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ZAMIANA MIESZKAŃ
ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA MIESZKANIA

 Z każdym miesiącem wzrasta liczba osób mieszkających w zasobach naszej Spółdzielni,  
dla których uiszczenie opłaty za mieszkanie zaczyna być problemem. 
Szczególnie dotyczy to ludzi starszych, często samotnych. Nierzadko zajmują duże, kilkupokojo-
we mieszkania, dzieci dorosły, założyły własne rodziny i wyprowadziły się, a rodzice mają pro-
blemy. Polacy, w przeciwieństwie do mieszkańców krajów zachodnich czy też Stanów Zjednoczo-
nych gdzie jak podają statystyki przeciętna rodzina w ciągu swojego życia zmienia mieszkanie 7 
– 8 razy, są bardzo przywiązani do swoich lokali spędzając w nich od zamieszkania często całe 
swoje życie. Powodem między innymi tego jest przyzwyczajenie po poprzedniej epoce, w której 
opłaty za mieszkanie były symboliczne, obowiązywały państwowe dopłaty i nie było trudno sa-
motnej osobie pokryć należny czynsz. Obecnie po wprowadzeniu gospodarki rynkowej, stale ro-
snących cenach ciepła, wody, ścieków, gazu, energii elektrycznej, podatków i innych opłat dla wie-
lu osób stanowi to duży problem. Aby temu zaradzić warto się zastanowić nad zamianą dużego 
mieszkania na mniejsze, co wpłynie na oszczędności w budżetach domowych, a ponadto pozwo-
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li na uzyskanie dodatkowych środków z dopłaty wynikającej z różnicy w powierzchniach zamienianych mieszkań. Decydując się 
na ten krok, należy wykazać się dużą ostrożnością przy przeprowadzeniu transakcji. Należy dokładnie sprawdzić stan techniczny 
lokalu, w którym chcemy zamieszkać, czy nie jest obciążony kredytami i pożyczkami hipotecznymi, jak wygląda sytuacja ze stro-
ną prawną, opłatami czynszowymi, prawami osób trzecich itp.. Aby uniknąć niepotrzebnego stresu wskazane jest przy zamianie 
skorzystać z usług licencjonowanego i uprawnionego pośrednika od nieruchomości. Uchroni to nas od popełnienia często dotkli-
wego i bolesnego błędu. Zamiany należy dokonać w formie aktu notarialnego i w tym celu należy zwrócić się do wybranego biu-
ra notarialnego, gdzie uzyskamy wyczerpującą informację w sprawie wymaganych dokumentów, zaświadczeń i kosztów transak-
cji. Przed podpisaniem umowy notarialnej strony zamiany powinny określić wysokość dopłaty z tytułu chociażby różnicy w po-
wierzchniach. Bardzo ważną kwestią jest uzgodnienie z pośrednikiem wysokości jego prowizji, należy to zrobić jak najwcześniej. 
Korzystanie z usług licencjonowanego pośrednika, ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej daje gwarancje rzetelnej ob-
sługi, a w przypadku popełnienia przez niego błędu umożliwia stronie uzyskanie od ubezpieczyciela odszkodowania. Jeżeli ktoś 
nie może sam znaleźć kontrahenta zainteresowanego zamianą, może załatwienie całości spraw związanych z zamianą zlecić po-
średnikowi, uzgodniwszy z nim na wstępie warunki finansowe pośrednictwa. 

Kolejnym pozytywnym skutkiem zamiany mieszkania jest możliwość uzyskania z Urzędu Miasta dodatku mieszkanio-
wego. Należą się one tym, którzy spełniają ustawowe kryteria dochodowe i zajmują lokal o odpowiedniej powierzchni. Przykła-
dowo dla osoby samotnej powierzchnia mieszkania nie może przekraczać 35 m². Jeżeli chodzi o dochód w przypadku osoby sa-
motnej nie może być on wyższy niż 175 % najniższej emerytury. Aktualnie stanowi to kwotę 1181,42 zł. Zainteresowanych dodat-
kami mieszkaniowymi odsyłamy do kompetentnych pracowników Urzędu Miasta. 
 Jako ciekawostkę stawiającą w Polsce  pierwsze kroki, a bardzo popularną w USA jest system zwany „odwróconą hipote-
ką”. Osoby starsze często samotne oddają swoje mieszkanie instytucji finansowej, a firma ta w zamian umożliwia dalsze zamieszki-
wanie w tym lokalu i wypłaca dożywotnią miesięczną rentę w wysokości zależnej od wieku tej osoby. Jak podaje prasa, w Stanach 
Zjednoczonych tylko w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku umowy w tym systemie zawarło blisko 550 tysięcy osób, 
natomiast we Francji ten system  podobnie jak w Polsce dopiero „raczkuje” gdyż zawarto zaledwie 4,5 tys. umów. W innych kra-
jach europejskich jest podobnie, a w Niemczech jest on nawet nieznany. Przedstawiając Państwu i taki sposób na kłopoty z opła-
tami za zajmowany lokal traktujemy to wyłącznie jako dziennikarski obowiązek, przykład nowych światowych rozwiązań. Obar-
czony jest on jednak, naszym zdaniem, dużą dozą niepokoju, wątpliwości, obaw, wymagający zaufania do firmy, jej uczciwości, 
oraz rozwiązań prawnych gwarantujących osobie zawierającej taką umowę bezpieczeństwo, a w naszym systemie prawnym nie 
jest to takie oczywiste.  Dziś na rynku krajowym w tej sferze prawdopodobnie działa tylko jedna polska firma, zainteresowane są 
podobno firmy węgierskie, gdzie „odwrócona hipoteka” spotkała się z dużym zainteresowaniem i dotychczas zawarto przeszło 10 
tysięcy umów. Polscy prawnicy zalecają w tej sprawie dużą ostrożność, rozwagę i wstrzemięźliwość przy podejmowaniu decyzji. 
Proponują zawarcie umów odłożyć do chwili pojawienia się na rynku konkurencji, a przez to korzystniejszych propozycji przede 
wszystkim co do wysokości dożywotniej renty. 
 W przypadku zainteresowania ze strony mieszkańców zasobów mieszkaniowych naszej Spółdzielni sprawą zamiany 
mieszkań  proponujemy nieodpłatnie umieszczanie ogłoszeń w tej sprawie w naszym biuletynie „Przełomowe Wieści”, jak rów-
nież na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni. 
        R E D A K C J A 

KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE - NOWE MOŻLIWOŚCI (2)

