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www.ssm.net.pl Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
serdeczne życzenia 

wszelkiej pomyślności oraz obfitości wszelkich dóbr 
składają 

Rada Nadzorcza i Zarząd SSM w Siedlcach

Ośmieliłem się przypomnieć, że chociaż to 
nowy zwyczaj, swoista „moda”, to przecież ni-
komu nie przynosi szkody, a dzieciakom daje 
sporo radości! Jakoś nikogo nie irytują oświetlone 
choinki, które coraz częściej jaśnieją w ogrodach, 
przy jednorodzinnych domkach... a na wsiach, 
przed chatami... Ot, ludzie polubili migotanie 
choinkowych świecidełek, cieszy ich sam proces 
instalowania wymyślnych kompozycji, bywają 
dumni, gdy ostateczny efekt chwalony jest przez 

sąsiadów, przechodniów, mieszkańców wioski, czy 
miasteczka. Czy balkony spółdzielczych bloków 
nie mogą raz w roku jaśnieć..? I dlaczego to ma 
denerwować, czy rodzić niesprawiedliwe, „bura-
czane” opinie..?

Ośmieliłem się także wyrazić pogląd, że zde-
cydowanie bardziej cieszą mnie jaśniejące świa-
tełkami balkony, niż zdobne w barchany, pludry, 
skarpety, czy pospolite gacie sznury... innymi 
słowy... balkonowe suszarnie! Nie kwestionuję 

prawa mieszkańców do decydowania o wyko-
rzystaniu balkonów do różnych celów, ale czym 
innym są kwiaty, zieleń, a czym innym „balkonowy 
szmatek”. Zatem pozwólmy i cieszmy się tym, że 
są pośród nas i tacy Spółdzielcy, którzy sprawiając 
sobie „balkonowo – świąteczny” nastrój, klimat... 
i nam dają powody do barwnego przeżywania 
„grudniowych nocy”! Nie trudno sobie wyobrazić 
ilu „widzów” odwiedziłoby blok, którego wszystkie 
balkony jaśniałyby światełkami, błyszczały ozdo-
bami, świątecznie do nas „mrugały” wszystkimi 
kolorami tęczy! To byłby HIT!

Czym innym zdobienie balkonów w czas 
Świąt Bożego Narodzenia, a czym innym niebez-
pieczne zabawy racami i petardami w Nowy Rok! 
Mądrzy wychodzą w „Sylwestra” przed bloki i od-
palają sztuczne ognie w sposób mądry, ostrożny, 
a zwłaszcza bezpieczny! Tych jest więcej i chwała 
im! Niestety mamy każdego roku do czynienia ze 
„szpanerami”, którzy „muszą” popisywać się przed 
gośćmi i przed mieszkańcami bloków. Z balkonów 
sypią się iskry sztucznych ogni, strzelają mniej lub 
bardziej obfite pociski petard, zmyślnych, roz-
pryskowych, stubarwnych, ale... bardzo głośnych 
i niebezpiecznych. I nie ważne, że w mieszkaniu 
obok ktoś truchleje ze strachu... i wcale nie jest 
to przerażony pies, czy kot, ale ludzie! Zatem... 
skoro już uczestnicy noworocznych „spotkań” chcą 
powitać Nowy Rok głośno i efektownie, to niechaj 
wyjdą przed blok... najlepiej „dalej niż przed” 
i dopiero wówczas niechaj w niebo poszybują 
barwne kule sztucznych ogni, a kłęby duszącego 

Świąteczny nastrój ...
Zadziwiające, że ozdabianie i oświetlanie balkonów w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz 
karnawału może kogokolwiek irytować, czy denerwować, a jednak... Wcale nie tak dawno 
doświadczyłem irytującego „monologu” Spółdzielcy, który oczekując na przystanku MPK 
na popularną „Trójkę” najpierw odniósł się do efektów termomodernizacji (szczególnie 
estetyki ocieplonych bloków) a następnie, bez żadnego powodu, „przejechał się” po tych 
mieszkańcach spółdzielczych bloków, którzy zwykli rozświetlać je w czas Świąt... Że lampki 
świecą, to jeszcze pół biedy, ale... one jeszcze mrugają! To irytuje i denerwuje! A prąd..? Ileż 
to musi pochłaniać energii elektrycznej... ile kosztować..?

Dokończenie str. 6
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Barbara Reduch-Widelska

Przewodnicząca Kapituły Konkursu
Prezes Zarządu Korporacji 

Przedsiębiorców Budowlanych 
UNI-BUD

Bożena Lublińska-Kasprzak

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości

Robert Składowski

Prezes Ogólnopolskiej Federacji 
Przedsiębiorców i Pracodawców 

- Przedsiębiorcy.pl

Jacek Bobrowski

Wiceprezes Zarządu 
Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu 

Przemysłu i Usług

Warszawa, 28 listopada 2015 r.

Patronat, Współpraca i Organizatorzy

Konkurs Realizowany w Ramach
Narodowego Programu Promocji
Polska Przedsiębiorczość

pod Honorowym Patronatem
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Przyznana decyzją Kapituły i Organizatorów 
Konkursu Orły Polskiego Budownictwa

III NAGRODA
w kategorii: 

Zarządzanie Nieruchomościami

Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 

w Siedlcach

Jak co roku w warszawskim hotelu Gro-
mada odbyła się WIELKA GALA „POLSKA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” podczas której 
przedstawiono Laureatów projektów reali-
zowanych w ramach Narodowego Programu 
Promocji Polska Przedsiębiorczość, którego 
organizatorem jest Ogólnopolska Federacja 
Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsię-
biorcy.pl oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu 
Przemysłu i Usług.

