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257582207 - zgłoszenia awarii

NOWA INWESTYCJA 
MIESZKANIOWA 

PRZY ULICY TOPOLOWEJ

Spółdzielnia Mieszkaniowa Prze-
łom w Mińsku Mazowieckim ogłasza nabór 
członków spółdzielni zainteresowanych naby-
ciem lokali mieszkalnych, na zasadach odręb-
nej własności, w ramach planowanej inwesty-
cji polegającej na budowie budynku mieszkal-
nego – wielorodzinnego z częścią handlowo 
– usługową i garażem podziemnym przy ul. 
Topolowej w Mińsku Mazowieckim. 
Bliższe informacje uzyskać można w biurze 
Spółdzielni pokój nr 1 u p. Krzysztofa Ciąćki 

lub telefonicznie pod nr 25 758 5011 w. 16.
Zainteresowanych nabyciem mieszkań prosimy o zgłaszanie się do działu członkowskiego SM 
"Przełom" celem złożenia stosownego wniosku w tej sprawie.
       Zarząd Spółdzielni

Lokatorzy coraz częściej, w celu poprawy komfortu zamieszkiwania, wykonując remont mieszkań 
planują przebudować lub wyburzyć ściany, zabudować balkony lub loggie, zamontować kraty zabez-
pieczające, dokonać przeróbek instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, wymienić grzejni-
ki, urządzenia gazowe itp. W związku z powyższym chcielibyśmy Państwu w skrócie przybliżyć tryb 
postępowania w takich przypadkach w celu zabezpieczenia właściwego stanu technicznego budyn-
ku i jego elementów oraz bezpieczeństwa mieszkańców.
Wszelkie przeróbki w lokalach, zmiany konstrukcyjne, przebudowa lub rozbiórka ścian, loggii, za-
budowa balkonów, montaż krat zabezpieczających, wymiana grzejników, przeróbki instalacji w lo-
kalu, bezwzględnie wymagają zgody Zarządu Spółdzielni.
W przypadku planowania wykonania w/w prac należy złożyć w Spółdzielni pisemny wniosek z za-
łączonym szkicem określającym zakres planowanych przeróbek.
Komisja, w której skład wchodzą pracownicy działu technicznego Spółdzielni dokonuje sprawdze-
nia możliwości dokonania modernizacji i wydaje stosowną opinię będącą podstawą wyrażenia zgo-
dy na powyższy remont, z określeniem warunków wykonania prac. W pewnych uzasadnionych 
przypadkach przed wyrażeniem zgody na remont wymagana może być od zainteresowanego eks-
pertyza techniczna
Wszystkie powyższe prace lokator wykonuje we własnym zakresie i na swój koszt.
Powstały po remoncie gruz i odpady budowlane lokator wykonujący remont nie usuwa do śmietni-
ka, lecz wywozi je na miejsca wyznaczone przez Urząd Miasta.
Po zakończeniu remontu wnioskodawca powiadamia Spółdzielnię o jego zakończeniu w celu uzy-
skania protokółu odbioru.
Wymiana stolarki okiennej w lokalu dokonywana jest we własnym zakresie przez osobę, której 
przysługuje prawo do lokalu, w/g poniższych zasad: osoba uprawniona składa wniosek o wyraże-
nie zgody na wymianę stolarki, komisja przeprowadza oględziny dokonując oceny zasadności wnio-
sku i sporządza protokół stanu technicznego stolarki oraz dokonuje wpisu do rejestru osób wyko-
nujących wymianę we własnym zakresie. Po wykonaniu wymiany, zainteresowany zgłasza ten fakt 
w Dziale Technicznym Spółdzielni dołączając do zgłoszenia kserokopię faktury potwierdzającą do-
konanie wymiany oraz oryginał do wglądu. Pracownicy działu technicznego Spółdzielni dokonują 
sprawdzenia wykonania wymiany oraz sporządzają stosowny protokół z przeglądu.
Wymiana stolarki okiennej powinna być zrealizowana z zachowaniem warunków technicznych 
określonych w stosownym piśmie sporządzonym przez Spółdzielnię w odpowiedzi na złożony 
wniosek.                    cd. str 2
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    W 2012 r. w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” dokonano modernizacji istniejącego już kilkanaście lat systemu roz-
liczania kosztów ogrzewania mieszkań. Zastąpiono przestarzałe i budzące wiele zastrzeżeń mieszkańców, podzielniki cieczowe, no-
woczesnymi elektronicznymi podzielnikami kosztów ogrzewania wyposażonymi w funkcję odczytu radiowego. Zamontowane w 
ubiegłym roku podzielniki elektroniczne zapewniają znacznie większą dokładność rejestracji i odczytu zużytego ciepła, eliminują 
zjawisko tzw. odparowania letniego oraz umożliwiają zdalny odczyt wszystkich urządzeń w jednym zaprogramowanym terminie. 
Dzięki wmontowanym nadajnikom radiowym odczyt z podzielników elektronicznych jest dokonywany zdalnie i nie wymaga już 
wchodzenia do mieszkań. Nie ma więc potrzeby wyczekiwania na inkasentów, umawiania się na dodatkowe terminy odczytów i 
konieczności szacunkowego naliczania kosztów ogrzewania dla mieszkań, w których nie dało się dokonać odczytu.
Obecnie mieszkańcy mają jedynie obowiązek udostępniania mieszkań dla celów kontrolnych lub serwisowych w przypadku 
uszkodzenia urządzeń, ale będą to już teraz sytuacje sporadyczne.
Wraz z zamontowaniem nowych podzielników kosztów ogrzewania zmieniony został również sposób rozliczania kosztów ogrzewania. 
Elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania firmy APATOR METRA wyposażone zostały w specjalne oprogramowanie 
umożliwiające pomiar i rejestrację temperatur poszczególnych pomieszczeń. Rejestracja temperatur pomieszczeń prowadzona jest 
tylko w okresie sezonu ogrzewczego i dzięki niej uzyskujemy na podstawie odczytów podzielników informację zarówno o zużyciu 
ciepła przez poszczególne grzejniki,  jak też i o tym jaki poziom komfortu cieplnego uzyskiwany był w  poszczególnych mieszkaniach 
w okresie sezonu grzewczego.
Komfort cieplny w poszczególnych mieszkaniach zależy od sposobu korzystania z grzejników zamontowanych w poszczególnych 
mieszkaniach. Na wielkość zużycia ciepła przez grzejniki mieszkańcy mają bezpośredni wpływ  poprzez operowanie zaworami 
termostatycznymi oraz sposób wietrzenia mieszkań, ale w budynkach wielorodzinnych część ciepła tworzącego komfort cieplny 
w poszczególnych mieszkaniach pochodzi od czynników niezależnych bezpośrednio od poszczególnych użytkowników. To np. 
ciepło pochodzące od pionów grzewczych oraz ciepło przemieszczające się pomiędzy sąsiadującymi mieszkaniami. Dotychczasowy 
system rozliczania kosztów ogrzewania oparty na podzielnikach cieczowych nie potrafił ująć tego zjawiska. Obecnie wykorzystując 
rejestrowane przez elektroniczne podzielniki średnie temperatury pomieszczeń, mogliśmy udoskonalić dotychczasowy sposób 
rozliczania kosztów ogrzewania. 
Koszty ogrzewania rozliczane dotychczas proporcjonalnie do wskazań podzielników cieczowych, obecnie    podzielono na dwie 
równe części. Pierwsza nadal jest rozliczana proporcjonalnie do odczytanych jednostek podzielnikowych, druga proporcjonalnie do 
średnich temperatur zarejestrowanych w poszczególnych mieszkaniach. W ten sposób koszty naliczane są w zależności od zużycia 
ciepła przez grzejniki, ale również w zależności od ciepła pozyskanego od pionów grzewczych, czy  mieszkań sąsiednich. 
Taki sposób rozliczenia kosztów ogrzewania zmniejsza różnice w rozliczanych kosztach ogrzewania, które w dotychczasowym 
systemie były nadmierne, zbliżając je do różnic w poziomie komfortu cieplnego, który był w poszczególnych mieszkaniach w 
minionych okresie grzewczym.
Pierwsze rozliczenie nowym systemem wykonane w tym roku wykazało, że naliczone koszty ogrzewania mieszkań o najwyższym 
koszcie jednostkowym ( na 1 m2 lokalu ) różnią się w granicach technicznie uzasadnionych od mieszkań o najniższym koszcie 
jednostkowym.
Wprowadzenie nowego systemu rozliczania kosztów związane było z pewnym utrudnieniem dla lokatorów. Ponieważ pierwsze 
rozliczenie kosztów ogrzewania w nowym systemie oparte było na zaliczkach obliczonych na podstawie kosztów ogrzewania 
wyliczonych starym systemem, część sald rozliczenia kosztów ogrzewania i zaliczek jest większa niż w poprzednich latach. Jest 
to zjawisko przejściowe, gdyż  zaliczki dla obecnego okresu rozliczeniowego, są już wyliczone na podstawie kosztów ogrzewania 
rozliczonych nowym systemem. Tak więc od przyszłego rozliczenia wielkości sald rozliczeniowych powinny wrócić do poprzednich 
wielkości.
Wraz z nowym sposobem rozliczania kosztów ogrzewania wprowadzony został nowy wzór rachunków rozliczeniowych. Poniżej 
przedstawiamy nowy wzór rachunku rozliczeniowego oraz opis zawartości poszczególnych pól rachunku.
           ENERGOSYSTEM

NOWY SYSTEM ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA

Spółdzielnia dopuszcza również wymianę grzejników. W tym przypadku również obowiązuje złożenie pisemnego wniosku. Wymia-
na grzejnika możliwa jest tylko w okresie między sezonami grzewczymi, przy zachowaniu następujących warunków: prace należy 
wykonać na własny koszt i we własnym zakresie po uprzednim określeniu przez Spółdzielnię wielkości i typu nowego grzejnika. Za-
silanie czynnikiem grzewczym powinno być z tego samego pionu z zachowaniem podłączenia bocznego. Wnioskodawca odpowiada 
za skutki ewentualnego zalania innych pomieszczeń w trakcie prowadzenia robót. Prace należy wykonać pod nadzorem Spółdzielni. 
Termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz sporządzenia protokołu odbioru należy uzgodnić z działem technicznym Spółdzielni.                                                                                    
Po uzyskaniu zgody na wymianę, co najmniej trzy dni przed rozpoczęciem powyższych prac należy z działem technicznym 
Spółdzielni ustalić terminy spuszczenia i uzupełnienia wody w instalacji oraz regulacji przepływu czynnika grzewczego, które to 
czynności wykonuje hydraulik Spółdzielni. Należy też uzgodnić z firmą rozliczeniową ENERGOSYSTEM Sp. z o.o. Oddział Siedlce 
termin przełożenia podzielnika.
W przypadku montażu lub wymiany zaworu w instalacji centralnego ogrzewania należy zachować typ i charakterystykę urządze-
nia zgodną z projektem technicznym.
Wszelkie informacje i wymagania dotyczące wymiany grzejników zainteresowany otrzyma w piśmie Spółdzielni, w odpowiedzi na 
swój wniosek w tej sprawie, a wynikają one przede wszystkim z troski o odpowiednie funkcjonowanie instalacji i niezakłócanie bi-
lansu cieplnego budynku.   

dokończenie na str.4
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Opis rachunku indywidualnego dla rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania z uwzględnieniem temperatury lokali.
1. Koszt całkowity – koszt ogrzewania podlegający rozliczeniu
2. Koszt zmienny wg temperatury – część kosztu zmiennego rozliczanego proporcjonalnie do średniej temperatury 

lokali w okresie grzewczym
3. Koszt zmienny wg powierzchni – część kosztu zmiennego rozliczanego proporcjonalnie do powierzchni lokali
4. Koszt wg mierników – część kosztu zmiennego rozliczanego wg podzielników
5. Koszt wg szacowań – część kosztu zmiennego przypadająca na lokale szacowane
6. Jednostkowy koszt rozliczenia – wg umowy
7. Jednostkowa rata za podzielnik – wg umowy
8. Średnia temperatura okresu grzewczego
9. Łączna powierzchnia lokali rozliczanych wg podzielników
10. Łączna ilość jednostek rozliczeniowych podzielnikowych – jednostka rozliczeniowa podzielnikowa, to jednostka 

odczytana pomnożona przez odpowiedni współczynnik grzejnikowy i współczynnik lokalowy
11. Łączna ilość jednostek rozliczeniowych temperaturowych – jednostka rozliczeniowa temperaturowa, to iloczyn 

średniej temperatury lokalu (umniejszonej o średnią temperaturę okresu grzewczego) i powierzchni tego lokalu
12. Cena jednostkowa za m2 dla danego budynku
13. Cena jednostkowa za jednostkę rozliczeniową podzielnikową
14. Cena jednostkowa za jednostkę rozliczeniową temperaturową
15. Powierzchnia rozliczanego lokalu
16. Ilość jednostek rozliczeniowych podzielnikowych rozliczanego lokalu
17. Ilość jednostek rozliczeniowych temperaturowych danego lokalu 
18. Koszt wg powierzchni przypadający na lokal
19. Koszt wg podzielników przypadający na lokal
20. Koszt wg temperatury przypadający na lokal
21. Łączny koszt ogrzewania przypadający na lokal
22. Ilość grzejników w lokalu
23. Ilość podzielników w lokalu
24. Koszt rozliczenia lokalu
25. Rata za podzielniki zamontowane w lokalu
26. Koszt całkowity lokalu
27. Zaliczka wniesiona na poczet centralnego ogrzewania przez użytkownika lokalu
28. Saldo rozliczenia – nadpłata lub dopłata
29. Średnia temperatura pomieszczenia w okresie grzewczym
30. Średnia ważona temperatura lokalu w okresie grzewczym pomniejszona o średnią temperaturę zewnętrzną okresu 

grzewczego
31. Odczyt podzielnika – jednostki odczytowe
32. Suma jednostek odczytowych dla rozliczanego lokalu
33. Współczynniki korekcyjne grzejnikowe
34. Współczynnik lokalowy – uwzględniający parametry cieplne lokalu
35. Jednostki rozliczeniowe podzielnikowe - jednostki odczytane pomnożona przez odpowiedni współczynnik 

grzejnikowy i współczynnik lokalowy

Wymiany instalacji elektrycznej, gazowej, urządzeń gazowych takich jak kuchenka gazowa lub przepływowy podgrzewacz wody 
(piecyk gazowy) może dokonać jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, pamiętać należy również o dopilnowaniu 
sprawdzenia prawidłowości działania wentylacji grawitacyjnej oraz kanału, do którego odprowadzane będą spaliny. 
Bardzo ważną rzeczą w trakcie wykonywania remontów jest sposób prowadzenia robót. Winny być one realizowane tak, aby 
uciążliwość dla sąsiadów wynikająca z tego tytułu była jak najmniejsza, a niedopuszczalne jest wykonywanie wszelkich prac 
powodujących zakłócanie ciszy nocnej pomiędzy godziną 22.00 a 6.00. rano Nie należy czynić drugiemu tego, co dla nas nie jest 
miłe. W pewnych trudnych sprawach związanych z modernizacją lokalu Spółdzielnia może żądać ekspertyz technicznych wraz ze 
wskazaniem sposobu wykonania tych prac.
Wymagania, o których stanowi niniejsze ”ABC” wynikają wyłącznie z troski o nienaruszanie stanu technicznego budynku, dobro 
sąsiadów zamieszkujących obok oraz poniżej, co ma szczególne znaczenie przy wymianie okien z parapetami oraz modernizacji 
instalacji c.o. i wodociągowej. Celem przedstawienia powyższych zasad jest również troska o prawidłowe funkcjonowanie wszystkich 
instalacji w budynku. Przestrzeganie procedury poza oczywistymi, omówionymi wcześniej sprawami przyczyni się do niepogorszenia 
relacji sąsiedzkich oraz zminimalizuje nieprawidłowości, jakie dziś występują w trakcie remontów.
Przypominamy również o sposobie usuwania gruzu, i innych pozostałości po remoncie. Nie wyrzucamy tego do śmietnika lub w jego 
pobliżu, a wywozimy w miejsce wyznaczone przez Urząd Miasta. Znajduje sie ono w Mińsku Mazowieckim przy ul.Przemysłowej.

                                                                                                           Dział Techniczny

ABC REMONTÓW dokończenie
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Mińsk Mazowiecki , dnia 25.09.2013r.
PSK /  20 / 2013

BURMISTRZ MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI
ul. Konstytucji 3-ego Maja 1

       
 Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przełom” w Mińsku Mazowieckim wnosi o  umieszczenie w budżecie miasta na rok 
2014 niżej wymienionych zadań i zabezpieczenie środków finansowych na ich realizację :

    1) przebudowa  kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Kazikowskiego.
         Zły stan techniczny kanalizacji sanitarnej, a dodatkowo zbyt duża ilość odbiorców w ulicy Warszawskiej na odcinku od 

ulicy Kopernika do ulicy Kazikowskiego powoduje częste zatrzymania się przepływu ścieków, co w efekcie rodzi skut-
ki w postaci zalewania fekaliami piwnic naszych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a w szczególności w bu-
dynkach przy ul. Warszawskiej 80 i Kościuszki 2. Ostatnie zalanie ściekami piwnic budynku ul. Kościuszki 2 nastąpiło 
w dniu 15 września br. Stan taki powtarza się od wielu lat i powoduje poważne  zagrożenie epidemiologiczne, oraz ko-
nieczność licznych interwencji służb technicznych PWiK oraz Spółdzielni. Według wykonanej w tym zakresie eksperty-
zy technicznej przez niezależną firmę wynika, że w obrębie skrzyżowania ulic Warszawskiej i Kościuszki istnieje wada 
budowlana miejskiej kanalizacji sanitarnej, którą należy usunąć.    

 Dalsze nieuwzględnianie tego wniosku będzie skutkować wystąpieniem Spółdzielni do Miasta z roszczeniem o rekom-
pensatę z tytułu zaistniałych strat i niedogodności w zamieszkiwaniu naszych mieszkańców. 

        Przewidywana wartość robót: ok. 350 000 zł. 

    2) modernizacji i przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Toruńskiej.
 Istniejące sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej są niedrożne i przepełnione w okresie du-

żych opadów atmosferycznych. Kanalizacja sanitarna  o przekroju 200mm odbierająca ście-
ki 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 zamonto-
wania na przyłączach tych budynków zasuw zwrotnych. Identyczna sytuacja ma miejsce w 
sieci kanalizacji deszczowej, gdzie  zwiększono ilość podłączonych ulic, przy nie zwiększo-
nych przekrojach rur odprowadzających wody opadowe. W sprawie tej zwróciliśmy się do 

PWiK w Mińsku Mazowieckim  załączając  opracowaną  przez Spółdzielnię ekspertyzę  techniczną.  
        Wartość zadania: ok. 450 000 zł. 

   
3) 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 kie-
runku zachodnim stanowi ogromną niedogodność dla tamtejszych mieszkańców. Brak dodatkowo wytyczonych miejsc 
postojowych powoduje niewłaściwą organizację ruchu, gdyż samochody parkowane po obu stronach jezdni ulicy Toruń-
skiej zagrażają bezpieczeństwu, natomiast przy ulicy Szczecińskiej poważne zagrożenie dla mieszkańców stanowi ciężki 
sprzęt dojeżdżający do zlokalizowanych tam firm budowlanych, produkcyjnych i transportowych. Na skrzyżowaniu To-
ruńska – Szczecińska dochodzi do licznych kolizji drogowych.

  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 .

  4 )  remontu drogi dojazdowej przy ul. Kopernika 2.
Teren ten oznaczony działką nr 1787 o nawierzchni gruntowej leży w bezpośrednim są-
siedztwie 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 2012 roku Spółdzielnia wykonała utwardzenie swojej działki wraz z kanalizacją desz-
czową zbierającą wody opadowe z obydwu działek. Wysokie położenie działki miejskiej 
oraz brak utwardzenia terenu powoduje iż po większych opadach deszczu nieutwardzo-
na nawierzchnia jest  rozjeżdżona przez parkujące tam pojazdy, a kanalizacja deszczowa 
usytuowana na terenie spółdzielni  zapychana osuwającą się ziemią. Teren obecnego wjaz-

du stanowi  własność spółdzielców, nie jest obciążony służebnością przechodu i przejazdu,  a w  przypadku powołania 

WNIOSKI DO BUDŻETU MIASTA  
TEKST WYSTĄPIENIA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI 

DO BURMISTRZA MIASTA
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BADANIE BILANSU ZA ROK 2013
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na : Prze-
prowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2013.
      1. Oferta winna zawierać :

    - informacje o firmie badającej i jej statusie prawnym z podaniem numeru wpisu na listę podmiotów uprawnionych do 
badania  sprawozdań finansowych.

    - listę referencyjną podmiotów, w których w ostatnim roku przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych, w tym 
spółdzielni mieszkaniowych.

    - proponowaną cenę za przeprowadzenie badania.
2. Oczekiwany termin zakończenia badania sprawozdania wraz z wydaniem opinii i raportu Spółdzielnia ustala najpóź-
niej na 28.03.2014 r.
3. Zainteresowani proszeni są o składanie ofert pisemnych z dopiskiem : „ Badanie sprawozdania za 2013 rok „ w termi-
nie do  05.XI.2013 r.,na adres  siedziby : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” ul Kościuszki 20 , 05-300 Mińsk Mazowiec-
ki lub mailem na adres: halinab@wp.pl
4. Wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia oferty udziela Główny Księgowy Spółdzielni, p. Halina Bąk osobi-
ście lub pod numerem telefonu: 25 758 50-11 wew 21
5. Spółdzielnia zastrzega prawo swobodnego wyboru ofert oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez poda-
nia przyczyn i bez ponoszenia  jakichkolwiek skutków finansowych czy prawnych.
6. O wyniku postępowania ofertowego oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie do 30.XI.2013 r.    

            ZARZĄD

wspólnoty mieszkaniowej i wygrodzenia działki  uniemożliwiony zostanie  wjazd dla użytkowników garaży. 
Realizacja tego zadania znacznie poprawi korzystanie z tego ciągu pieszego oraz estetykę terenu.
Przewidywana wartość zadania  ok. 40.000 zł. 

  5)  remont 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 corocz-
nie liczne imprezy sportowe i rekreacyjne. Przez ponad 10-letni okres intensywnej eksploata-
cji nawierzchnia boisk uległa znacznej degradacji  tj. uszkodzenia, ubytki, pęknięcia, nierów-
ności nawierzchni co może spowodować uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z obiek-
tu. Nawierzchnia   boisk wielofunkcyjnych (piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, koszyków-
ka, tenis)  wymaga niezwłocznego remontu polegającego na naprawie podbudowy,  uzupeł-
nieniu ubytków, a przede wszystkim wykonaniu nowej nawierzchni poliuretanowej. Częścio-
wo miasto zabezpieczyło środki na ten cel w br., co pozwoli na remont ogrodzenia i przygoto-
wanie podłoża pod nową nawierzchnię. Spółdzielnia wnioskuje o zabezpieczenie środków na 

2014 rok na dokończenie przedmiotowego przedsięwzięcia i wykonanie wierzchniej warstwy boiska. 
        Przewidywana wartość robót : ok. 350.000 zł

Propozycje zgłoszone w tym roku przez Spółdzielnię zawierają w większości wnioski zgłaszane przez Spółdzielnię od 
wielu lat i nieuwzględniane dotychczas w poprzednich budżetach miasta. 
Spółdzielnia odprowadzając corocznie do budżetu miasta z tytułu podatków i opłat znaczną sumę, ok. 500.000 złotych,  jako 
liczący się podmiot  życia społecz-
nego i gospodarczego, w trosce 
o mieszkańców Spółdzielni, któ-
rzy stanowią 25% ludności mia-
sta, liczy na to, że Pan  Burmistrz 
oraz Rada Miasta z należytą uwa-
gą rozpatrzą powyższe wnioski, co 
znajdzie swój efekt końcowy  w 
uchwalonym budżecie miasta na 
rok 2014. 
Jednocześnie prosimy o udziele-
nie nam na piśmie odpowiedzi do-
tyczącej sposobu rozstrzygnięcia 
złożonych przez nas wniosków. 

                 ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
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WYKONANIE REMONTÓW I KONSERWACJI
STAN NA 31 SIERPNIA 2013R

Lp Dział Zakres robót i adres
I Renowacja ścian 

zewnętrznych 
Ocieplenie ścian piwnic: Nadrzeczna 6, 10, Bulwarna 1, 1a, Piłsudskiego 1, Wy-
szyńskiego 23,  25, Kopernika 14, 16, 18.
Mycie i impregnacja antyglonowa ściany płn. I kl. budynku Warszawska 212

II Wymiana 
stolarki okiennej 
oraz częściowa 
refundacja 
kosztów wymiany 
okien w lokalach 
wykonanych we 
własnym zakresie 

Wymiana witryn klatek schodowych: Chełmońskiego12, Chełmońskiego10a, 
Chełmońskiego 10b, Szczecińska 11a
Wymiana okien w klatkach schodowych, okien piwnic i pomieszczeń 
wspólnych:  Warszawska 103, Bulwarna 1, 1a, Piłsudskiego 1, Topolowa 1, 3, 7,  9, 
37, 39,  Wyszyńskiego23,  25, Kopernika 14, 16,  18, Nadrzeczna 6,  10, Okrzei 29

III Malowanie klatek 
schodowych 

Malowanie klatek schodowych i piwnic: Okrzei 29, 31, 33, 35, 37, 39, Topolowa 8, 
10, 12, Wyszyńskiego 23, 25, Topolowa 37, 39, Warszawska 163, Topolowa 1
Przebudowa podestów, balustrad, wymiana drzwiczek elektrycznych, wykona-
nie posadzek piwnic: Topolowa 37, 39.

IV Remont balkonów Remont balkonów z wymianą balustrad: Bulwarna 1, 1a, Piłsudskiego 1, 
Kałuszyn - Zamojska 8, 10, Stanisławowska 1,  Kołbiel -1-go Maja 95

V Roboty  elektryczne Wymiana instalacji elektrycznych w piwnicach: Kopernika 18, Błonie 12 , 14, 
Warszawska 80, Okrzei 20,  29,  37, 39

VI Roboty sanitarne Wymiana poziomu zimnej wody z podejściami do pionów w piwnicy: War-
szawska 86, 88, 90, Kopernika 18
Wymiana poziomu kanalizacyjnego wraz z przyłączem zewnętrznym:
Topolowa 47

VII Roboty drogowe 
– chodniki 

Przebudowa schodów,dojść do budynku i wykonanie podjazdu dla niepełno-
sprawnych: Bulwarna 1,1a, Piłsudskiego 1
Opracowanie dokumentacji wjazdu do posesji: Toruńska 4

VIII Roboty różne Demontaż belek nad przejściami pomiędzy budynkami: Warszawska 
86-90
Wymiana słupów oświetleniowych: Sędomierska 2, 4, 6, 6a

IX Roboty realizowane 
w ramach funduszu 
konserwacyjnego 

W ramach funduszu konserwacyjnego poza usuwaniem usterek, wykonywaniem 
napraw i bieżącej konserwacji, wykonano roboty malarskie, stolarskie, ślusarksie, 
hydrauliczne, dekarskie, murarskie i inne

Minął pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego. Chcemy jednak wrócić wspomnieniami do okresu wakacyjnego, 
ponieważ Spółdzielnia tradycyjnie organizuje letni wypoczynek. Który to już raz Klub Osiedlowy zaprasza dzieci do 
siedziby Klubu, pytamy o to Pana Krzysztofa Kulkę, kierownika Klubu.?
Trudno policzyć, ale już na początku lat osiemdziesiątych Klub Osiedlowy prowadził Akcje - Lato w Mieście i Zima w Mieście, 
czyli można powiedzieć,  że przeszło trzydzieści lat co roku w czasie ferii i wakacji prowadzimy zajęcia z dziećmi. 
Kto był pomysłodawcą organizacji wakacyjnego wypoczynku w mieście przez Spółdzielnię?
Organizacja wypoczynku dla dzieci wynika z faktu, iż wiele z nich z różnych powodów nie wyjeżdża poza miasto. Zostało 
to wpisane w działalność Klubu, który współpracując z TKKF, MKS "Mazovia" uzyskuje dodatkowe wsparcie finansowe z 
miasta co pozwala na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci w trakcie wakacji letnich i ferii zimowych. 
Skąd pochodzą środki na realizację programu półkolonii?
Od piętnastu lat półkolonie są w większej części finansowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów  Alkoholo-
wych, z którą nasza Spółdzielnia podpisuje stosowne umowy.

LETNI  WYPOCZYNEK  DZIECI
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Jak liczna była grupa dzieci uczestnicząca w półkoloniach oraz jak przebiega rekrutacja?
W okresie letnim jest to grupa około 60 dzieci w dwóch turnusach po 30, natomiast w okresie zimowym około 30 dzieci. Re-
krutacją zajmują się pedagodzy szkolni. Duża część dzieci zamieszkuje w zasobach naszej Spółdzielni. 
Aby dzieci nie nudziły się muszą znaleźć sobie odpowiednie zajęcie. Co zaoferował Klub w bieżącym roku?
Przygotowano bogaty program zajęć. Starano się, aby był on różnorodny i ciekawy. Czas letni, to oczywiście obowiązkowo ba-
sen, na którym dzieci spędzały czas dwa razy w tygodniu po dwie godziny . W każdym turnusie, który trwa dwa tygodnie, zre-
alizowano jeden wyjazd rekreacyjny. W tym roku koloniści byli na farmie w Dzielniku,  gdzie dzieci uczyły się wyplatać zwie-
rzątka ze słomy oraz uczestniczyły w grach i zabawach rekreacyjnych. Było również ognisko z pieczeniem kiełbasek. Wszyst-
ko to w połączeniu z przepiękną pogodą było niezapomnianym przeżyciem.  Nie zabrakło atrakcji w Mościskach koło Troja-
nowa na Farmie Iluzji, gdzie obserwowano „rzeczy niemożliwe”. 
Odbyła się również  wycieczka edukacyjna w trakcie której dzieci miały możliwość zapoznania się z pracą Miejskiej Oczysz-
czalni Ścieków. Program wypoczynku dzieci obejmował również zajęcia ruchowe na boisku na os.Targówka oraz na placu za-
baw przy Szkole Podstawowej nr 1. Edukacja kulturalna realizowana była poprzez uczestnictwo w seansach filmowych orga-
nizowanych przez Bibliotekę Miejską.
W każdym turnusie kolonistów odwiedzał Teatrzyk Miniatur z Krakowa, który w godzinnym pokazie przedstawiał dzieciom 
znane bajki.
Pozostały czas spędzano w Klubie, ale tu też dzieci nie miały czasu na nudę. Uczestniczyły w turniejach tenisa stołowego, pił-
karzyków, minihokeja  oraz gier komputerowych. Dzieci startowały w konkursach i quizach, przeprowadzono też szereg zajęć 
manualnych i ruchowych. Odbyły się takie imprezy jak: wybory miss półkolonii, karaoke, tańce na macie.
Nad sporą gromadką dzieci trudno jest zapanować. Kto czuwał nad bezpieczeństwem uczestników półkolonii?
Jako Kierownik Klubu czuwałem osobiście nad całością, a pomagały mi w tym dwie panie - Inspektor do spraw Kulturalno-
Oświatowych – p. Urszula Piwowar oraz zatrudniona na czas półkolonii – p. Alicja Nowicka. Nasza trójka od kilku lat zgod-
nie współpracując, stara się umilać czas naszym podopiecznym. Wszyscy posiadamy odpowiednie uprawnienia do pracy z 
młodzieżą.
Kilkugodzinny pobyt w Klubie to także problem wyżywienia. Jakie posiłki dzieci dostawały na półkolonii?
Dzieci otrzymywały drugie śniadanie – słodka bułka lub pączek, do tego herbata dostępna przez cały dzień, a w dni upalne do-
datkowo zimne napoje. Podstawowy posiłek to obiad złożony z dwóch dań oraz deseru.
Bogata dokumentacja fotograficzna której niewielki fragment zamieszczamy poniżej pokazuje uśmiechnięte buzie 
uczestników półkolonii co oznacza, że spędzili czas z zadowoleniem, a wspomnienia z pobytu w Klubie jeszcze przez ja-
kiś czas będą przywoływane z pamięci. 
Dziękuję za rozmowę.        Rozmawiał A.Maliszewski


