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www.ssm.siedlce.pl Szanowni Państwo! Spółdzielcy!
Minął pracowity, ale i pomyślny rok 2017. Pozwólcie więc, że z okazji Nowego, 2018 Roku, 
wszystkim Mieszkańcom zasobów spółdzielczych złożymy życzenia zdrowia, pomyślno-
ści, pogodnych dni oraz spełnienia wszystkich, dobrych marzeń. Wszystkiego dobrego!

Rada Nadzorcza i Zarząd SSM 

dokończenie str. 4

Już można próbować miniony rok ocenić... 
chociaż pełna ocena zostanie dokonana podczas 
Walnych Zebrań Członków, gdy zostaną podli-
czone wszystkie rachunki, oceniona realizacja 
poszczególnych zadań – tych remontowych 
i tych inwestycyjnych, gdy złożone zostaną 
przez poszczególne administracje i kluby kultury 
roczne sprawozdania. Ale... tak „na oko”?! Jaki 
miniony rok był w odczuciu Spółdzielców..?

Z kontaktów naszej Redakcji ze Spółdzielca-
mi możemy kreować tezę, że rok 2017 wymagał 
od członków SSM ... cierpliwości! Dlaczego..? 
Bo wielu przekonywało, że warto „wytrzymać” 
trudu podejmowanych przez SSM remontów, 
w tym szczególnie trudnych prac termo mo-
dernizacyjnych. Owszem, byli tacy, którym 
wszystko przeszkadzało, wszystko denerwo-
wało ... pojawiały się skargi na wykonawców, 

powolność pracowników, bałaganiarstwo przy 
ocieplanych blokach, „deptanie zieleni”, czy 
wycinanie drzewiej posadzonych z inicjatywy 
spółdzielców drzewek, choinek, krzewów..! Byli 
tacy, którzy nie chcieli terakoty na klatkach 
schodowych i byli tacy, którzy wręcz o nią pro-
sili. Innym nie odpowiadał kolor farb użytych 
do pomalowania ocieplonych bloków, gdy inni 
uważali, że będą „mniej brudzące” i dłużej bę-
dzie ładnie! Jeszcze innym marzyła się terakota 
w piwnicach, gdy inni na takie pomysły pukali 
się w czoło. No cóż ... sporo emocji ... stresu, 
ale gdy już pracownicy „schodzili z bloku”... 
zadowolenie brało górę nad malkontenctwem. 

Tak to już jest, że w dużej społeczności – 
a takimi są społeczności blokowe, czy osiedlowe 
– jedni bywają mniej wyrozumiali i cierpliwi, 
a drudzy wręcz odwrotnie! 

Druga połowa 2017 roku przyniosła spół-
dzielcom innego rodzaju powody do stresu. 
Oto bowiem „miasto” przystąpiło do realizacji 
licznych zadań inwestycyjnych i remontowych. 
Oczywiście chodzi o ulice i chodniki, ale praw-
dziwym „horrorem” okazała się inwestycja przy 
dworcu PKP i tzw. moście garwolińskim. Dla 
mieszkańców spółdzielczych osiedli „nowy 
kłopot” z dojazdami do centrum miasta, do 
miejsc pracy, do sklepów czy szpitali, ale ... 
znowu... jedni ze zrozumieniem, że przecież 
„będzie lepiej, jak już skończą..”, a drudzy uty-
skują każdego dnia, bo przecież tyle niewygód, 
takie zamieszanie, takie marnowanie czasu..! 

Coś jest w naszej mentalności takiego, że nie 
bardzo lubimy, gdy harmonogramy codziennych 
zajęć nagle muszą być podporządkowane „celom 
ogólnym”... bardzo przecież wszystkim potrzeb-
nym... wręcz postulowanym i to często od lat. 
Przykład..? Mieszkańcy Osiedla Warszawska, 
czy Roskosz przyzwyczaili się do „bazarku przy 
pętli”. Tak bywa nazywany nieuporządkowany 
w części handel „przy aptece”, „przy poczcie”, 
„przy mięsnym” itd. Ale obok wygody wiele 
zgłaszano skarg na zajmowanie chodników, 
dewastację trawników, na bałagan i brak bez-
pieczeństwa przy Mazurskiej, czy Monte Cas-
sino. Zatem administracja „zrobiła porządek”, 
przynajmniej w części zarządzanej przez SSM, 
i co..? Bardzo wielu chwali za przywrócenie ładu 
i dostępności do apteki, czy poczty, czy banko-
matu, czy spożywczego...  Postawiono gazony 
z kwiatami i teraz jest czysto, bezpiecznie! Kto 
narzeka? Głównie ci, którzy dotąd handlowali, 
brudzili, dewastowali..!

Oczywiście, to tylko przykład, bo w 2017 
roku udało się SSM zrealizować wiele ważnych 

Minął 2017 rok...
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Roboty termomodernizacyjne wg załącznika do Uchwały Nr 
79/2016 Rady Nadzorczej SSM z dnia 21 grudnia  2016 roku w 
sprawie planu gospodarczo - finansowego na rok 2017, obejmują 
swym zakresem ocieplenie budynków wraz modernizację instala-
cji c.o. i c.w. Do realizacji w roku bieżącym przyjęto kompleksowe 
ocieplenie 10 budynków. 

Założenia do planu na 2018 r. stanowi 7 budynków, są to: 
Kaszubska 5, Żuławska 5, Żuławska 3, Mazurska 5, Bieszczadzka 
6, Niepodległości 16, Unitów Podlaskich 3. Na sfinansowanie 
termomodernizacji w/w 10. budynków  Spółdzielnia wystąpiła 
o  kredyt z premią termomodernizacyjną udzielaną przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie za pośrednictwem Banku 
kredytującego tj. PKO BP. Spłata kredytów następować będzie w 
120 miesięcznych ratach malejących. Zgodnie z obowiązującym  
Regulaminem termomodernizacja finansowana jest w całości ze 
środków własnych  członków zamieszkujących w modernizo-
wanych budynkach. Tytułem zaliczki,  obciążani są kosztami w 
wysokości:  Podlaska 4 - 0,95 zł/m2p.uż./m-c., Pomorska 4 - 1,51 
zł/m2p.uż./m-c., pozostali - 1,20 zł/m2p.uż./m-c. Budynki, których 
realizacja rozpocznie się w roku następnym wnoszą zaliczki w 
wysokości 1,20 zł/m2p.uż./m-c. Przewidywana spłata poniesionych 
kosztów odbywać się będzie przez mieszkańców w ciągu 120 –150 
miesięcy, a uzyskiwane oszczędności z tytułu zmniejszonego zu-
życia ciepła na cele c.o. i c.w. będą zaliczane na poczet spłaty. Na 
wykonanie ocieplenia w/w budynków przeprowadzono przetargi 
nieograniczone ogłoszone w Tygodniku Siedleckim oraz na tablicy 
ogłoszeń w biurze Spółdzielni. 

W oparciu o opracowane audyty energetyczne i projekty tech-
niczne, w ocieplanych budynkach, w ramach regulacji instalacji we-
wnętrznej c.o. i c.w., montowane są zawory podpionowe na pionach 
instalacji centralnego ogrzewania. Spowodują one równomierny 
rozdział ciepła na poszczególne piony i wyeliminują nadmierne 
zużycie ciepła  przez piony usytuowane w najbliższym sąsiedztwie 
rozdzielaczy. Wymieniane są również głowice termostatyczne na 
głowice z ogranicznikiem minimalnej temperatury wewnętrznej 
+ 16 oC. Natomiast, w celu indywidualnego rozliczania poszczególnych 
lokali za ciepło, montowane są elektroniczne podzielniki kosztów. 

W roku bieżącym imienne zgody (w ilości minimum 50%+1) 
na pokrycie pełnych kosztów modernizacji i zgodę na zacią-
gnięcie kredytu bankowego złożyli mieszkańcy 2. budynków, tj. 

AKTUALNOŚCI

* INFORMACJE ADMINISTRACJI * INFORMACJE ADMINISTRACJI * 

dokończenie na str. 4

VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych RP

W dniach 6 i 7 listopada 2017 roku w Warszawie obradował VII Krajowy 
Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP – największej, 
działającej od 25 lat organizacji spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce.

Z woli Państwa, z wyboru dokonanego przez członków Siedleckiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej na częściowych Walnych Zebraniach (kwiecień – maj 
2017 roku) miałem zaszczyt i prawo uczestniczyć w tym gremium z głosem 
decydującym, jako delegat SSM.

Generalnie Zjazd był – jak w swoim wystąpieniu powiedział dr Jerzy Jan-
kowski Prezes Zarządu ZRSM RP – próbą podsumowania tego, co Związek 
osiągnął i tego, co jest przed nami, tj. 25 lat walki z otaczającą nas rzeczywisto-
ścią, która dla Spółdzielczości Mieszkaniowej nie była łaskawa pod względem 
legislacyjnym. Wszyscy rządzący „poprawiali” Spółdzielczość, a my, nie tylko, 
że trwaliśmy, ale i rozwijaliśmy się – powiedział Prezes.

Z zaproszonych gości w Zjeździe uczestniczyli Posłowie do Parlamentu 
RP, przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, przedstawiciel 
Organizacji Społecznych i przedstawiciele partii politycznych. Przed delegatami 
wystąpili: Prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczości i Węgier-
skiego Związku Spółdzielczości.

Dwudniową dyskusję nad sprawozdaniami Związku Rewizyjnego i nad 
projektem podstawowych kierunków działania do VIII Krajowego Zjazdu, 
tak na sali obrad, jak i w kuluarach, zdominowała treść Ustawy, którą w lipcu 
2017 roku uchwalił Sejm RP. W Ustawie tej naruszono – zdaniem dyskutantów 
– wiele przepisów konstytucyjnych. Uznano, że jest ona represyjna i dyskry-
minująca, a Spółdzielcy chcą równouprawnienia, równouprawnienia i jeszcze 
raz równouprawnienia! Takie były głosy delegatów! Spółdzielnie przecież są 
najlepszymi inwestorami, budują najtaniej i najlepiej zarządzają spółdzielczym 
majątkiem. Miłym akcentem Zjazdu było wyróżnienie szesnastu Spółdziel-
ni Mieszkaniowych uczestniczących w konkursie im. Ryszarda Jajszczyka. 
Na marginesie – Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa takie wyróżnienie 
otrzymała w 2016 roku, a wręczył je Minister Infrastruktury i Budownictwa. 
VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
przytłaczającą większością głosów udzielił absolutorium Członkom Zarządu 
Związku i uchwalił kierunki Jego działalności.

Szanowni Państwo! To tak w skrócie, bowiem do tych tematów – szcze-
gólnie w świetle nowelizacji Ustawy (przyjętej 20 lipca 2017 roku) będziemy 
wracać w kolejnych wydaniach naszej gazety „Między nami Spółdzielcami”.

W Polsce funkcjonuje 3, 5 tysiąca Spółdzielni Mieszkaniowych skupiających 
4 miliony Członków. Spółdzielczość Mieszkaniowa to najlepsza wspólnota!

Waldemar Sośniak

Administracja nr 1,
ul. Sobieskiego 18 – Osiedle 1000-lecia
Godziny pracy: 7.00-15.00, w środy 7.00-16.00.
Kierownik administracji – Wiesław Kobryń 
tel. 644 28 89
Konserwator wind – 603 896 944, 603 896 945
Konserwator gazu – 644 14 14  (7.00-15.00); po 
15.00 – 604 457 415, 696 431 776, 604 457 415
Dyżury konserwatorów po 15.00 – 
501 687 244. W dni powszednie w godzi-
nach 7.00-22.00. W soboty, niedziele i święta 
w godzinach 8.00-16.00. Poza w/w dyżura-
mi w sytuacjach poważnych awarii, których 
mieszkaniec administracji nie jest w stanie 
zabezpieczyć we własnym zakresie należy 
dzwonić pod nr 501 687 244 całą dobę.

Administracja nr 2, 
ul. Floriańska 7a – Osiedle Młynarska
Godziny pracy: 7.00-15.00, w środy 7.00-16.00.
Kierownik Administracji – Leszek Borek tel. 
632 40 66 i 644 77 63
Konserwator wind – 603 896 944, 603 896 945
Konserwator gazu – 644 14 14 (7.00-15.00), 
po 15.00 – 696 431 776, 604 457 415
Dyżury konserwatorów: po 15.00 – 
501 687 240. W dni powszednie 7.00-15.00, 
w sezonie grzewczym do 22.00. W soboty, 
niedziele i święta 8.00-16.00. W przypadku 
poważnych awarii należy dzwonić pod nr 
501 687 240 całą dobę.

Administracja nr 3,
ul. Mazurska 7 – Osiedle Warszawska
Godziny pracy: 7.00-15.00, w środy 7.00-16.00.

Kierownik administracji – Wiesław Sołtan, tel. 
643 54 73 i 643 52 02
Konserwator wind – 603 896 944 i 603 896 945
Konserwator gazu – 644 14 13 (7.00-15.00), 
696 431 776, 604 457 414
Dyżury konserwatorów: po 15.00 – 
503 111 853. W dni powszednie 7.00-15.00, 
w sezonie grzewczym do 22.00. W soboty, 
niedziele i święta 8.00-16.00. W przypadku 
poważnych awarii należy dzwonić pod nr 
503 111 853 całą dobę.
Tel. (25) 644 14 14 (czynny w dni robocze 
w godz. 8.00 – 15.00). Telefony dyżurne obo-
wiązujące po godz. 15.00 i w dni świąteczne:
1. Krasuski Roman  - 604457415
2. Klimek Czesław  - 602126023
3. Maciejewski Grzegorz - 696431776

Termomodernizacja bloków 
spółdzielczych w 2017 roku
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Temat wstydliwy ... długi czynszowe...
Dla członków Naszej Spółdzielni nie jest niczym 
nowym, że w gablotach umieszczane bywają 
informacje o zadłużeniu konkretnego mieszka-
nia! Nie jest podawane nazwisko „dłużnika”, ale 
numer mieszkania i kwota zadłużenia! Powód 
„ujawniania” tak wstydliwych danych był oma-
wiany na zebraniach i ci, którzy na takie zebrania 
przychodzą wiedzą, że jest to jedna z metod na 
rzeczywiste obniżanie „długów” czynszowych ... 
a wynoszą u nas 6 na 100 mieszkańców.

Do naszej redakcji zgłaszają się Spółdzielcy, 
których bardzo denerwuje fakt, że oto w jego 
bloku, w jego klatce schodowej mieszka ktoś, kto 
po prostu „nie płaci!”. Szczególnie duże emocje po-
jawiają się wówczas, gdy kwota zadłużenia osiąga 
poziom 5 czy więcej tysięcy złotych. Wtedy pada 
sakramentalne pytanie ... co Spółdzielnia z tym 
robi, bo przecież za dłużnika muszą zakładać (kre-
dytować go, finansować) pozostali mieszkańcy?!

To prawda! Dostawcy mediów i usług przed-
stawiają Spółdzielni jedną fakturę i nie obchodzi 
ich, czy ktoś w bloku płaci, czy nie! Należność 
musi być zapłacona! To dotyczy zarówno ciepła, 
wody, prądu, jak i odpadów oraz gazu ... no 
i czynszu, jako takiego, także!

Co zatem „robi” Spółdzielnia?!
Od lat stosowana jest taka sama metoda. 

Dłużnik czynszowy jest w pierwszej kolejno-
ści wzywany na rozmowę, której celem jest 
uzgodnienie sposobu spłaty zadłużenia. Gdy 
warunki uzgodnione podczas takie spotka-
nia są niedotrzymywane, wówczas dłużnika 
wzywa na swoje posiedzenie Rada Nadzorcza, 
która pragnie poznać rzeczywiste powody 
„braku wpłat” oraz daje szansę na rozłoże-
nie długu i jego spłatę w ratach. Dotyczy to 
szczególnie tych Spółdzielców, których do-
tknęły wypadki losowe (np. choroba, utrata 
pracy). W przypadku, gdy dłużnik nadal unika 
płacenia czynszu podejmowane jest decy-
zja o wykluczeniu „dłużnika” z członkostwa 
w Spółdzielni. To nie kończy jeszcze sprawy, 
bo „dłużnikowi” przysługuje od takiej „wy-
kluczającej” decyzji odwołanie do Walnego 
Zebrania Członków. Często wydarza się tak, 
że Spółdzielcy, podczas zebrań „dają jeszcze 
szansę” na uregulowanie długu i uniknięcie 
wykluczenia ze Spółdzielni. Bywa i tak, że 
Spółdzielcy podtrzymują decyzję Zarządu 
SSM i na wykluczenie wyrażają zgodę. Wtedy 

... wiadomo ... komornik i eksmisja – ale to 
naprawdę bolesna ostateczność. 

Zatem szanse na oddłużenie mieszkania 
są! Wielu Spółdzielców z takich możliwości 
skorzystało, bo to wiadomo, że w życiu trafiają 
się różne, dramatyczne sytuacje. Odmowa wy-
kluczenia obejmuje zwykle tzw. „spółdzielczych 
cwaniaczków”, którzy żyjąc dostatnio, a nawet 
bogato potrafią nie płacić przez kilkanaście 
miesięcy, a gdy grozi im wykluczenie ... dług 
„przynoszą w zębach”. To wielka nieuczciwość 
i spore cwaniactwo! Spółdzielcy odbierają takie 
zachowania, jako „cyniczne kredytowanie się 
ich kosztem”. I mają często rację!

Możemy zapewnić, że organy statutowe 
SSM (Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zebranie 
Członków) czynią, co tylko możliwe i prawem 
dopuszczone, by zmusić dłużników do pokry-
wania kosztów mieszkania w spółdzielczym „M”. 
Rozumiejąc, że może się komuś przytrafić trudny 
okres, nie będą tolerowały tych, którzy „bawią 
się” z nami, Spółdzielcami, w kotka i myszkę. 
Oby takich kłopotów w przyszłości było jak naj-
mniej. Tego Spółdzielcom i Spółdzielni życzymy.

Redakcja

dla Spółdzielców zadań. Ocieplone bloki – a jest ich z każdym rokiem 
coraz więcej (chyba już większość) – zmieniły estetykę spółdzielczych 
osiedli. Przy okazji termomodernizacji wykonano przecież wiele 
prac dodatkowych na klatkach schodowych, w otoczeniu bloków, 
w piwnicach, na terenach zieleni, w tym placach zabaw. Prawie 
zniknęły z naszych osiedli pokruszone chodniki, które zastąpiono 
estetyczną kostką brukową. Gdzie to było konieczne, dokonano 
usunięcia chorych i zagrażających bezpieczeństwu drzew, gałęzi, 
przyblokowych płotków... tylko miejski „ornitolog” zapomniał 
o wyczyszczeniu budek dla ptaków, o które tak gorliwie zabiegał! 
A wymiana wind na nowoczesne, ciche, estetyczne i bezpieczne..? 
A wymiana domofonów na „nowszej generacji” i bardziej funkcjonal-
ne..? A skrzynki na gazety reklamowe..? Dużo i długo by wymieniać...

Rok sukcesów..? Jak zwykle... nie do końca..! Nie jest możliwe 
w jednym roku zrobić wszystkiego i wszędzie. Taka to już rzeczywi-
stość, że gdy uda się wykonać jedno, to pojawiają się nowe potrzeby, 
nowe problemy, nowe zadania... Nie był to jednak zły, czy słaby rok! 
Wiele się zmieniło na lepsze! Wiele zadań realizowanych w cyklu 
dorocznym udało się kontynuować z pożytkiem dla mieszkańców. 
Dobrze układała się współpraca z miastem, więc i powodów do 
narzekania jakby mniej. 

Rok 2018 będzie chyba „trudniejszy”, zwłaszcza dla „nowej” Rady 
Nadzorczej, która, w nowym składzie osobowym będzie musiała 
się zmierzyć z kolejnymi zmianami w prawie spółdzielczym oraz 
nowym prawodawstwem. Nie są jeszcze do końca znane zamie-
rzenia władz miasta, bo i do inwestycji miejskich, w tym zwłaszcza 
drogowych będzie trzeba przystosować „funkcjonowanie osiedli”. 
Czy uda się zakończyć trudny program termomodernizacji bloków 
spółdzielczych..? Czy poprawimy estetykę zieleni osiedlowej..? Czy 
nie zaskoczą nas ceny..? Wiele jest niewiadomych, ale ... jak to mawia 
klasyk „damy radę!”.     Redakcja  

Minął 2017 rok...
Niepodległości 16 i Unitów Podlaskich 3. Budynki  te zostaną włączone do 
harmonogramu ociepleń na 2018r – tak więc, będą one wymagały wykonania 
dokumentacji technicznej (audytów  i projektów). 

Prace termomodernizacyjne, planowane do wykonania w roku następnym 
będą finansowane, jak dotychczas, kredytem z premią termomodernizacyj-
ną. W tym celu Spółdzielnia, po zatwierdzeniu nowego planu remontów, 
wystąpi do banku kredytującego z wnioskami o udzielenie kredytu i premii 
termomodernizacyjnej. Ze względu na zwiększające się zainteresowanie ter-
momodernizacją mieszkańców osiedla Nad zalewem, na mocy Uchwały Nr 
69/2014 RN SSM w Siedlcach z września 2014r, od stycznia 2015r. wprowa-
dzono dodatkowy odpis w wysokości 0,40 zł/m2 p.u. na fundusz remontowy 
stanowiący zaliczkę na poczet ocieplenia.

Realizacja prac termomodernizacyjnych w poszczególnych Administra-
cjach przedstawia się następująco: Administracja Nr 1 - z ogólnej liczby 68 
budynków mieszkalnych ocieplono 57. Do ocieplenia pozostało 5 budyn-
ków (Błonie 8, Żytnia 26, Sokołowska 77, Sokołowska 79, Świrskiego 14), 6 
bud. ze względu na ich okres realizacji obecnie nie wymaga ocieplenia (Cz. 
Krzyża 32, Cz. Krzyża 30, Chrobrego 11, Teatralna 5, Graniczna 25, Mieszka 
I 14).  Administracja Nr 2 - z ogólnej liczby 57 budynków mieszkalnych do 
ocieplenia pozostały 2 budynki (10 Lutego 4/6, Sienkiewicza 29). Admini-
stracja Nr 3 – z ogólnej liczby 92 budynków mieszkalnych ocieplono 52.  Do 
ocieplenia pozostały 34 budynki,  (6 bud. ze względu na ich okres realizacji 
nie wymaga ocieplenia).

Dla przypomnienia informujemy, że na podstawie Uchwały Zebranie 
Przedstawicieli SSM  w Siedlcach z dnia 5 czerwca 2009r został wprowadzony 
dodatkowy odpis na fundusz remontowy z przeznaczeniem na termomoder-
nizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Odpis, o którym mowa, 
wynoszący 0,40 zł/m2 pow. uż/ m-c, został wprowadzony od 1 października 
2009r i jest gromadzony na kontach każdego budynku jako wkład własny. Po 
objęciu budynku planem realizacji na dany rok, odpis zostaje podniesiony do 
wysokości przewidywanego poziomu kosztów. Najczęściej odpis ten wzrasta 
o 0,80 zł/m2 pow. uż/ m-c i wynosi 1,20 zł/m2 pow. uż/ m-c.

Zofia Chmura

Termomodernizacja w 2017 roku
dokończenie ze str. 1 dokończenie ze str. 2
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Temat wstydliwy ... długi czynszowe...
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Dla każdego z nas miejscem najbardziej ko-
chanym jest dom, w którym przez dziesiątki lat 
przeżywaliśmy i nadal przeżywamy chwile pod-
niosłe, radosne, barwne, po prostu szczęśliwe, ale 
i dni trudne, smutne czy samotne. Dom był i jest 
naszą ostoją, naszym małym światem, w którym 
spotykaliśmy i nadal spotykać pragniemy tych, 
których kochamy, szanujemy, darzymy miłością, 
dla których stać nas zawsze na poświęcenie, 
uśmiech, dobre słowo, troskę i dobro.

Wypada nam, a właściwie głęboko w to wie-
rzymy, że Spółdzielczy Klub „Lech”, nie tylko dla 
dzieci  i młodzieży, ale również i dla Seniorów, 
zawsze chciał być... i chyba jest, takim domem, 
w którym czeka uśmiech, przyjaźń, życzliwość 
i zawsze dobra, przyjazna atmosfera. Przyzna-
jemy, że z ogromną satysfakcją patrzymy na 
Seniorów z Koła „Fantazja” widząc i wiedząc, że 
lubią  do „Lecha” przychodzić, spotykać swoich 
znajomych, przyjaciół, rozmawiać o sprawach 
codziennych, planować wspólne wyjazdy w ple-
ner, na wycieczki, zabawy i spotkania. Dostrze-
gamy przy tym, że Seniorzy potrafią wzajemnie 
sobie pomagać w sprawach trudnych, zwłaszcza 
gdy przydarzy się choroba, czy trzeba pomóc 
rozwiązać trudny problem życiowy.