W sobotni wieczór, 28 listopada 2015 po-
znaliśmy werdykt i nagrodzonych w IX edycji 
konkursu „Orły Polskiego Budownictwa” 
– wśród nagrodzonych znalazła się Siedlec-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa - IX edycji 
konkursu „Perły Medycyny” oraz Plebiscytu 
Orły Polskiej Przedsiębiorczości i Orły Pol-
skiego Samorządu.

Przedsięwzięcia mają charakter cykliczny 
i rokrocznie  adresowane są do wszystkich 
firm i przedsiębiorców z sektora budownic-
twa, zakładów opieki medycznej i firm dzia-
łających na rynku medycznym, samorządów 
oraz innych firm. W tym roku po raz kolejny 
kapituły konkursów wyróżniły produkty, usługi, 
technologie, liderów w swoich dziedzinach, 
którzy znaczącą odznaczają się na tle konku-
rencji. Laureaci każdej z inicjatyw to podmioty, 
które odnoszą sukcesy na rynku, są wzorowo 
zarządzane, rozwijają się w dynamiczny sposób, 
dlatego śmiało można o nich powiedzieć, że 
są wizytówką polskiej gospodarki.   Projekty 
i same nagrody od lat promują najlepszych 
z najlepszych w swoich branżach. Prestiżowe 
wyróżnienia umacniają pozytywny wizerun-
ku marek, podnoszą ich konkurencyjności na 
rynkach krajowych i zagranicznych. 

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli 
zwycięskich podmiotów, świata polityki i kręgów 
biznesu, a sam wieczór w znakomity sposób 
poprowadzili Olga Borys i Krzysztof Ibisz. 

red.   

WIELKA GALA „POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2015” 
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Z redakcyjnej poczty
Pan Jan W. pyta: „Dlaczego spółdzielnia 

pozwala na wejście do zasobów spółdzielczych 
kilku operatorom telekomunikacyjnym, którzy 
wykonują w naszych blokach instalację TV 
i internetu. Przecież wystarczy wpuścić co naj-
wyżej dwóch żeby był wybór. Obecnie na mojej 
klatce schodowej jest aż cztery skrzynki różnych 
operatorów internetu i telewizji, Po co aż tylu?”

Szanowny Panie, w związku z zapisem w usta-
wie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomu-
nikacyjnych spółdzielnia nie ma prawa odmówić 
firmie posiadającej status operatora telekomuni-
kacyjnego do wejścia na budynek i wykonanie 
odpowiedniej instalacji telewizji czy Internetu. 
Spółdzielnia może jedynie uzgodnić z operatorem 
sposób i warunki prowadzenia odpowiedniej 
instalacji. Znane są przypadki ukarania przez 
UOKiK spółdzielni, które nie wpuściły do swoich 
zasobów operatorów telekomunikacyjnych.

Pani Joanna N. w swoim „mailu” pyta: „Kto 
wymyślił aby przy klatkach schodowych, pra-
wie pod oknem mieszkania na parterze ustawić 
miniaturowe pojemniki na śmieci czy odpady? 
Mieszkańcy wieżowców w których pozamykano 
zsypy odetchnęli z ulgą, że (szczególnie parteru 
i I piętra) pozbyli się smrodu i latem spokojnie 
będą mogli otworzyć okna, a tu znowu komuś się 
zachciało ustawić śmietniki pod oknem. Niby na 
odpady segregowane, ale jak zauważyłam znajdują 
się tam również odpady zmieszane Proszę prze-
czytać w ustawie w jakiej odległości od budynku 
powinien znajdować się śmietnik. Czy ktoś nie 
ma na co wydawać pieniędzy, tylko na miniatury 
pojemników do którego jak 3-4 lokatorów wyniesie 
odpady, to już jest pełny. Kto na to pozwolił?”

Wyjaśniamy, że Zakład Utylizacji Odpadów 
w porozumieniu z Zarządem Spółdzielni zapro-
ponował ustawienie wspomnianych pojemni-
ków w celu zaktywizowania mieszkańców do 
segregacji odpadów. Może jest to rzeczywiście 
jakiś sposób do poprawy wskaźnika segregacji, 
ale szkoda, że niektórym mieszkańcom nie 
chce się chodzić ze zmieszanymi odpadami 
do śmietnika, gdzie znajduje się pojemnik na 
takie odpady, tylko wyrzucają je do tych, które 
są przeznaczone zgodnie z napisami na plastik, 
papier i szkło. W rozmowie z kilkoma miesz-
kańcami, które przeprowadziłem w pierwszych 
dniach grudnia przeważa jednak pogląd, że 
pomysł z ustawianiem pojemników na odpady 
segregowane przy klatkach schodowych nie 
bardzo im się podoba. Niektórzy wręcz twier-
dzili, że jest to wyrzucanie pieniędzy. Ciekawe 
co sądzą na ten temat inni mieszkańcy zasobów 
spółdzielczych. 

