sce dla Ogniska TKKF „Albatros”, z którym Spółdzielnia 
współpracuje od przeszło ćwierćwiecza przy organizacji im-
prez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, szczególnie 
dla dzieci i młodzieży. Spotkania TKKF planowane są w piątki 
w godz. 19.00 - 20.00 Opracowała: Urszula Piwowar

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom” ogłasza przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu miesz-
kalnego w zasobach Spółdzielni na obszarze miasta Mińska Mazowieckiego: lokal nr 30 przy ul. Siennickiej 9 o po-
wierzchni użytkowej 61,52m², usytuowany na IV piętrze. Cena wywoławcza lokalu wynosi: 170 000 zł Przetarg odbędzie 
się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom” /sala nr 6/ w dniu 06.11.2018r /wtorek/ o godz. 1000. Warunkiem 
uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić najpóźniej 
w dniu przetargu do godz. 900 na konto Spółdzielni. Możliwe jest obejrzenie lokalu po uprzednim uzgodnieniu terminu 
z administracją Spółdzielni tel. (25) 758 33 25 lub 758 50 11 w 15 i 18. Dodatkowe informacje dot. przetargu oraz loka-
lu można uzyskać w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni pokój nr 22 tel. (25) 758 50 11 w 26, gdzie rów-
nież można zapoznać się z regulaminem przetargu, ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i wyceną rzeczoznawcy. 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI 
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wykonano termomodernizację budynków przy ul. Okrzei 14A, ul. Kopernika 16  
i 18; opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na termomoder-
nizację elewacji przy ul. Okrzei  20
zrealizowano roboty dekarskie przy ul. Nadrzecznej 4, ul. Kopernika 1, 
 ul. Jana Pawła II 21A, oraz częściowy remont pokrycia dachu wraz z montażem 
zadaszenia nad schodami zewnętrznymi przy ul. Warszawskiej 212
zrefundowano koszty wymiany okien we własnym zakresie dla 26 osób;  
wymieniono stolarkę okienną piwnic przy ul. Zamojskiej 8i 10 w Kałuszynie, oraz 
wymieniono ślusarkę drzwiową w lokalu użytkowym przy ul. Warszawskiej 163
wykonano remont balkonów i loggii przy ul. Topolowej 41, oraz częściowy remont 
balkonów przy ul. Toruńskiej 4
wyremontowano klatkę schodową przy ul. 1 Maja 95 w Kołbieli
opracowano dokumentację wymiany pionów wod.–kan. z przyłączem kanalizacyj-
nym przy ul. Zamojskiej 8 w Kałuszynie
wymieniono instalację elektryczną klatek schodowych i w piwnicy przy ul. Topolo-
wej 35; opracowano dokumentację projektową na wymianę instalacji elektrycznej 
przy ul. Topolowej 47
wyremontowano drogi dojazdowe, chodniki oraz wybudowano parking  
przy ul. Warszawskiej 86, 88, 90, Kościuszki 2 oraz Jana Pawła II 21 i 21A; ro-
zebrano murowane altany śmietnikowe i wyremontowano nawierzchnie 
pod nowe altany przy ul. Kopernika 8A i Kopernika 10, Chełmońskiego 12  
i Szczecińskiej 11A; wykonano roboty drogowe z rozbiórką altany śmietnikowej 
w osiedlu „Targówka” przy ul. Dąbrówki 33, 35, 39, Sędomierskiej 2, 6, 6A, 8, 10,  
Łupińskiego 9 i 11; naprawiono chodnik wraz z odwodnieniem przy lokalu użytko-
wym przy ul. Warszawskiej 111
Trwa realizacja remontu tarasu przy ul. Kościuszki 2.
W ramach eksploatacji w 2018 roku zrealizowano:
montaż altany śmietnikowej przy budynkach Chełmońskiego 12 / Szczecińska 11A; 
montaż altany śmietnikowej przy budynkach Łupińskiego 11 / Sędomierska 10
zagospodarowanie terenu zielonego przy budynku Kopernika 1; montaż szlabanów 
przy ul. Kopernika 1, oraz Kościuszki 2
wymianę 799 szt. wodomierzy w 406 lokalach wraz z przystosowaniem do sta-
cjonarnego systemu odczytu w budynkach Okrzei 31, Miodowa 5, 1-go PLM 4,  
Warszawska 86, 88, 90, 111, 212, Wyszyńskiego 25
trzykrotne koszenie trawy we wszystkich zasobach Spółdzielni; cięcia pielęgnacyjne 
415szt. drzew na terenach należących do Spółdzielni; wymianę piasku we wszyst-
kich piaskownicach
W trakcie realizacji wymiana ciepłomierzy w budynkach 11-go Listopada 4,  
Warszawska 111 i 163

Realizacja planu remontów i robót wykonanych w ramach eksploatacji
w zasobach Spółdzielni w 2018r.

Dział Techniczny / Dział Administracji

Plan remontów na rok 2018 został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 9/2017 z dnia 20.11.2017 r., zmieniony uchwa-
łą nr 10/2018 z 16.07.2018 r. Przeprowadzono postępowania przetargowe na planowane roboty, wyłoniono wykonawców  
i przystąpiono do realizacji robót. Na chwilę obecną:


