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Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przełom” w Mińsku Mazowieckim wnosi o  umieszczenie w 
budżecie miasta na rok 2013 niżej wymienionych zadań i zabezpieczenie środków finansowych 
na ich realizację:

1) modernizacji i przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Toruńskiej
Istniejące sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej są niedrożne. Kanalizacja sanitarna  o 
przekroju 200mm odbierająca ścieki z całego rejonu Nowego Miasta nie jest w  stanie sprostać 
swemu przeznaczeniu. Przy zwiększonych opadach deszczowych ścieki cofają się i wypływają 
w piwnicach budynków będących  w administracji naszej Spółdzielni przy ulicy Toruńskiej 
4 i 4a mimo zamontowania na przyłączach tych budynków zasuw zwrotnych. Identyczna 
sytuacja ma miejsce w sieci kanalizacji deszczowej, gdzie  zwiększono ilość podłączonych 
ulic, przy nie zwiększonych przekrojach rur odprowadzających wody opadowe. W sprawie 
tej zwróciliśmy się do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim  
załączając  opracowaną  przez Spółdzielnię ekspertyzę  techniczną.  
 Wartość zadania: ok. 450 000 zł.    

2) remontu  nawierzchni ulicy Toruńskiej i Szczecińskiej  wraz z budową miejsc 
parkingowych  
Zły stan techniczny nawierzchni chodników ulicy Toruńskiej i ich brak na niektórych 
odcinkach od ulicy Kołowej w kierunku zachodnim stanowi ogromną niedogodność dla 
tamtejszych mieszkańców. Brak dodatkowo wytyczonych miejsc postojowych powoduje 
niewłaściwą organizację ruchu, gdyż samochody parkowane po obu stronach jezdni ulicy 
Toruńskiej zagrażają bezpieczeństwu, natomiast na ulicy Szczecińskiej poważne zagrożenie dla 
mieszkańców stanowi ciężki sprzęt dojeżdżający do zlokalizowanych tam firm budowlanych, 
produkcyjnych i transportowych. Powyższa sytuacja uległa wyraźnemu pogorszeniu od 
przekazania do użytkowania budynku wielorodzinnego przy ulicy Toruńskiej co znacznie 
zwiększyło liczbę parkowanych samochodów  po obu stronach tej ulicy. 

Wartość zadania : ok. 300 000 zł .
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3) modernizacji ciągu  spacerowego  wzdłuż wschodniej strony rzeki  Srebrnej pomiędzy ulicą Warszawską i 
Mireckiego
Całkowicie zniszczona nawierzchnia z płyt chodnikowych od strony ulicy Warszawskiej posiada liczne nierówności, 
ubytki i zapadnięcia, które stanowią bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa pieszych i wymagają pilnej przebudowy. 
Dalsza część ciągu do mostu przy ulicy Mireckiego nie posiada żadnej nawierzchni. Teren ten powinien być ozdobą 
miasta,  jego wizytówką obszarem spacerowym, miejscem spotkań mieszkańców, uwzględniać elementy małej 
architektury i jako taki winien mieć utwardzoną nawierzchnię z kostki brukowej z przedłużeniem do ulicy Mireckiego. 
 Przewidywana wartość robót:  ok. 285.000 zł.

4 )  remontu drogi dojazdowej przy ul. Kopernika 2.
Teren ten o nawierzchni gruntowej leży w bezpośrednim sąsiedztwie zasobów spółdzielczych przy budynku 
wielorodzinnym  Kopernika 4 i stanowi jedyną drogę dojazdową dla użytkowników prywatnych garaży zlokalizowanych 
na działce za budynkiem sklepu „Topaz”oraz do części socjalnej sklepu.
W bieżącym roku Spółdzielnia wykonała utwardzenie swojej działki wraz z kanalizacją deszczową zbierającą wody 
opadowe z obydwu działek. Wysoke położenie działki miejskiej oraz brak utwardzenia terenu powoduje iż po większych 
opadach deszczu nieutwardzona nawierzchnia jest  rozjeżdżdzona przez parkujące tam pojazdy a kanalizacja deszczowa 
usytuowana na terenie spółdzielni  zapychana osuwającą się ziemią .
Realizacja tego zadania znacznie poprawi korzystanie z tego ciągu pieszego oraz estetykę terenu.

Przewidywana wartość zadania  ok. 40.000 zł. 

5) remont ogrodzenia oraz nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na osiedlu  „Targówka”.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom”  administruje zgodnie z  umową  użyczenia od roku 2003 obiekt zlokalizowany  
na  działce  nr  2466/8 o powierzchni  3144m2  organizując corocznie   liczne   imprezy sportowe i rekreacyjne. Przez 
blisko 10-letni okres intensywnej eksploatacji nawierzchnia boisk uległa  znacznej  degradacji  tj. uszkodzenia , ubytki 
,pęknięcia , nierówności nawierzchni co może spowodować uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z obiektu. 
Uszkodzeniom mechanicznym uległo również ogrodzenie którego stan techniczny jest zły, pogięte  słupki,  ubytki  
siatki , pozrywane  naciągi,  uszkodzona  brama  i furtka. Nawierzchnia boisk wielofunkcyjnych  ( piłka  ręczna, piłka 
nożna, siatkówka, koszykówka, tenis)  wymaga  niezwłocznego  remontu  polegającego  na naprawie  podbudowy, 
uzupełnieniu ubytków a przede wszystkim wykonaniu nowej nawierzchni poliuretanowej. Ogrodzenie obiektu  ze 
względu na zły stan techniczny również wymaga gruntownej renowacji polegającej na częściowej wymianie słupków 
ogrodzeniowych oraz zamontowaniu   nowej   siatki   wraz   z   naciągami.

Przewidywana wartość robót : ok. 650.000 zł

6)  przebudowy  kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Kazikowskiego  
oraz na osiedlu „Targówka” w rejonie budynków przy ul. Łupińskiego 9 i 11
Zły stan techniczny kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Kopernika do ulicy Kazikowskiego 
powoduje częste zatrzymania przepływu ścieków co w efekcie objawia się wybijaniem nieczystości w piwnicach 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych,  a w szczególności w budynku przy ul. Warszawskiej 80 i Kościuszki 2. 
Podobna sytuacja jest w osiedlu „Targówka”, gdzie małe spadki kanalizacji sanitarnej powodują cofanie się ścieków do  
piwnic budynków przy ulicy Łupińskiego 9 i Łupińskiego 11.  Stan taki od wielu lat powoduje poważne  zagrożenie 
epidemiologiczne, oraz konieczność licznych interwencji służb technicznych  PWiK oraz Spółdzielni .

Przewidywana wartość robót: ok. 350 000 zł. 

Propozycje zgłoszone w tym roku przez Spółdzielnię zawierają  w większości wnioski zgłaszane od wielu lat i 
nieuwzględnione były dotychczas w  poprzednich budżetach miasta.
Uważamy iż odprowadzając corocznie do budżetu miasta  z tytułu  podatków  i opłat znaczną sumę , ok. 500.000 złotych,  
jako liczący się podmiot  życia społecznego i gospodarczego miasta   mamy prawo oczekiwać  równego traktowania 
Spółdzielni z innymi podmiotami występującymi o zabezpieczenie środków w budżecie miasta. 
Jesteśmy przekonani, że  Pan  Burmistrz  oraz  Rada Miasta z należytą uwagą  rozpatrzą wnioski Spółdzielni, które 
dotyczą zadań na rzecz mieszkańców miasta, co znajdzie swój efekt końcowy  w uchwalonym  budżecie miasta na rok 
2013. 
Jednocześnie prosimy  o udzielenie nam na piśmie odpowiedzi dotyczącej sposobu rozstrzygnięcia złożonych przez nas 
wniosków. 

Zarząd  Spółdzielni 
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Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” apeluje do wszystkich mieszkańców aby przed rozpoczęciem sezonu 
grzewczego 2012/2013  ustawili głowice termostatyczne  od zaworów centralnego ogrzewania na maksymalny przepływ.
Czynność ta  pozwoli na prawidłowe napełnienie instalacji wodą sieciową bądź jej uzupełnienie co w efekcie spowoduje unik-
nięcie zapowietrzania się grzejników w czasie uruchamiania instalacji centralnego ogrzewania .
Prosimy również o zgłaszanie ewentualnych przecieków występujących w trakcie rozruchu sezonu grzewczego oraz zwróce-
nie szczególnej uwagi na automatyczne odpowietrzniki zamontowane w lokalach na ostatnich piętrach.
Moment wznowienia dostaw ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania uzależniony jest od występujących na zewnątrz wa-
runków atmosferycznych i choć zapowiadane prognozy pogody nie przewidują znacznych spadków temperatur w najbliż-
szym czasie to instalacja centralnego ogrzewania musi być przygotowana na ewentualną konieczność niezwłocznego rozpo-
częcia ogrzewania zasobów mieszkaniowych.
Przypominamy, że zamontowane w bieżącym roku elektroniczne podzielniki kosztów centralnego ogrzewania różnią się  od 
stosowanych dotychczas podzielników wyparkowych, dlatego dla prowadzenia racjonalnej gospodarki ciepłem, koszty do-
stawy którego są znacznym składnikiem w opłatach czynszowych, należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi w/w 
podzielników. Zwracamy również uwagę na konieczność wietrzenia mieszkań, co zapobiega ich zawilgoceniu a następnie za-
grzybieniu przy czym przed rozpoczęciem tej czynności należy zakręcić zawory termostatyczne aby dostarczane za pośred-
nictwem grzejników ciepło nie było tracone przez otwarte okna. DZIAŁ ZGŁOSZEŃ: tel. 25 758 22 07
lub 782 981 382
          Administracja

ROZPOCZĘCIE SEZONU GRZEWCZEGO

UCZNIOWSKI  KLUB SPORTOWY
RING

Mińsk Mazowiecki, ul.Dąbrówki 6
zaprasza

dziewczęta i chłopców z roczników 1997, 1998, 1999 i 2000 
mieszkających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom"

na nieodpłatne treningi boksu
Zapisy w siedzibie klubu od dnia 1 października 2012r. w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 18.3o - 20.oo 

lub telefonicznie 663 814 800.
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 

1 listopada 2012r.

Ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości, który w Polsce 
przebiega pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego, zaowocował wieloma spotkaniami i debatami w Pałacu Pre-
zydenckim, jak również stworzył nadzieję na poprawę i na bardziej życzliwy stosunek parlamentarzystów i senatorów do spół-
dzielczości. 
Przejawem powyższego było między innymi powołanie senatorskiego zespołu ds. spółdzielczości, oraz przeprowadzenie w mar-
cu konferencji pod nazwą „Spółdzielczość Polska – wyzwanie przyszłości”. Parlamentarzyści skierowali do laski marszałkowskiej 
projekt ustawy o spółdzielczości rolniczej. Życzliwości do spółdzielczości zabrakło natomiast w kolejnych projektach ustaw o 
spółdzielniach oraz o spółdzielniach mieszkaniowych. Szczególnie wiele uwag i zarzutów natury legislacyjnej podnoszono w sto-
sunku do projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ostatnie projekty tej ustawy wywoływały ogromne emocje w środo-
wiskach spółdzielczych przez ostatnie dwie kadencje Sejmu. Główny zarzut w stosunku do ostatniego projektu ustawy, nad któ-
rym trwały już prace legislacyjne Sejmu obecnej kadencji dotyczył konsekwencji wprowadzenia w życie ustawy polegających na 
doprowadzeniu do likwidacji spółdzielni. Na szczęście dla spółdzielców projekt ten został z końcem sierpnia wycofany z prac le-
gislacyjnych. 
Wyrażamy nadzieję, iż deklaracje zrozumienia i poparcia dla spółdzielczości, jakie wyrażono w trakcie debat w Pałacu Prezy-
denckim z okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości spowodują osłabienie działania „reformatorów” spółdzielczości, któ-
rych projekty często odbiegają od zapisów Konstytucji, a jedynym ich celem jest osłabienie ruchu spółdzielczego, a szczególnie 
spółdzielczości mieszkaniowej, w interesie politycznym, majątkowym i finansowym różnych grup nacisku. Stanowisko takie pre-
zentuje dr Paweł Borecki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który proponuje jednocześnie podję-
cie prac ustawodawczych nad nową, kompleksową ustawą o spółdzielczości w oparciu o porozumienie polityczne, z udziałem 
środowisk spółdzielczych. Akt ten powinien gwarantować daleko idącą stabilność gdyż dotyczy interesów osobistych i majątko-
wych milionów ludzi.      Osoby zainteresowane tym tematem odsyłamy do artykułu „Debaty o spółdzielczości” opublikowanego 
w „Domach spółdzielczych” z maja 2012 roku. 
          Redakcja

ROK 2012
MIĘDZYNAROWYM ROKIEM SPÓŁDZIELCZOŚCI
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SPÓŁDZIELCZE OSOBOWOŚCI
Na rozmowę z Panią Ireną Łukszewską umówiłem się w pokoju, 
gdzie dyżurują członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Nie bez powodu. Pani Irena jest już drugą kadencję człon-
kiem Rady Nadzorczej i w tym pokoju pełni dyżury na które przy-
chodzą mieszkańcy naszych osiedli ze swoimi problemami. Zaufa-
nie jakim obdarzyli Ją wyborcy na Walnym Zgromadzeniu człon-
ków Spółdzielni przenosi się również na forum Rady Nadzorczej, 
gdzie powierzono Jej funkcję Sekretarza. 
Nie jest rodowitą mińszczanką, ponieważ urodziła się na Pomo-
rzu, gdzie rodzice osiedlili się w pierwszych dniach po wojnie, po 
powrocie z robót przymusowych w Niemczech. Potem był jeszcze 
Śląsk Opolski, by w końcu osiąść w rodzinnych stronach matki, koło 
Kołbieli. Z zawodu jest nauczycielką królowej nauk, czyli matema-
tyki. Ostrogi pedagoga uzyskała w Liceum Pedagogicznym w Sien-
nicy. Okres nauki w dawnym Seminarium Nauczycielskim wspo-
mina ze wzruszenie uważając, że właśnie ta szkoła dało jej najwię-
cej wiedzy o pedagogice oraz dydaktyce nauczania. Do dziś nie ze-
rwała z nią kontaktu będąc członkiem Stowarzyszenia Absolwen-
tów. Praktyki uczniowskie jakie odbywała w ramach nauki w oko-
licznych szkołach były najlepszą formą przygotowania do niezmier-

nie trudnego zawodu nauczycielskiego.
Pracę zawodową rozpoczęła w Rudzienku, potem była Marianka a następnie Szkoła Podstawowa nr 5 w Mińsku 
Mazowieckim od chwili jej powołania.  Obecnie Pani Irena jest na emeryturze. Ale nawet będąc na zasłużonym od-
poczynku nie pozostawała bezczynna ucząc matematyki w szkole w Dłużewie, którą to szkołę zlikwidowano z ra-
cji braku dostatecznej liczby uczniów z końcem ubiegłego roku szkolnego.
Praca z młodzieżą wykrystalizowała u niej szczególne podejście do czasu wolnego jaki mają uczniowie po zaję-
ciach szkolnych. W braku zorganizowanych zajęć, w braku miejsc gdzie młodzi ludzie mogliby spędzać swój wolny 
czas, upatruje przyczynę wielu niedobrych, czy wręcz patologicznych postaw młodego pokolenia. Dlatego też bar-
dzo mocno związała się z harcerstwem. Prowadziła drużyny harcerskie a kiedy następowały najpierw zmiany te-
rytorialne (powstawały nowe województwa) a potem zmiany ustrojowe, była Komendantem Hufca Związku Har-
cerstwa Polskiego Mińsk - Gmina, a następnie Komendy Chorągwi Siedleckiej ZHP. Praca z harcerzami dawała jej 
ogromną satysfakcję. W praktyce realizowała swoją pasję wychowawczą przez zabawę, współpracę, przekazywa-
nie tradycji, uczenia poszanowania godności i innych ważnych dla dzieci i młodzieży postaw.  Obozy, biwaki, ogni-
ska  były najlepszym miejscem przekazania tych wartości. Nawet teraz, będąc już na emeryturze, pozostaje aktyw-
na harcersko, chętnie uczestniczniczy w spotkaniach "starych druhów", spisywaniu historii Hufca Związku Harcer-
stwa Polskiego Mińsk - Gmina, który swoim zasięgiem obejmował również okoliczne gminy.  Wspomnienia zwią-
zane z funkcją komendanta hufca oraz chorągwi wywołują  również głębsze refleksje - jak wpływać na młode po-
kolenie  by nie było tyle przemocy w szkołach i poza nią, by nie sięgano po używki tak szkodliwe dla zdrowia.
Po części realizuje tę misję, bo to jest misja, w działaniach w Spółdzielni Mieszkaniowej. Mieszkając w zasobach 
spółdzielczych widzi często jak wielu młodych ludzi okupuje okoliczne ławki, spotyka się w klatkach schodowych 
przy okazji dewastując je, głośno zachowuje się na ulicach, śmieci i brudzi w miejscach publicznych. Będąc człon-
kiem Komisji Społeczno Samorządowo Kulturalnej przenosi te problemy na forum Rady Nadzorczej, postulu-
jąc o podjęcie radykalnych działań w celu wyeliminowania patologicznych zachowań najmłodszej grupy naszych  
mieszkańców.  Uważa za zasadne istnienia Klubu Osiedlowego "Przełom" w którym organizowane są codzienne 
zajęcia przede wszystkim dla młodzieży   W jej ocenie organizacja tych zajęć daje wiele satysfakcji uczestnikom a 
kształtuje prawidłowe postawy. Akcje letnie organizowane przez Spółdzielnię w ocenie Pani Ireny stanowią bar-
dzo ważny element wychowawczy młodzieży i jak sama stwierdza tylko poszerzanie oferty dla młodzieży zarówno 
przez Spółdzielnię, jak też samorząd miejski, może przynieść pozytywne efekty wychowawcze.
Dziękujemy za rozmowę.
        Rozmowę przeprowadził 
        Andrzej Maliszewski
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WIDYKACJA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH
Rosnące w kraju ceny, w tym również usług komunalnych a co za tym idzie dostaw ciepła, wody, odbioru ścieków, 
w sposób zasadniczy wpływają na budżety gospodarstw domowych powodując wzrost kosztów utrzymania miesz-
kań.
Sytuacja powyższa przyczynia się do powstawania zadłużeń w opłatach za mieszkania.
Zadłużenia te występują zarówno z tytułu opłat za dostarczane ciepło na ogrzewanie lokali, jak również na wy-
twarzanie ciepłej wody i utrzymanie jej o należytej temperaturze przez całą dobę, jak również za dostawę zimnej 
wody i odbiór ścieków sanitarnych.
Należności z tego tytułu stanowią około 55% ogólnych kosztów utrzymania lokalu a Spółdzielnia jest w tym przy-
padku wyłącznie pośrednikiem pomiędzy dostawcą a odbiorcą i na Spółdzielni spoczywa obowiązek terminowe-
go, w celu uniknięcia odsetek, płacenia wystawionych faktur na rzecz dostawców nie pobierając z tego tytułu żad-
nych prowizji i innych dodatkowych opłat. Pozostałe blisko 45% opłat  za mieszkania są to należności na remonty 
i konserwację oraz na utrzymanie Spółdzielni.
Na koniec pierwszego półrocza zaległości występowały w 1740 lokalach co stanowi 45% ogólnej liczby mieszkań, 
z tej liczby za jeden lub dwa miesiące zaległości figurowały w 1458 mieszkaniach. 
Zaległości za trzy i więcej miesięcy dotyczą 282 lokali.
Windykację należności w Spółdzielni przeprowadza się w kilku etapach początkowo wysyła się upomnienia, we-
zwania zapłaty, przeprowadza się rozmowy, rozkłada dług na raty, wzywa się dłużnika na posiedzenia Rady Nad-
zorczej  i Zarządu w celu uzyskania informacji o przyczynach powstawania długu i terminu jego spłaty. Z uzyska-
nych na tym etapie informacji wynika, iż większość dłużników lekceważy swoje zobowiązania wobec Spółdzielni 
nie płacąc terminowo należności, a o możliwościach  wywiązywania się z płatności świadczy między innymi stan-
dard życia, posiadany majątek, wyposażenie mieszkania, kosztowne samochody itp. Postępowanie na tym etapie w 
stosunku do tej grupy często kończy się spłatą długu wraz z odsetkami.
Występują też osoby posiadające udokumentowaną trudną sytuację finansową. Tym dłużnikom Spółdzielnia po-
maga poprzez rozłożenie długu na raty, w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miasta, przy wzajemnej 
zamianie większych lokali na mniejsze.
W przypadku braku reakcji ze strony osób zadłużonych, posiadających znaczne obciążenia finansowe z tytułu zaj-
mowania lokalu, po bezskutecznym upływie terminu do spłaty długu w ramach drugiego etapu egzekucji wszczy-
na się postępowanie sądowe o wydanie nakazu zapłaty a nawet wyroku eksmisyjnego.
Prawomocny nakaz zapłaty o ile długu nie spłacono zostaje skierowany do komornika, który wszczyna w tej spra-
wie stosowne postępowanie, którego koszty obciążają dłużnika. 
Aktualnie w kilku sprawach komornik prowadzi postępowanie, egzekucję z nieruchomości czyli w przypadku nie-
możności ściągnięcia długu przeprowadzi licytację zadłużonego mieszkania w trybie przetargowym. Dotyczy to  
szczególnie opornych dłużników.
Na koniec pierwszego półrocza komornik prowadził egzekucję w stosunku do 93 osób w oparciu o wydanych 166 
nakazów zapłaty. Za należności z tytułu opłat czynszowych solidarnie  odpowiadają wszystkie osoby pełnoletnie 
zamieszkałe w lokalu a także inne osoby faktycznie korzystające z mieszkania.
Inną formą mobilizowania do terminowego uiszczania opłat stosowane jest kierowanie wniosków do Biura Infor-
macji Gospodarczej o umieszczenie zadłużonych w Rejestrze  Dłużników co poważnie utrudnia a wręcz uniemoż-
liwia uzyskanie kredytów w bankach oraz w  nabyciu towarów i usług w systemie ratalnym.
Aktualnie dolegliwości na jakie jest narażona Spółdzielnia z tytułu zaległości czynszowych spowodowały skiero-
wanie do wszystkich lokali pism z podaniem stanu zadłużeń występujących w bloku, w którym zobowiązani do 
płacenia mieszkają. 
W piśmie tym podana jest informacja o możliwości zapoznania się z rejestrem zadłużeń występujących w budyn-
ku, w którym dany członek lub współwłaściciel nieruchomości zamieszkuje, który to rejestr znajduje się w Biurze 
Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni wyraża nadzieję, iż możliwość zapoznania się z powyższą sytuacją w opłatach czynszowych 
przez sąsiadów przyczyni się do zmniejszenia zaległości z tego tytułu.
Ponadto mamy nadzieję, iż przygotowywane aktualnie pomieszczenia tymczasowe o niskim standardzie , wspól-
nym sanitariacie również pozytywnie wpłyną na dłużników w stosunku do których sąd orzekł eksmisję z zajmo-
wanych mieszkań w związku z czym są zagrożeni przeniesieniem do tych pomieszczeń o ile nie spłacą długu.

                                                                                                                                  Zarząd Spółdzielni 
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APEL W SPRAWIE FILII NR 2 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI

LATAJĄCY PROBLEM

Gołębie stanowią problem w większości miast Polski. Należą do ptaków bardzo brudzących czego efektem ich obecności są zanie-
czyszczone elewacje, dachy , rynny, parapety, okna co wpływa bezpośrednio na estetykę obiektu, jak też generuje dodatkowe wydat-
ki na jego renowację. Ich odchody to nie tylko nieprzyjemny zapach i zanieczyszczenia budynków, ale także przyczyna zachorowań 
ludzi na różne choroby odzwierzęce typu: ornitoza, gruźlica ptasia, salmonella, cempylobacterioza i schorzenia alergiczne. Przenoszą 
często pluskwy, pchły a nawet kleszcze co sprawia, że tak groźna choroba jak borelioza może być o krok od człowieka. Innym pro-
blemem jest to, że pozostawionymi resztkami pożywienia mogą żywić się również gryzonie , które potem przedostając się do piwnic 
budynków czynią szkody  i zwiększają swoją populację.
Powszechnie wiadomo, że karmienie ptaków płynie z dobrego serca, ale w okresie letnim może  bardziej zaszkodzić niż pomóc, po-
nieważ jest to działanie na przekór naturze. Gołębie karmione przez ludzi w okresie letnim gdy nie mają problemu ze zdobyciem po-
karmu nie szukają same pożywienia,  tracą instynkt samozachowawczy, osłabia to również ich populację powodując, że wiele gołębi 
ma zdeformowane kończyny i wykazuje nienaturalne zachowanie, są bowiem ociężałe i osowiałe. Dokarmianie ptaków zarówno w 
okresie letnim jak i zimowym głównie chlebem sprawia, że zalega on długo w ich żołądkach powodując jego nadmierne zakwasze-
nie, problemy gastryczne co w konsekwencji prowadzi do ich śmierci . Zatem pamiętajmy nie dokarmiajmy gołębi latem, gdyż im to 
bardziej  szkodzi – dokarmiajmy wyłącznie zimą w wyznaczonych  miejscach  i odpowiednią karmą, ponieważ w okresie mrozów i 
obfitych opadów śniegu trudno im znaleźć pożywienie.  Bądźmy rozsądni dla własnego i ptaków dobra !! 
                                                                                      Administracja

Popierając petycję osób korzystających z Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej zlokali-
zowanej w budynku Spółdzielni przy ul. Kościuszki 20, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Prze-
łom” zwraca się z apelem do Władz Miasta o pozostawienie przedmiotowej Filii Bibliote-
ki w dotychczasowym miejscu. 
Przedmiotowa placówka ze środowiskiem spółdzielczym związana jest od 1987 roku, na 
stałe komponując się z blisko 1100 lokalami spółdzielczymi usytuowanymi w jej bez-
pośrednim sąsiedztwie w blokach przy ulicach Kościuszki 20, Kardynała Wyszyńskie-
go, Okrzei oraz Kopernika. Według uzyskanych informacji aktualnie z Filii korzysta 790 
osób, w tym 230 emerytów oraz 200 dzieci i młodzieży szkolnej. Dziennie placówkę od-
wiedza do 70 osób. 
Dla osób w jesieni życia szczególnie ważna jest możliwość osobistego kontaktu z książką, 
bibliotecznym klimatem, rozmowy z innymi czytelnikami, wymiana poglądów na temat 

przeczytanej książki czy też zapoznanie się z opiniami o jeszcze nie przeczytanych. Dla wielu starszych czytelników jest to możliwość 
jedynego kontaktu z ludźmi. Pozostawienia Filii w budynku przy ul. Kościuszki 20 uzasadnia ponadto fakt, iż miesięcznie ok. 1600 
książek trafia do czytelników. Kolejnym argumentem przemawiającym za pozostawieniem placówki jest fakt, iż czytelnictwo w kra-
ju zmniejsza się pomimo propagowania potrzeby czytania książek poprzez przykładowo czytanie „Pana Tadeusza” bądź zachęcanie 
do czytania książek dzieciom, a kameralna, zlokalizowana blisko czytelnika Biblioteka zapewnia możliwość poprawy czytelnictwa, 
wpływając jednocześnie na rozwój intelektualny przede wszystkim dzieci i młodzieży kształcąc ich  rozwój , ma wpływ na umiejęt-
ność wyrażania swoich myśli, wiedzy i poglądów zarówno w wypowiedziach słownych, jak i na piśmie. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” była inicjatorką utworzenia tej placówki w swoich zasobach kosztem ograniczenia swojej po-
wierzchni biurowej. Pobierane z  tytułu najmu lokalu środki finansowe związane z eksploatacją budynku i terenu przyległego, z uwa-
gi na fakt, iż z usług Filii korzysta wielu spółdzielców, są niewielkie, od wielu lat na tym samym niskim poziomie. Spowodowane jest 
to faktem zarówno celowości jak i zasadności istnienia Filii w tym miejscu, co potwierdzają liczne interwencje członków Spółdziel-
ni w trakcie rozmów z Członkami Zarządu, Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz pracownikami zwracających się o pomoc i poparcie 
w sprawie nie przenoszenia placówki do MBP, znacznie oddalonej od dotychczasowego miejsca, co wyraźnie utrudni, a nawet unie-
możliwi wielu czytelnikom korzystanie z jej usług. 
W świetle powyższego prosimy wszystkich, którzy w tej sprawie będą decydowali, o wnikliwe rozpatrzenie wszystkich przedstawio-
nych argumentów i pozostawienie Filii Nr 2 MBP w dotychczasowym miejscu. 
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WAKACJE, WAKACJE... I PO WAKACJACH

KONIECZNA MODERNIZACJA KOTŁOWNI
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” po dokonaniu analizy kosztów ogrzewania w budynkach spółdzielczych po zakończeniu sezonu 
grzewczego 2011/2012  stwierdziła znaczną różnicę  w kosztach ogrzewania budynków znajdujących się  na terenie Kałuszyna w 
porównaniu z innymi budynkami spółdzielczymi w związku z czym postanowiono ustalić przyczynę tak wysokich kosztów wytwarzania 
ciepła w lokalnym źródle w Kałuszynie.
Po zapoznaniu się  ze stanowiskiem dostawcy ciepła – Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie prognozowanych podwyżek cen 
dostarczanego ciepła wynikających z  kosztów wytworzenia energii  cieplnej , zakresem prognozowanych podwyżek cen dostarczanego 
ciepła wynikających z ponoszonych kosztów utrzymania kotłowni jak również po dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się ze stanem 
technicznym istniejącej kotłowni przy ul. Zamojskiej 8,  Zarząd Spółdzielni zwrócił się do Burmistrza Kałuszyna o  zarezerwowanie 
w budżecie miasta na nadchodzący rok środków finansowych na dokonanie modernizacji tego źródła ciepła wraz z modernizacją sieci 
cieplnej łączącej kotłownię z przyłączonymi do niej obiektami.
Jako motyw naszego wystąpienia podaliśmy między innymi fakt, że prowadzone przez nas prace termomodernizacyjne budynków 
takie jak: ocieplenie ścian zewnętrznych , ocieplenie stropodachów, montaż zaworów termostatycznych , wymiana okien nie przynoszą 
oczekiwanego efektu w sytuacji kiedy cena ciepła kalkulowana jest na podstawie kosztów eksploatacji kotłowni , która nie była 
modernizowana od momentu jej powstania a obecny  stan techniczny kotłowni nie umożliwia zastosowania żadnych urządzeń , które 
miałyby wpływ na możliwość ekonomicznego jej eksploatowania , moc kotłowni jest przewymiarowana w stosunku do mocy zamówionej 
przez podłączonych odbiorców co w efekcie powoduje koszty wytworzenia ciepła nieadekwatne do średnich cen ogrzewania zasobów 
mieszkaniowych.
Spółdzielnia zadeklarowała ze swojej strony profesjonalną pomoc przy ustaleniu zakresu niezbędnych prac modernizacyjnych oraz 
określeniu nowych wymaganych parametrów kotłowni jak również gotowość innej  oczekiwanej współpracy w zakresie planowanej 
modernizacji istniejącego źródła ciepła. 
                                                                                  Administracja

W czasie trwania tegorocznych półkolonii zorganizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przełom” w terminie 02.07 
– 27.07.2012r. opieką otoczono 60 dzieci ze szkół podstawowych.
Każde dziecko mogło wziąć udział w zajęciach uwzględniających jego indywidualne predyspozycje i zainteresowania. 
Bogaty program wychowawczy wypoczynku zawierał liczne atrakcje. Największym zainteresowaniem cieszyły się wyjścia 
na basen, wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego, biwaki wWielgosówce, liczne konkursy i konkurencje sportowo 
– rekreacyjne z nagrodami. Tradycyjnie niezapomnianych wrażeń dostarczyły uczestnikom spektakle teatralne z Krakowa. 
Bardzo pouczające dla dzieci okazało się zwiedzenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków i Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich
            KK.



Numer 35, Str.8

Bank życzliwy ludziom
Od ponad roku w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej 157, działa oddział SK banku (d. Spółdzielczy 
Bank Rzemiosła i Rolnictwa). SK bank należy do tzw. banków etycznych, które indywidualnie dostosowują ofertę 
do jego potrzeb i możliwości każdego klienta. Bank oferuje szeroką gamę produktów depozytowych, kredytowych 
i transakcyjnych. Pracownicy szczególną uwagę poświęcają budowaniu partnerskich relacji z klientami opartych 
na wzajemnej życzliwości i zaufaniu. Warto też pamiętać, że oszczędności ulokowane w SK banku są gwarantowane 
przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Została również przygotowana specjalna oferta dla lokatorów i najemców lokali Spółdzielni Mieszkaniowej 
Przełom: bezpłatne regulowanie opłat czynszowych w kasach SK banku. A dla tych osób, które zdecydują się 
otworzyć ROR brak opłat za prowadzenie oraz bezprowizyjne składanie wszystkich zleceń płatniczych w usłudze 
eKonto 24.
Historia istnienia SK banku sięga 1926 r. Dziś jest to bank oferujący swoim klientom najnowocześniejsze rozwiązania 
i najwyższy standard obsługi, w tym bankowość elektroniczną i bezpłatny dostęp do sieci bankomatów Euronet i 
banków spółdzielczych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Pracownicy SK banku 
Oddział Mińsk Mazowiecki
ul. Warszawska 157
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel. 25 758 46 41
oddzial.minsk@skbank.pl
www.skbank.pl

OFERTA SZPRZEDAŻY MIESZKAŃ
Spółdzielnia Mieszkaniowa Przełom w Mińsku Mazowieckim informuje, że w związku z uchwałą Walne-

go Zgromadzenia z dnia 20 i 21 czerwca 2012 roku w sprawie  zatwierdzenia założeń organizacyjno – finansowych 
inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego – wielorodzinnego z częścią handlowo – usługową i ga-
rażem podziemnym przy ul. Topolowej Zarząd Spółdzielni ogłasza nabór członków spółdzielni do lokali miesz-
kalnych. 

Budowa planowana jest w technologii tradycyjnej o następującej strukturze mieszkań:
• jednopokojowe o powierzchni od 34m2 do 36m2 – 6 mieszkań
• dwupokojowe o powierzchni od 37m2 do 51m2 – 24 mieszkania
• trzypokojowe o powierzchni 52,4m2  – 3 mieszkania

Proponowane mieszkania będą oddawane do użytkowania w stanie deweloperskim bez białego montażu, 
każdy lokal mieszkalny z balkonami, wyposażone we wszelkie niezbędne w eksploatacji instalacje, będą posiadały 
indywidualne układy pomiarowe do pomiaru ciepła na ogrzewanie, liczniki gazu, liczniki prądu oraz ciepłej i zim-
nej wody, ogrzewanie z sieci miejskiej. Budynek zostanie wyposażony w windę. Przewidziane są garaże w części 
podziemnej. Szacowana cena 1m2 wynosi 4300zł. Wartość umowna określona zostanie po przeprowadzeniu prze-
targu na wykonawstwo. 

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do działu członkowskiego SM Przełom celem złożenia wnio-
sku o budowę lokalu. Planowane rozpoczęcie inwestycji  to II kwartał 2013 roku, przewidywany okres realizacji 20 
miesięcy. Szczegółowe informacje uzyskać można  w dziale technicznym Dział Techniczny Spółdzielni Mieszka-
niowej "Przełom" u p. Krzysztofa Ciąćki pok. nr 1, telefon 25 758 5011 w 15.

Zgłoszenia będą przyjmowane do końca grudnia 2012 roku. 
         Zarząd Spółdzielni

mailto:oddzial.minsk@skbank.pl
http://www.skbank.pl