Czekamy na Państwa opinie na adres: 
miedzynami1@o2.pl                                  jojo

Wiele się działo w ostatniej kadencji Sejmu 
wokół ustawy o spółdzielniach, w tym o spółdziel-
niach mieszkaniowych. Jak pisze M. Wielgo w GW 
cytowanej w Tęczy Polskiej, olsztyńska posłanka 
przez dwie kadencje Sejmu przewodziła grupie 
posłów PO, którzy proponowali przeforsować 
projekt zupełnie nowej ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Najpierw zablokowała go opo-
zycja, do czego przyczyniło się też wielu posłów 
platformy, dla których zmiany proponowane przez 
partyjnych kolegów były zbyt kontrowersyjne. 
Również w ostatniej kadencji Sejmu szefowie klubu 
Platformy nie wykazywali chęci zajmowania się 
sprawą. Najwyraźniej uznali, że istnieje ryzyko, iż 
szkody polityczne okażą się większe niż korzyści. 
Lidia Staroń zapewniała, że celem proponowanej 
ustawy jest zwiększenie wpływu mieszkańców 
spółdzielni na sposób zarządzania całą nieru-
chomością, a więc i wysokość opłat… Autorzy 
projektu chcieli, aby w budynku spółdzielczym 
automatycznie powstała wspólnota mieszkaniowa, 
gdy przynajmniej jedno mieszkanie jest w pełni 
własnościowe, czyli ma status prawa odrębnej 
własności. Spółdzielnia stałaby się wówczas jednym 

z właścicieli, który reprezentowałby we wspólnocie 
mieszkańców posiadających spółdzielcze prawo do 
lokalu (własnościowe i lokatorskie)… Nie mogąc 
przeforsować ustawy w Sejmie, Lidia Staroń prze-
konała 60-osobową grupę posłów ze swej partii 
do zaskarżenia niektórych przepisów Ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych do Trybunału 
Konstytucyjnego” O wyrokach TK informowa-
liśmy w poprzednich numerach naszej gazety.

Jak pamiętają zapewnie nasi czytelnicy, spe-
cjalnie powołana komisja - o poczynaniach, któ-
rej również pisaliśmy - do opracowania zmian 
w prawie spółdzielczym nie zdążyła zakończyć 
prac przed upływem VII kadencji Sejmu. Miejmy 
nadzieję, że nowy Sejm wybierze nową komisję 
do opracowania ustaw spółdzielczych w porozu-
mieniu ze środowiskiem spółdzielczym, gdyż jak 
obiecywali zwycięscy ostatnich wyborów parla-
mentarnych „Będziemy słuchać Ludzi”. A więc 
apel do nowo wybranych posłów; zanim coś 
uchwalicie, posłuchajcie najpierw opinii właści-
cieli spółdzielczego majątku, czyli spółdzielców.

Ł.H

Takie miano od lat przywarło do członków Sie-
dleckiej Grupy Literackiej „Witraż”, bo i Klub „Man-
sarda”, w mediach i publikatorach, nazywany bywał 
„oazą młodej myśli poetyckiej”, czy „poddaszem 
wierszy, które (nie)milczą...”! Jubileusz XX-lecia 
twórczej obecności „Witraża” w życiu kulturalnym 
Siedlec i regionu stał się okazją do przypomnienia, 
że więcej niż połowa czasu warsztatowych spotkań 
młodych i starszych autorów związane była i jest 
z „partnerstwem” umówionym dawno temu między 
władzami Spółdzielni, a instytucjami kultury Siedlec 
przy udziale kolejnych Prezydentów Miasta. Nikogo 
zatem nie zdziwiło, że właśnie owe „partnerstwo” 
wybrzmiało w wystąpieniu Pani Wiceprezydent 
Anny Sochackiej podczas uroczystości jubileuszo-
wej, a obecność Pana Prezesa Romana Oklińskiego, 
Pana Wiceprezesa Michała Golika i Pani Kierownik 
Klubu „Lech” Anny Magryty uświetniła spotkanie 
w Sali „Podlasie”. 

Przypominając bogaty dorobek „Witraża” 
przypomniano ścisłe związki środowiska lite-
rackiego z wpisaną także w działalność statuto-
wą Spółdzielni pracę na rzecz dzieci, młodzieży 
i starszych. „Partnerstwo” spółdzielczo-miejskie 
w stwarzaniu warunków do pracy twórczej, do 
prezentacji literackich, do promocji dorobku, 
w tym wydawnictw uznać należy, jako wzorcowe, 
potwierdzające prawdę, że tam gdzie to jest możliwe 
nie ma sensu przywoływanie sztucznych podziałów 
na tych „Spółdzielczych” i tych „Miejskich”. Opieka 
nad wrażliwością, uzdolnieniami, a zwłaszcza nad 
pracą, którą w minionych latach podjęło blisko 
dwustu członków SGL „Witraż’, to powód do dumy, 
satysfakcji... do wspólnego świętowania! 

To właśnie w „Mansardzie”, regularnie, dwa 
razy w tygodniu spotykali się i spotykają twórcy 
poezji i prozy. To w „Mansardzie” rodziły się 

pomysły na konkursy literackie, inscenizacje, 
wieczornice i wydawnictwa. To w „Mansardzie” 
rozbłyskały, ale bywało, że „gasły” poetyckie na-
zwiska! To w „Mansardzie”, od lat, łamali się poeci 
opłatkiem, dzielili wielkanocnym jajkiem, toczyli 
trudne dialogi, składali swoje dzieła, scenariusze 
imprez, gromadzili dorobek (a archiwa są nadzwy-
czaj bogate i cenne). Zatem „poetyckie poddasze” 
tętniło życiem i na nim integrowały się kolejne 
pokolenia młodych i starszych autorów.

Może ktoś, kiedyś opisze historię „Witraża” 
w „Mansardzie”, czy „Mansardy”, w której twór-
czo istniał „Witraż”! Póki co historia jeszcze nie 
dobiegła końca... nadal trwa praca, której owoce 
mogą mieszkańcy miasta poznawać, oceniać, 
wartościować. Co przyniosą kolejne lata? Za-
pewne pojawią się nowe nazwiska, nowe wiersze, 
eseje, opowiadania... nowe wydawnictwa i kolejne 
spotkania z poezją i poetami! Zapewne nadal zna-
komity klimat współpracy władz Spółdzielczych 
z władzami Siedlec, w tym z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury pozwoli do dalsze „poetyckie dojrzewanie” 
środowiska, któremu „stuknęło” dwadzieścia lat!

Jubileusz SGL „Witraż” to wymarzona okazja, 
by w sposób szczery, zasłużony i przyjazny wyrazić, 
w imieniu wszystkich, którzy w minionym dwudzie-
stoleciu współtworzyli „Witraż”, słowa wdzięczności 
Radzie Nadzorczej (obecnej i przeszłym), Zarządowi 
SSM, w tym w sposób szczególny Panu Prezesowi 
inż. Romanowi Oklińskiemu, ale i wszystkim Człon-
kom Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. O ileż 
uboższy byłby poetycki skarbiec miasta Siedlce 
bez wszystkiego dobra, które stało się udziałem 
„Witraża” w minionych dwudziestu latach. Młodzi 
i starsi, byli i obecni „Witrażyści” mówią te proste, 
ale jakże prawdziwe „DZIĘKUJEMY”!

SGL „Witraż” 

Co dalej ze spółdzielczą rewolucją?

Poeci z poddasza...

Wydawca: Siedlecka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. 

Adres re dak cji: 08-100 Siedlce, 3 Maja 28. 
Redaguje - Ko le gium, tel. 25 643 69 
36, e-mail: miedzynami1@o2.pl 
Za treść zamieszczonych ogłoszeń Re-
dakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
Druk: NOWATOR Siedlce

MIĘDZY NAMI 
SPÓŁDZIELCAMI
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Na przełomie października i listopada 2015 
roku odwiedziliśmy  trzy obiekty spółek komu-
nalnych Miasta Siedlce, tj.: Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwo 
Energetyczne (PEC) oraz Zakład Utylizacji 
Odpadów. Wszystkie zwiedzane przez nas  za-
kłady pracy świadczą  usługi na rzecz członków 
spółdzielni mieszkaniowej i ich rodzin zgodnie 
z zawartymi umowami z Siedlecką Spółdzielnią 
Mieszkaniową. 

W pierwszym odwiedzanym przez nas 
obiekcie spotkaliśmy się z Prezesem PWiK Pa-
nem Adamem Jonczykiem oraz Kierownikiem 
Zakładu Panem Leszkiem Durką. W zmoderni-
zowanych obiektach Oczyszczalni Ścieków PWiK 
Siedlce oglądaliśmy między innymi nowoczesne 
ciągi technologiczne oczyszczalni ścieków, a także 
suszarnię osadów pościekowych. Zapoznano nas 
z procesem przeróbki osadów w zamkniętych 
komorach fermentacyjnych w wyniku czego 
uzyskuje się biogaz z wykorzystaniem go do pro-
dukcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby 
oczyszczalni i suszarni osad. Opowiedziano nam 
jak powstaje biogaz z komór fermentacyjnych 
i jak ważnym jest produktem jako paliwo do 
agregatów produkujących energię elektryczną 
dla potrzeb oczyszczalni. Dowiedzieliśmy się 
jak duży wpływ na ochronę i bezpieczeństwo 

środowiska ma praca nowych urządzeń, które 
posiada siedlecki PWiK.

W kolejnym zakładzie pracy tj. w Przedsię-
biorstwie Energetyki Cieplnej spotkaliśmy się 
z Prezesem PEC Siedlce Panem Krzysztofem 
Figatem oraz Kierownikiem Panią Małgorzatą 
Sidorzak-Fronc. W zakładzie opowiedziano 
nam o procesie produkcji energii ciepła i energii 
elektrycznej w Centralnej Kotłowni. PEC  to duży 

i zmodernizowany obiekt. Wyposażony jest w 
nowoczesne urządzenia ciepłownicze i ciągi tech-
nologiczne. Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
jest głównym odbiorcą ciepła do spółdzielczych 
budynków wyposażonych w cieplne instalacje.

W ostatnim zwiedzanym przez nas obiek-
cie - w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Woli 
Suchożebrskiej spotkaliśmy się z Prezesem ZUO 
Siedlce Panem Antonim Józefowiczem.   Zostali-
śmy oprowadzeni po obiekcie gdzie zobaczyliśmy 
ciągi technologiczne sortowni odpadów. Wysłu-

chaliśmy informacji o procesie technologicznym 
sortownia odpadów komunalnych. Ponadto 
ZUO  z procesu fermentacji odpadów z pryzm 
składowiska wytwarza biogaz, który jest paliwem 
do agregatów produkujących energię elektryczną. 

Zakład przy modernizacji obiektu zwrócił szcze-
gólną uwagę na ochronę środowiska i jej wpływ 
na nasze życie.

Analizując zakres wykonanych prac moder-
nizacyjnych we wszystkich zwiedzanych trzech 
spółkach Miasta Siedlce, podczas rozmów z 
przedstawicielami firm, wyrażaliśmy podziw 
i uznanie do zakresu zrealizowanych prac w 
technologii o najwyższym standardzie jakości 
urządzeń. Podczas zwiedzania spółek zadawali-
śmy pytania i prowadziliśmy między sobą dysku-
sję o realizowanych inwestycjach. Stwierdziliśmy, 
że wszystkie inwestycje uznajemy za „trafione”, 
celowe i zasadne. Zobaczyliśmy, że zrealizowane 
inwestycje będą przynosiły korzyści obopólne  dla 
firm oraz dla spółdzielni. W efekcie końcowym 
życzyć należy każdej ze spółek jak najmniejszych 
kosztów w prowadzonej swej działalności. 

Rada Nadzorcza  
SSM Siedlce

Rada Nadzorcza odwiedziła spółki komunalne 

Można zlicytować 
mieszkanie za długi

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytu-
cyjnego z dnia 8 października 2015r sygn.akt SK 
11/13 spółdzielnia ma prawo żądać zlicytowania 
nieruchomości (mającej spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu) jeśli jego właściciel 
zalega z czynszem. Wyrokiem tym TK utwierdził 
spółdzielnie mieszkaniowe, że zapis wynikający 
z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest 
zgodny z Konstytucją i może być stosowanych 
do tych mieszkańców spółdzielni, którzy zalegają 
z opłatami czynszowymi. Co prawda przepis 
ten jest mało stosowany, lecz w końcu rozwiewa 
wątpliwości co do jego zgodności z ustawą zasad-
niczą. Tak więc dłużnicy, starajcie się spłacać długi 
czynszowe, bo mogą Was zlicytować.                 H.Ł.

Nowy MdM
Kilkakrotnie na naszych łamach pisaliśmy na te-
mat konieczności zmian w rządowym programie 
Mieszkanie dla Młodych (MdM). Szczególnie 
krytykowaliśmy brak możliwości skorzystania 
z tego kredytu przez tych, którzy chcieli kupić 
mieszkanie z budownictwa spółdzielczego lub 
na rynku wtórnym. Jak się okazało mieliśmy 
rację, gdyż po wprowadzeniu, od września br. 
zmian w funkcjonowaniu rządowego programu 
MdM w którym zaczęły obowiązywać nowe za-
sady dopuszczające zakup mieszkania na rynku 
wtórnym i w spółdzielni mieszkaniowej zaintere-
sowanie kredytem bardzo wzrosło. Np. w sierpniu 
wnioski o kredyt złożyło prawie 1800 osób, a we 
wrześniu ponad 3700 osób.  Jak z powyższego 
wynika, nowelizacja ustawy wpłynęła na przeszło 
dwukrotny wzrost liczby wniosków w stosunku 
do poprzedniego miesiąca.

Osoby korzystające z programu mogą się 
również starać o kredyt na zakup domu jednoro-
dzinnego, którego jego średnia wielkość to 85m2.

alp
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SENIORZE PAMIĘTAJ:
• nie noś dużej kwoty pieniędzy przy sobie 

bez potrzeby,
• jeżeli chcesz wypłacić gotówkę lub dokonać 

innej transakcji bankowej, poproś zaufaną 
osobę, żeby Ci towarzyszyła w drodze po-
wrotnej z bankomatu, banku czy też poczty,

• koniecznie naucz się na pamięć swojego 
numeru PIN do karty bankomatowej, ni-
gdy nie zapisuj tego numeru na kartecz-
ce, którą będziesz przechowywać obok 
karty bankomatowej,

• nie pożyczaj pieniędzy osobom, których 
znasz tylko z widzenia, lub deklarują, że 
chcą przekazać gotówkę twoim bliskim,

• tam, gdzie panuje tłok - w tramwaju, auto-
busie, w markecie i na targu trzymaj torbę 
przed sobą, zawsze zapiętą,

• przebywając w szpitalu, wartościowe rzeczy 
zdawaj do depozytu, korzystaj z automatu 
zamiast komórki,

• u fryzjera, w parku, na cmentarzu, w sklepie 
nie zostawiaj toreb lub siatek z pieniędz-
mi i dokumentami bez nadzoru-nawet 
na chwilę,

• wychodząc na zakupy miej przygotowane 
drobne pieniądze, tak aby nie wyjmować 
za każdym razem portfela.

Gdy jesteś w domu
• nie wpuszczaj nieznajomych do miesz-

kania - nie znając osoby nigdy nie znasz 
jej zamiarów,

• nie przechowuj w domu dużej ilości go-
tówki lub kosztowności,

• nie otwieraj bezmyślnie drzwi, gdy tylko-
usłyszysz dzwonek,

• zawsze przed otworzeniem drzwi zapytaj się 
kto za nimi stoi, pracownicy urzędów, zwy-
kle telefonicznie zapowiadają swoją wizytę, 
a inkasenci mogą wystawione rachunki za 
światło i gaz, zostawić w skrzynce pocz-
towej, nie wchodząc do Twojego domu,

• nie ufaj nieznajomym, nie wpuszczaj ich do 
klatki schodowej, nie otwieraj domofonu, 
wychodząc zamykaj drzwi do klatki,

• utrzymuj więzi z sąsiadami, którzy czę-
sto służą swą pomocą ludziom starszym 
mieszkającym w ich otoczeniu,

• zawsze zamykaj po przyjściu do domu 
drzwi wejściowe,

• postaraj się nie wychodzić z domu po zmro-
ku, a jeżeli już musisz to zabierz ze sobą 
osobę towarzyszącą,

• omijaj tereny źle lub wcale nieoświetlone, 
szczególnie niebezpiecznymi miejscami, 
są obrzeża miast, na których nie ma za-
budowań.

Metody popełniania przestępstw
• „na wnuczka” – sprawcy przeważnie dzwonią 

na telefon domowy przedstawiając się jako 
wnuk, wnuczka, siostrzeniec lub siostrzeni-
ca. Tłumaczą „dziadkowi” lub „babci”, np. że 
są w hipermarkecie i mają niepowtarzalną 
okazję zakupić przedimot w promocyjnej 
cenie lub znaleźli się w wyjątkowo trudnej 
sytuacji życiowej np. wypadek drogowy. 
W związku z tym proszą o pożyczkę fi-
nansową. Oszuści twierdzą, że nie mogą 
przyjechać po pieniądze - wysyłając po nie 
swojego dobrego znajomego lub kolegę. 
Po jakimś czasie znajomy „wnuczka” zjawia 
się w mieszkaniu ofiary i odbiera przeka-

zaną dobrowolnie w dobrej wierze kwotę 
pieniędzy przeznaczoną przez seniora na 
pomoc łakomemu wnuczkowi;

• „na gazownię” czy „na hydraulika” – oszu-
ści podając się za fachowców wchodzą 
do domów. Kradną co popadnie, albo 
po prostu wyłudzają kilkaset złotych za 
usługę, której nie wykonali;

• „na dotację” – w ostatnim czasie wiele słyszy 
się o rozmaitych dotacjach unijnych, rewi-
talizacji zaniedbanych dzielnic i innych tego 
typu działaniach pomocowych. Wykorzy-
stują to złodzieje. Podając się za urzędników 
proszą o uiszczenie „opłaty manipulacyjnej” 
albo wpłacenie „zaliczki” na poczet później-
szej realizacji przedsięwzięcia;

• „na urzędnika” – sprawcy podając się za 
urzędników państwowych wymyślają 
szereg historii, które pozwolą im oszuka 
seniora. Może to być np. wymiana złotówek 
na euro i konieczność spisania numerów 
banknotów powyżej 50 złotych, koniecz-
ność wykupu gruntu, na którym został po-
stawione mieszkanie poszkodowanego, itp.

Zazwyczaj to przez Twoją nieuwagę, uf-
ność i nieostrożność możesz faktycznie paść 
ofiarą oszustów, kieszonkowców i innych 
przestępców, a także stać się ofiarą kolizjii 
wypadków drogowych oraz innych zdarzeń 
zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu.

Dlatego pamiętaj o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa, bądź czujny i 
nieufny w stosunku do obcych. Nie oba-
wiaj się powiadomić o zagrożeniu Policję, 
Straż Miejską, Straż Pożarną, Pogotowie 
Ratunkowe.

Spółdzielcze sprawy

dymu, który takim pokazom towarzyszą, niech 
mają gdzie się rozwiewać... Nie muszą wdzierać 
się do mieszkań!

Zapytała mnie mieszkanka osiedla, którą zwy-
kle spotykam w „SAM-ie”!  Dlaczego Spółdzielnia 
nie postawi na osiedlu, wzorem Pana Prezydenta, 
świątecznej „choiny”, przy której chętnie spotyka-
liby się spacerujący po nim spółdzielcy, mamusie 
z pociechami, a nawet „wyprowadzacze” piesków?!  
Tego akurat nie wiem! Być może gdyby Spółdzielcy 
taką prośbę do władz Spółdzielni przekazali, to 
pracownicy administracji, wspólnie z mieszkań-

cami, choinkę osiedlową by wystawili. Domyślam 
się jednak, że pomysł taki znalazłyby zarówno 
gorących zwolenników, jak i bardzo zdecydowa-
nych przeciwników! Choinka osiedlowa? Mogłaby 
być piękna... chciana... integrująca mieszkańców, 
ale... mogłaby też powodem się stać do konfliktów, 
oskarżeń, pomówień... Dmuchając na zimne... jest 
jak jest i pewnie długo jeszcze nie doczekamy się 
wspólnych, osiedlowych choinek, które by nas 
cieszyły w czas Świąt!

Trwają Święta Bożego Narodzenia 2015 roku! 
Za chwilę zegary obwieszą Nowy, 2016 rok! Wsta-
niemy od świątecznych stołów... pójdziemy jak 

zwykle do pracy... podejmiemy te same obowiąz-
ki... będziemy spotykali tych samych sąsiadów... 
Może niech świąteczne światełka na balkonach 
cieszą tych, których cieszą..! Kogo nie cieszą, niech 
ich „nie dostrzega”! Ważne, by żyło nam się nie 
gorzej, choć może nie lepiej... by zdrowie służyło, 
jak służy i było lepsze od tego, które jest... by 
suma uśmiechów podarowanych innym w 2015 
roku była o milion uśmiechów mniejsza, od tych, 
które podarujemy sobie wzajemnie w 2016 roku! 
Wszystkiego Dobrego Spółdzielcy! Wszystkiego 
Dobrego Sąsiedzi! 

KT

Dokończenie ze str. 1

Świąteczny nastrój ...

Seniorzy łatwo mogą stać się ofiarami oszustów i naciągaczy. Osoby starsze, które czując się samotne, schorowane, a 
także poprzez swoją ufność, często niepełnosprawność narażane są w większym stopniu na działania ze strony prze-
stępców. Padają ofiarami oszustw, wyłudzeń, kradzieży. Dlatego, aby ograniczyć liczbę tego typu zdarzeń oraz zapobiec 
podobnym, przypominamy o kilku podstawowych zasadach postępowania.

Policja radzi i ostrzega!

Kampania społeczna BEZPIECZNY SENIOR
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W roku szkolnym od września do czerwca w Spół-
dzielczym Klubie Kultury „Trójka” odbywają się 
zajęcia stałe, na które uczęszczają wszyscy poszu-
kujący nowych wyzwań, wielbiciele aktywnego 
uczestnictwa w życiu artystycznym, sportowym, 
edukacyjnym i rozrywkowym, gdzie po ciężkim 
dniu mogą relaksować się, rozwijać umiejętności 
lub pogłębić swoje wiadomości. Klub stoi otworem 
dla ludzi z pasją lub tej pasji poszukujący. Każdy 
znajdzie coś dla siebie. Pełna oferta klubu na stronie: 
http://www.ssm.siedlce.pl/skk-trojka lub facebo-
oku: Spółdzielczy klub Kultury Trójka. 23 paździer-
nika w siedzibie klubu odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego dla dzieci, którego tematami 
były do wyboru: „MOTYLE KLUBOWE”, „KLUB 
TWOICH MARZEŃ” i „KLUB W NATURZE”. 
Najlepsi autorzy prac zostali nagrodzeni a ich prace 
zostały umieszczone na wystawie klubowej.

Laureaci konkursu:

Temat MOTYLE KLUBOWE: I MIEJSCE 
Adrianna Rucińska (SP Nr 10); WYRÓŻNIENIE 
Joanna Lemka (SP Nr 10), Kinga Włodarczyk 
(SP Dąbrówka Stany). Temat: KLUB TWOICH 
MARZEŃ: I MIEJSCE Adam Anusiewicz (SP 
Dąbrówka Stany); WYRÓŻNIENIE Zuzanna Łu-
gowska (SP Nr 10). Temat: KLUB W NATURZE. 
I MIEJSCE Gabriela Kopryjaniuk (SP z oddz. in-
tegracyjnymi nr 6); WYRÓŻNIENIE Igor Kryński 
Społeczna (SP STO Siedlce)

Wszystkim laureatom konkursu składamy 
jeszcze raz gratulujemy!

ZIMOWE FERIE 2016
Sezon świąteczno - zimowy w klubie „Trójka” 
w pełni i jest już zimowa oferta dla dzieci na ferie. 

Przez pierwsze dwa tygodnie lutego dzieci maja 
możliwość spędzenia czasu wolnego od nauki 
w miejscu z bogatą tradycją wypoczynku. Zaję-
cia odbywać się będą w godzinach 10.00-14.00 
w grupach wiekowych z rotacyjnym dostępem 
do poszczególnych atrakcji:

•	 Zajęcia artystyczne i sportowe
•	 Gry i zabawy logiczne
•	 Przegląd plastyczny
•	 Wyjście do kina i do sali zabaw
•	 Bal karnawałowy
Od 4 styczna 2016 r. trwają zapisy w siedzibie 

klubu. Karta zgłoszeniowa dziecka oraz oświad-
czenie rodziców dostępne na stronie http://www.
ssm.siedlce.pl/skk-trojka. O przyjęciu dziecka 
na ferie zimowe decyduje kolejność zgłoszeń. 
Serdecznie zapraszamy.

Małgorzata Maciejewska

Taka jest prawda! W Klubie „Lech” nie ma 
miejsca, nie ma czasu na smutek, na łzy... Dzieci, 
młodzież i seniorzy, którzy w 2015 roku przekra-
czali progi Klubu „Lech” przybywali do niego po 
uśmiech, radość, przyjaźń... po przeżycie dobrych 
i atrakcyjnych godzin! O ofertach zajęciowych 
informowaliśmy systematycznie, ale nawet w naj-
bardziej starannej informacji nie jest możliwe 
„opowiedzenie klubowej codzienności”. Ilustrują ją 
zdjęcia z imprez i zajęć, rysunki i prace artystyczne 
dzieci, wytańczone układy, wyśpiewane piosenki, 
odegrane scenki teatralne. Ilustrują opowiadane 
w domach wydarzenia z wycieczek, wizyt w bi-
bliotece, w kinie, na pływalni, w lesie i na boisku. 
Ilustrują relacje ze spotkań z ciekawymi ludźmi, 
ale i samodzielnie zrealizowanych uroczystości... 
dla Mam, dla Babć, dla Ojców, Dziadków i dla 
przyjaznych „Lechowi” gości!

Rok 2015 był szczególnie bogaty w ważne, 
wartościowe, a przede wszystkim chciane przez 
uczestników wydarzenia. Od występów w Sali 
Białej MOK (pamiętna impreza pt. „Dzieci Dzie-
ciom”, podczas której dzieci z „Lecha” przedstawiły 
historię „Dziewczynki z zapałkami”), od nagród 
i wyróżnień w Miejskim Festiwalu Twórczości 
Dziecięcej i Młodzieżowej, od Ferii Zimowych 
i Letnich (z wycieczkami, zabawami, nauką tańca, 
śpiewu, zabawą w teatr, zabawami w plenerze), po 
cotygodniowe, atrakcyjnie prowadzone zajęcia 

w licznych sekcjach, zespołach i grupach. Lista 
zrealizowanych projektów i zajęć jest długa! To 
owoc, z jednej strony, pracy instruktorów i wo-
lontariuszy, z drugiej strony zaangażowania dzieci, 
ich rodziców, młodzieży i oczywiście wspaniałych 
Seniorów. Efektownie prezentował się program 
zajęć w 2015 roku! Zainteresowanie spotkaniami 
z plastyką, tańcem, śpiewem, zabawami plene-
rowymi, wycieczkami do kina, biblioteki, sali 
zabaw, wyprawami poza Siedlce było ogromne. 
Nie wszyscy mogli z oferty „Lecha” skorzystać, 
ale... kolejne spotkania już w 2016 roku! Będzie 
się działo... oj, będzie! 

Już od 1 lutego 2016 roku do 12 lutego, czyli 
podczas Ferii Zimowych, „Lech” zaprasza na 
kolejną porcję atrakcyjnych zajęć artystycznych 
i sportowych. Trwają zapisy... kto się pośpieszy, 
ten ma szansę przeżyć radosną przygodę! 

„Lech”, to nie tylko oferty dla dzieci i mło-
dzieży. Cieszą spotkania Klubu Seniora, który 
pozwala nie tylko wspólnie spędzać czas, ale dzięki 
aktywności członków, organizować wyjazdy, wyj-
ścia do teatru, kina, na wieczornice i inscenizacje 
poetyckie, spotkania z ciekawymi twórcami i arty-
stami. Członkinie Klubu Seniora miały możliwość 
zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych 
w Sali Białej MOK podczas spotkania z poezją 
Wiesława Maliszewskiego, Danuty Waliszewskiej 
i Jarosława Wolańskiego. To były bardzo udane 

prezentacja i znakomita promocja środowiska 
Seniorów, dla których Klub „Lech” jest niczym 
dom. Wypada także, podsumowując 2015 rok 
przypomnieć bardzo udany finał konkursu na 
najpiękniejsze ogródki przyblokowe i balkony! 
Oprawa wręczenia nagród zadowoliła licznie 
przybyłych członków SSM! Powtórka już wkrótce, 
bo czeka nas finał konkursu za 2015 rok!

Można było zrobić aż tyle, dla aż tylu, ponie-
waż niezmiennie Klub „Lech” cieszył się opieką 
i wsparciem władz Spółdzielni, ale i mógł sko-
rzystać ze wsparcia Urzędu Miasta Siedlce (małe 
dotacje i granty z wniosków Stowarzyszenia KOS) 
oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Siedlce 
ds. Profilaktyki Alkoholowej. Może byłoby moż-
liwe zrobienie jeszcze więcej... „Lech” dysponuje 
określoną powierzchnią sal! Mimo ogromnego 
zainteresowania rodziców ofertą kierowaną do 
dzieci i młodzieży, na zajęcia przyjąć można ogra-
niczoną liczbę uczestników. 

I słowo kończące... „Lech” rzeczywiście daruje 
dzieciom, młodzieży i seniorom uśmiech! Wiedzą 
o tym wszyscy, którzy odwiedzają sale przy ul. 
Chrobrego, którzy korzystają z zajęć, spotkań, 
prezentacji i wystaw. Kto chciałby się przekonać... 
polubić... skorzystać z ofert „Lecha” w 2016 roku 
... zapraszamy! 

Anna Maria Magryta 
Kierownik Klubu Kultury „Lech”  

„LECH” - słoneczny uśmiechem 
dzieci, młodzieży i seniorów

Konkursy w  „TRÓJCE”

Policja radzi i ostrzega!

Kampania społeczna BEZPIECZNY SENIOR
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Ubezpieczamy m.in. od:
 ognia,
 zalania,
 stłuczenia,
 przepięcia,
 kradzieży, włamania,
	 w	zakresie	odpowiedzialności	cywilnej	

 za szkody wyrządzone osobom trzecim.

W	trosce	o	Twoją	wygodę	i	bezpieczeństwo	
stworzyliśmy	ubezpieczenie	mieszkania	ze	
składką płatną miesięcznie. 

W ramach ubezpieczenia zapewniamy 
ochronę	Twojego	mienia	znajdującego	się	
w mieszkaniu, piwnicy, komórce oraz 
w garażu.

Oferta dostępna 
w ponad 1000 
spółdzielni 
mieszkaniowych

Z ubezpieczenia 
skorzystało 
ponad 
500 000 
mieszkańców

Od ponad 20 lat 
oferujemy	
najlepsze	
ubezpieczenia 
i serwis dla 
mieszkalnictwa

Poznaj	naszą	ofertę	i	dowiedz	się,	jak	w	prosty	
i szybki sposób możesz poczuć się bezpiecznie.

Zatroszczymy się
o Twoje mieszkanie

Ubezpieczenie mieszkania 

już od kilku złotych miesięcznie

OC

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Siedlcach                                                                          
ul. Asłanowicza 29 
08-110 Siedlce 
tel. 25 633 02 96, 25 633 35 85