Poprzedni artykuł zawarty w numerze 20 „Przełomowych Wieści” prezentował Państwu możliwości przeznaczenia środków fi-
nansowych z likwidowanych książeczek mieszkaniowych wraz z premią gwarancyjną na remonty lokali oraz na spłatę kredytów 
tak zwanego „starego portfela”, zaciągniętych przez Spółdzielnię przed 31.05.1992 roku.
Artykuł spowodował duże zainteresowanie czytelników w związku z czym w tym numerze gazety przybliżymy posiadaczom sta-
rych książeczek mieszkaniowych, których w Polsce jest jeszcze, wg danych prasowych przeszło 1,3 mln,  inne możliwości otrzy-
mania premii gwarancyjnej bo sama likwidacja książeczek to są niewielkie pieniądze. O premię mogą ubiegać się posiadacze ksią-
żeczek mieszkaniowych założonych do 23 października 1990 roku, a inny cel niż omówione w poprzednim artykule to np. za-
kup mieszkania lub domu gotowego lub będącego w budowie. Stopień zaawansowania budowy dający możliwość uzyskania pre-
mii określony jest w ustawie z 30.11.1995  o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych ……  i w przypad-
ku budowy ich przez  dewelopera wymagane zaawansowanie to 50 % , a indywidualna realizacja budowy wymaga zaawansowania 
20%. Środków nie dostaje się do ręki tylko przelewane są one na konto podmiotu od którego kupujemy lokal lub dom.  W przy-
padku zakupu gotowego lokalu lub domu premię uzyskuje się dopiero po sfinalizowaniu transakcji i zapłaceniu należności. Aby 
uzyskać premię właściciel książeczki składa w dowolnym oddziale banku PKO BP wniosek o jej likwidację i wypłatę premii załą-
czając książeczkę oraz stosowne dokumenty uzasadniające likwidację  i wypłatę premii gwarancyjnej. Aby to uzyskać należy bez-
względnie dochować 90 dniowego terminu od poczynienia wydatku. W przypadku nabycia mieszkania lub domu na własność 
termin liczy się od daty podpisania umowy notarialnej lub uprawomocnienia się wpisu w księdze wieczystej. W przypadku wy-
miany okien termin biegnie od daty wystawienia faktury na zakup materiałów lub wykonania usługi. Jeżeli wykonaliśmy remont 
instalacji (elektrycznej lub gazowej)  90 dniowy termin biegnie od daty sporządzenia protokołu odbioru. W przypadku spłaty kre-
dytu decyduje data jego uiszczenia, a w przypadku zaciągnięcia kredytu decyduje data zawarcia umowy kredytowej. 
Koszty likwidacji książeczek z wypłatą premii gwarancyjnej to 30 zł, cesja książeczki na osobę bliską - 70 zł, zaświadczenie z ban-
ku o wysokości zgromadzonych na książeczce mieszkaniowej środków jest bezpłatne, ale począwszy od drugiego zaświadczenia 
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kosztuje 25 zł . Cesji książeczki można dokonać tylko w bliskiej rodzinie, pomiędzy małżonkami (nawet 
rozwiedzionymi), rodzicami a dziećmi ( również przysposobionymi) dziadkami i wnukami, pomiędzy ro-
dzeństwem (nawet przyrodnim), macochą, ojczymem oraz pasierbem. Szeroki zakres osób uprawnionych 
daje możliwość uzyskania przez jedną osobę w wyniku cesji wielu książeczek mieszkaniowych, a premie 
gwarancyjne będą przysługiwały od każdej z nich. Ustawodawca ograniczył jednak możliwość uzyskania 
premii od wielkości lokalu lub budynku. Premię można uzyskać w odniesieniu do kosztów budowy miesz-
kania o pow.55 m² powierzchni użytkowej lub 70 m² powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego. Oso-
by posiadające książeczki mieszkaniowe, o których mowa w artykule, zainteresowane ich likwidacją i uzy-
skaniem premii gwarancyjnej lub dokonaniem cesji na osobę bliską w celu uzyskania bliższych wyjaśnień 
na jakie cele mieszkaniowe mogą je przeznaczyć oraz jakie wymagane dokumenty należy w tej sprawie 
przedłożyć, odsyłamy do banku PKO BP. 

                      Redakcja
OD REDAKCJI. 
Minęło już pięć lat, kiedy do mieszkań naszych spółdzielców dotarł pierwszy numer "Przełomowych Wieści". W tym czasie zespół 
redakcyjny naszej gazety wydał 23 numery zamieszczając w nich najistotniejsze dla spółdzielców informacje w sprawach formal-
no-prawnych oraz wiele przydatnych porad w zakresie użytkowania lokali i znajdujących się w nich urządzeń. W zamieszczonych 
materiałach pojawiały się również porady na temat sposobów obniżenia kosztów utrzymania mieszkania.
Oddzielną częścią ukazującą się w każdym numerze, były spółdzielcze osobowości. W ten sposób przybliżyliśmy czytelnikom syl-
wetki osób, które związane z naszą Spółdzielnią, opowiedziały o swoim życiu, zainteresowaniach, pasjach. Często byli to nasi są-
siedzi . 
Wiele miejsca poświęcaliśmy działalności Spółdzielni wśród dzieci i młodzieży. Były to opisy akcji letnich i zimowych czy dzia-
łalności Klubu. Było to jednocześnie pokazanie w jaki sposób realizujemy cele statutowe Spółdzielni. Gościły na naszych łamach 
sprawozdania z imprez sportowych które cieszyły się i cieszą w dalszym ciągu ogromną popularnością.
W ubiegłym roku Spółdzielnia obchodziła 50-lecie istnienia. W numerze 19 zamieściliśmy obszerne sprawozdanie z przebiegu 
uroczystości jubileuszowych, a w numerach poprzedzających, przekazaliśmy szereg informacji historycznych.
 "Przełomowe Wieści" spotkały się z przychylnym przyjęciem czytelników o czym mogą świadczyć słowa uznania jakich doświad-
czamy w wielu bezpośrednich  kontaktach z czytelnikami. 
W gazecie zamieszczamy także reklamy, a wpływające z nich pieniądze przeznaczane są na pokrycie kosztów wydania gazety. Dą-
żymy do tego by nie obciążać członków kosztami jej wydawania. 
Redakcja obiecuje, że kolejne numery nie będą odbiegały poziomem od dotychczasowych i spotkają się z przychylnością czytel-
ników.
Przypominamy jednocześnie, że oczekujemy na listy od członków Spółdzielni, w których poruszane będą sprawy dotyczące nas 
wszystkich

          Zespół Redakcyjny
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SPÓŁDZIELCZE OSOBOWOSCI
KSIĄDZ  ADAM  PRASZCZAŁEK  jest aktualnie najdłużej związanym z Mińskiem kapła-
nem ( poza proboszczem parafii Świętego Antoniego ks.infułatem Janem Byrskim). Warsza-
wiak z urodzenia. Tu ukończył słynne liceum Św. Augustyna, a następnie Wyższe Metropo-
litalne Seminarium Duchowne w Warszawie, aby w 1991 roku otrzymać święcenia kapłań-
skie. W 1994 roku rozpoczął swą posługę kapłańską w kościele pw. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w Mińsku Mazowieckim.
Pojawienie się przed 10 laty księdza Adama Praszczałka w biurze Spółdzielni i złożenie 
wniosku w sprawie członkostwa wywołało zdziwienie pracowników. Nie był to codzienny 
widok, by ksiądz ubiegał się o mieszkanie spółdzielcze. Z drugiej jednak strony, nic nie stało 
na przeszkodzie by ksiądz Adam stał się naszym spółdzielcą. O tym, co było powodem ta-
kiej decyzji oraz o innych sprawach rozmawiamy z księdzem Adamem, proboszczem para-
fii pw. Matki Boskiej z Guadelupe w Budach Barcząckich.
Coś jednak kryło się za spółdzielczym wnioskiem, bo przecież mieszkał Ksiądz na ple-
banii? 
Wyjaśnienie powodów mojego działania w tej sprawie jest bardzo proste – miłość synowska. 
Kiedy do rodziców starość zbliża się coraz większymi krokami, kochający syn stara się stwo-
rzyć im jak najlepsze warunki życiowe a ponadto być blisko w każdej potrzebie. 
Dla „Przełomu” powód przystąpienia Księdza do Spółdzielni nie jest najistotniejszy ale 

cieszy fakt, że mamy takiego spółdzielcę. Skąd wybór „Przełomu” wśród różnych oferentów budujących mieszkania? 
O wyborze „Przełomu” zdecydowało wiele pozytywnych opinii jakie usłyszałem od osób z którymi spotykałem się z racji pełnio-
nej posługi wśród których było wielu spółdzielców. Poza tym mieszkanie które mnie interesowało znajdowało się w pobliżu kościo-
ła pw.NNMP.
Jest Ksiądz lubiany wśród naszych mieszkańców . Czy Ksiądz wie o tym? 
Może to zakrawać na samochwalstwo, ale wiem o tym. Mimo że przebywam już jakiś czas w Budach Barcząckich doświadczam życzli-
wości mińszczan. Napawa mnie to ogromną radością.
Po latach wikariatu, z ulicy Kościelnej przeniósł się Ksiądz do pobliskiej miejscowości- Budy Barcząckie i objął probostwo para-
fii pw. Matki Boskiej z Guadelupe. Probostwo nie dziwi ale dla wielu, patronka parafii to rzecz mało znana. Proszę o przybliżenie 
nam tej kwestii.
Objęcie probostwa w nowopowstałej parafii to wielkie wyzwanie. Aby godnie służyć tamtejszej społeczności spełniając posługę dusz-
pasterską potrzeba również stworzyć odpowiednią bazę materialną – wybudować świątynię oraz obiekty pomocnicze. Nowo powstają-
ce parafie przyjmują patronów co w przypadku kierowanej przeze mnie parafii zaowocowało patronką szczególną – Matkę Boską z Gu-
adelupe. 
Wybór patronki nie był przypadkowy. W świątyni Matki Boskiej z Guadelupe w Meksyku znajduje się plakietka z napisem „Polonia” z 
polskim orłem a na placu przed bazyliką pośród innych chorągwi  powiewa polska chorągiew. Umieszczenie ich miało miejsce 3 maja 
1953 roku kiedy to spełniono prośbę kardynała Stefana Wyszyńskiego i oddano Polskę pod opiekę Matce Boskiej z Guadelupe. Tam rów-
nież udał się w swoją pierwszą pielgrzymkę nasz Papież Jan Paweł II w styczniu 1979 roku. 
I trochę historii. W 1531 roku rolnik Juan Diego ujrzał Matkę Bożą , która nakazała w tym miejscu budowę Świątyni. Po kolejnym uka-
zaniu poleciła zerwać kwitnące róże i zanieść arcybiskupowi. Dziwne i cudowne zarazem było to, że tam róże nigdy nie rosły. Juan Diego 
zawinął róże w chustę utkaną z włókien agawy. Kiedy wysypał róże przed arcybiskupem na wewnętrznej stronie chusty ukazało się obli-
cze Matki Boskiej. 12 grudnia w święto Matki Boskiej z Guadelupe  cały Meksyk uroczyście obchodzi ten dzień- dzień patronki Meksy-
ku, również w parafii Budy Barcząckie, jest on Dniem Odpustu.
Dotknijmy spraw przyziemnych. Słyszałem o ciekawych zainteresowaniach Księdza związanych z naturalnym środowiskiem. Czy 
może Ksiądz zdradzić co nie co?
Moje zainteresowania to hodowla ptactwa. Mam kanarki a na niewielkim wybiegu spacerują pawie oraz kury ozdobne. Mogę pochwa-
lić się takimi rasami jak aracuana, orłowskie, pawłowskie, mavanse, silki. Ponadto mam dwa ule. Te moje zainteresowania to bardzo do-
bry sposób na odpoczynek po pracy.
Rozmawiamy w czasie adwentu, czasie przygotowań na przyjęcie Chrystusa, czasie oczekiwań na najradośniejszy moment rodzin-
nych i przyjacielskich spotkań jakim jest wigilia. Co Ksiądz zechce przekazać naszym spółdzielcom w duszpasterskim przesłaniu 
na ten piękny okres Bożego Narodzenia?
Cieszę się, że mogę za pośrednictwem „Przełomowych Wieści” złożyć świąteczne życzenia ogromnej grupie mieszkańców naszego mia-
sta. Staropolskim zwyczajem proszę przyjąć życzenia radości, spokoju, zdrowia i wszelkich łask Bożych, a w nadchodzącym 2010 roku 
szczególnie życzę abyśmy w kontaktach międzyludzkich wykazywali więcej wzajemnego szacunku, a także wyrozumiałości. Wiem, że to 
czasem trudne ale niech nam zawsze o tym przypomina czyniony znak pokoju.
Dziękujemy za ciepłe słowa i życzenia. My życzymy Księdzu Adamowi wytrwałości i efektów przy budowie parafialnej świątyni. 
Życzymy jak największego grona uczestników przy budowie tego dzieła, żegnając się tradycyjnym chrześcijańskim pozdrowieniem 
Szczęść Boże. 

                                                                                    Z księdzem Adamem Praszczałkiem 
                                                                                            rozmawiał Witold Kopeć
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DOKARMIANIE PTAKÓW Z ROZSĄDKIEM
Zbliża się okres zimowy, okres wzmożonego dokarmiania ptaków. Problem 
ten wzbudza wiele kontrowersji i emocji wśród części naszych mieszkań-
ców, którzy protestują i interweniują w Spółdzielni przeciwko niekontro-
lowanemu dokarmianiu ptaków w takich miejscach jak parapety i balko-
ny argumentując, nie bez słuszności, iż w ten sposób łamie się przepisy po-
rządkowe,  ponieważ odchody ptasie niszczą elewacje i dachy budynków, 
zapychane są rynny i przewody wentylacyjne budynków, zanieczyszczane 
są okna, parapety, balustrady i posadzki balkonów. Nie brak głosów, iż do-
karmianie ptaków szczególnie poza sezonem zimowym, posiada znamiona 
prowadzenia nielegalnej hodowli, co jest niezgodne z prawem łowieckim 
oraz narusza zasadę naturalnej selekcji, przyczyniając się do wzrostu licz-
by ptaków na osiedlach, co zaburza naturalny proces liczebności populacji, 
przez co staje się uciążliwe, zarówno dla mieszkańców, jak również groźne 
dla samych budynków. Znawcy tematu ostrzegają, iż ptaki miejskie są po-
nadto nosicielami chorób zagrażających ludziom i zwierzętom, ponieważ 
przenoszą groźne pasożyty powodujące ciężkie choroby. To główne zarzuty i argumenty przeciwników  dokarmiania. Z obowiąz-
ku dziennikarskiego prezentujemy je na łamach gazety, zdając sobie sprawę z faktu, iż nie mniej liczna grupa miłośników zwie-
rząt nie zgodzi się z nimi. Chcąc pogodzić przeciwników i zwolenników dokarmiania ptaków, apelujemy o rozsądek i poszano-
wanie zasad współżycia społecznego, nie naruszanie dóbr osobistych sąsiadów. Pokarm dla ptaków należy wykładać w miejscach 
neutralnych, w pewnym oddaleniu od budynku, najlepiej w przygotowanych do tego celu karmnikach umieszczonych nad po-
wierzchnią ziemi, na wysokości gwarantującej bezpieczeństwo „stołowników”. Dając dobry przykład mieszkańcom, Spółdzielnia 
z odpadów materiałów, w ramach własnych, wykona pewną liczbę karmników i umieści je na osiedlach, gdzie występuje najwięk-
sze zainteresowanie dokarmianiem ptaków. Wyrażamy nadzieję, iż zainicjowana przez Spółdzielnię akcja „karmnik na osiedlu” 
spotka się z Państwa zrozumieniem i znajdzie naśladowców. 
          R E D A K C J A 

REMONTY I  KONSERWACJE   W  2010R 
Zatwierdzone przez Radę Nadzorczą  w dniu 30.11.2009r Uchwałą nr 10/2009 środki finansowe na remonty i konserwacje zamykają się kwotą 
3.471.000 zł w ramach których przewidziana jest realizacja następujących zadań: 

LP Zakres robót Plnowana kwota 
w zł Lokalizacja zadania

1 Docieplenie ścian zewnętrznych 1.550.000 Łupińskiego 7,Łupińskiego 9, Łupińskiego11, Dąbrówki 37, 
Sędomierska 6, Sędomierska 6A

2 Docieplenie stropodachów 35.500 Armii Ludowej 21, Kopernika 1, Kopernika 4, Stanisławowska 1

3 Wymiana ślusarki - drzwi ze-
wnętrzne do klatek schodowych 92.500

Zamojska 8, Zamojska 10, Topolowa 16, Kołbiel 1-go Maja 95, 
Łupińskiego1, Łupińskiego 3, Łupińskiego 7, Łupińskiego 9, 
Łupińskiego11, Dąbrówki 37, Sędomierska 6, Sędomierska 6A 

4
Wymiana stolarki okiennej loka-
lowej  i okien w klatkach  scho-
dowych 

284.000 Topolowa 8, Topolowa 10, Topolowa 12, Topolowa 16, Kałuszyn 
Zamojska 8 i Zamojska 10

5 Remont balkonów 275.000 Wyszyńskiego 32/34, Okrzei 25

6 Roboty drogowe- chodniki 239.000 Warszawska 103, Wyszyńskiego 23,Wyszyńskiego 25, Okrzei 20

7 Roboty różne 275.000 Okrzei 20, Kołbiel 1-go Maja 95

W ramach środków przeznaczonych na konserwację w kwocie 720.000 zł poza utrzymaniem grupy konserwatorów, bieżącymi naprawami, usuwaniem usterek i 
awarii przewiduje się wykonanie:
- malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Zamojskiej 8, Zamojskiej 10 w Kałuszynie, Okrzei 14A, Siennickiej 6, Siennickiej 8, Nadrzecznej 6, 
Nadrzecznej 7, Nadrzecznej 10, 
- remont balkonów budynków przy ul. Okrzei 31, Okrzei 33, Kościuszki 20,
- przebudowa przyłącz i poziomu kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku przy ul.Bulwarnej 1A,
- przebudowa części kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku przy ul.Wyszyńskiego 32/34, Toruńska 4A,
- wymiana poziomów zimnej wody w  budynkach przy ul. Kopernika 8A, Warszawska  86, Warszawska 88, Warszawska 90,
- wymiana inst. elekt. w piwnicach budynków przy ul. Okrzei 14A, Kopernika 8A, Kopernika 10,
- wykonanie inst. elekt., wod.-kan. c.o., pokrycie dach istniejącej części  bazy konserwatorów przy ul. Okrzei 20.
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WARSZTATY TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ

14 listopada 2009 
roku Klub Osiedlowy 
„Przełom” zorganizował 
warsztaty twórczości 
ludowej. W ramach 
zajęć zaprezentowano 
elementy dziedzictwa 
kulturowego regionu 
łowickiego. Spotkanie 
miało na celu 
zapoznanie uczestników 
z tradycyjną sztuką 
ludową i różnymi 
formami rękodzieła 

artystycznego. Pokazano także piękno i bogactwo kultury etnicznej naszego 
kraju. 
Swoje umiejętności w tworzeniu kwiatów z bibuły, pająków, ozdób choinkowych, 

wycinanek, malowania 
na drewnie, zdobienia bombek zaprezentowały nam 
dwie panie: Beata Rokicka i Ewa Paciejewska. Dzięki nim 
można było podpatrzeć jak powstają ludowe rękodzieła. 
Uczestniczące w warsztatach osoby  mogły same spróbować 
wykonać niektóre z nich w czym pomagał przystępny 
i atrakcyjny sposób prowadzenia zajęć. Umiejętności 
manualne oraz inspiracje twórcze w wykonywaniu prac 
dawały wiele satysfakcji i radości uczestnikom.
Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem o czym 
świadczyła wysoka frekwencja. W zajęciach uczestniczyło 
ponad 160 osób.

     Urszula Piwowar
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WANDALIZM
CZY TAK MUSI BYĆ ?

To, co widać na zamieszczonych zdjęciach wykonanych przez pracowni-
ków Spółdzielni, to kilka przykładów dewastacji i wandalizmu majątku spół-
dzielczego. Postawione w tytule pytanie jest oczywiście pytaniem retorycz-
nym. Przecież nikt z nas nie chce mieszkać w budynku ze zniszczoną elewa-
cją, chodząc po klatkach schodowych upstrzonych napisami i malowidłami 
(często wulgarnymi) i widzieć przez okna swojego mieszkania zniszczone ławki, połamane drzewa i krzewy czy zniszczony sprzęt 
przeznaczony dla naszych najmłodszych mieszkańców. 
Aby temu zapobiegać, nie można obojętnie przechodzić wobec osób dokonujących na naszych oczach aktów wandalizmu. Nie 
można zamykać oczu i udawać, że tego nie widzimy, kiedy czynią to osoby znane, mieszkające po sąsiedzku, czy będące w ich to-
warzystwie osoby spoza naszego budynku czy osiedla. Nie możemy też zauważyć, że pośród dzieci i młodzieży niszczącej nasze 
mienie są także nasze własne dzieci. Nie czyniąc nic w takich przypadkach sami decydujemy się na kolejną podwyżkę czynszu po-
nieważ usuwanie wyrządzonych szkód kosztuje spółdzielców. 
Nie musi tak być jak pokazujemy na zdjęciach. Wystarczy, że będziemy stanowczo reagować, kiedy dzieje się to na naszych oczach, 
a w sytuacji kiedy nasza interwencja nie wystarcza, wezwijmy  Straż Miejską lub Policję i poinformujmy administracje Spółdzielni. 
I tylko nasze stanowcze "NIE" wobec takich przypadków, może zdecydowanie zmniejszyć ilość  dokonanych zniszczeń.  

          Administracja

O G Ł O S Z E N I E
Pilnie sprzedam lub zamienię na mniejsze 4-pokojowe 
mieszkanie o pow.78m² przy ulicy Warszawskiej 212.      
Tel. 606 115 863 

O G Ł O S Z E N I E 
Zamienię mieszkanie lokatorskie przy ul.Dąbrówki o 
pow.62,10m², Ip, na mniejsze. (ok.30m²)
Tel. 508 500 088
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O G  Ł O S Z E N I E 

Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRZEŁOM”
w Mińsku   Mazowieckim

05-300 ul. Kościuszki 20  tel.(25)  758 5011, fax 758 38 67
o g ł a s z a  przetarg nieograniczony na przeprowadze-

nie  następujących  robót remontowych 
w zasobach Spółdzielni; 

1. docieplenie ścian budynków przy ul. Łupińskiego 
7,9,11; Dąbrówki 37, Sędomierskiej 6,6a. Wadium w 
wysokości 5000zł.

      Przetarg odbędzie się w dniu 14.01.2010 r  
o godz.10 ºº .

2. docieplenie stropodachów w budynkach przy ul. 
Armii Ludowej 21; Kopernika 1, 4; Stanisławowskiej 
1. Wadium w wysokości  1000zł. 

     Przetarg odbędzie się w dniu 15.01.2010 
o godz. 10ºº.

 3. remont balkonów i loggii w budynkach przy ul. 
Wyszyńskiego 32/34 i Okrzei 25  Wadium  w 
wysokości  2000 zł. 

     Przetarg odbędzie się w dniu  29.01.2010r. o godz. 
10ºº.

Wadium należy wpłacić na konto   Spółdzielni 
w PKO BP nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można 
odebrać w siedzibie zamawiającego Dział Techniczny 
pokój nr 5 tel  25 758 3325 w 27 lub na stronie 
internetowej  www.smprzelom.pl 
Spółdzielnia zastrzega unieważnienie przetargu bez po-
dania przyczyny.

                                                            Zarząd   Spółdzielni          

O G  Ł O S Z E N I E 

Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRZEŁOM”
w Mińsku   Mazowieckim

05-300 ul. Kościuszki 20  tel.(25)  758 5011, fax 758 38 67
o g ł a s z a  przetarg nieograniczony na przeprowadze-

nie  następujących  robót remontowych 
w zasobach Spółdzielni; 

1. wymianę drzwi do klatek schodowych w budynkach 
przy ul. Łupińskiego 1,3,7,9,11; Dąbrówki 37; 
Topolowej 16; Zamojskiej 8 i 10w Kałuszynie i 1-ego 
Maja 95 w Kołbieli. Wadium w wysokości  2000zł.  
Przetarg odbędzie się w dniu 19.01.2010 

 o godz. 10 ºº.
 2. wymianę okien w klatkach schodowych w budynkach 

przy ul. Topolowej 8,10,12,16; Zamojskiej 8 i 10 w 
Kałuszynie. Wadium w wysokości  2000zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu  19.01.2010r. 

 o godz. 11 ³º.
3. przebudowę dróg i chodników przy budynkach przy 

ul. Warszawskiej 103; Wyszyńskiego 23,25. Wadium 
w wysokości  3000 zł.

      Przetarg odbędzie się w dniu 28.01.2010 r  
 o godz.10 ºº 
Wadium należy wpłacić na konto   Spółdzielni 
w PKO BP  nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można 
odebraćw siedzibie zamawiającego Dział Techniczny 
pokój nr 5 tel  25 758 3325 w 27 lub na stronie 
internetowej  www.smprzelom.pl 
Spółdzielnia zastrzega unieważnienie przetargu bez po-
dania przyczyny.

                                                            Zarząd   Spółdzielni          