Warto byłoby zapytać Seniorów, czy Klub 
„Lech”, miejsce stałych, czasami niezwykłych 
spotkań, nie przypomina im takiej... trochę „in-
nej”... ale prawdziwej rodziny..?  W naszym prze-
konaniu Seniorzy z Koła „Fantazja” są właśnie 
wspaniałą „wspólnotą ludzi dojrzałych”, którzy 
pragną aktywnie korzystać ze wszystkiego, co 
podarować potrafią obecne czasy... możliwości  
naszego miasta... naszej Spółdzielni... w tym 
także Klubu „Lech”.

Nie ukrywamy, że zawsze z sentymentem 
i satysfakcją wspominamy, przypominamy  wiele 
pięknych spotkań, wieczorków, zabaw uroczy-
stości, które w minionych latach przygotowali 
Seniorzy Koła „Fantazja”, na które Spółdzielcy 
ze wszystkich osiedli byli zapraszani. Zacho-
wujemy w pamięci wiele twarzy, nazwisk, wielu 
wspaniałych aktywnych Seniorów, których 
Klub „Lech” zawsze z przyjemnością gościł... 
dla których istniał.

Dorobek, dokonania, w tym zwłaszcza zna-
komita atmosfera integrująca Seniorów w ra-
mach Koła „Fantazja”, to w ogromnym stopniu 
zasługa Pani Barbary Szymkowicz – przewod-
niczącej oraz wspierających Ją, zawsze chętnych 
do pomocy, współpracy Członków Koła. 

Władze statutowe SSM, pracownicy Klubu 
„Lech” oraz tak liczni Przyjaciele i Sympatycy 
Koła „Fantazja” pragną - nie tylko z racji tak 
pięknej rocznicy 15-lecia istnienia - zapewnić, 
że będą nadal stwarzać Seniorom domową at-
mosferę spotkań, także w działaniach na rzecz 

rozwoju kultury na Osiedlu, na spółdzielczych 
osiedlach, ale i w mieście Siedlce. Seniorzy 
mogą zawsze liczyć na naszą przyjaźń, sym-
patię, pomoc i wsparcie w podejmowanych 
przez Koło „Fantazja” inicjatywach, planach 
i zamierzeniach.

JUBILEUSZ 15-LECIA KOŁA SENIORA „FANTAZJA”

W klubie „Trójka” przy ul. Kurpiowskiej każ-
dego dnia wiele się dzieje, a przychodzą tu dzieci i 
dorośli ze świadomością swoich potrzeb i z energią 
by je zaspakajać, w pełni wykorzystując potencjał 
tego miejsca. Klub „Trójka” stara się na bieżąco or-
ganizować czas wolny mieszkańcom w taki sposób, 
żeby zabawa była źródłem radości, sprzyjała roz-
wojowi dzieci i młodzieży, dawała odpoczynek od 
nauki i pracy, ucząc jednocześnie kultury osobistej, 
godności, tolerancji szacunku do ludzi. Szerzymy 
i upowszechniamy rozwój kultury i sztuki poprzez 
organizowanie na wysokim poziomie zajęć plastycz-
nych, prowadząc amatorską działalność teatralną, 
taneczną i wokalną. Dużo uwagi i troski poświę-
camy najmłodszym mieszkańcom naszych osiedli. 
Dzieci mają szerokie spektrum możliwości:
•	 Zajęcia ogólnorozwijające (świetlica),
•	 Zajęcia plastyczne,
•	 Zajęcia taneczne,
•	 Zajęcia artystyczne ,
•	 Zajęcia umuzykalniające,
•	 Zajęcia teatralne ,
•	 Zajęcia szachowe,
•	 Judo dla dzieci,

•	 Akademia Walk Rycerskich VIRTUS,
•	 Klub Malucha KREATYWKA dzieci od 3 do 5 lat,
•	 ANGIELSKI dla dzieci,
•	 Dla dorosłych proponujemy:
•	 Gimnastykę	dla	pań,
•	 Koło	 SENIORA	 -	 zapraszamy	wszystkich	
chętnych	seniorów	w	każdą	środę	o	godz.	16.00.

Zbliża się zimowy wypoczynek dla dzieci, a 
w klubie „Trójka” już trwają zapisy na zimowe 
ferie, gdzie przewidziano mnóstwo atrakcji dla 
najmłodszych. Każde dziecko doświadczy róż-
nych wrażeń, tworząc ciekawa prace, bawiąc się 
z rówieśnikami tworząc dobre relacje na zajęciach 
z integracji i rozwoju, z duża dawką ruchu na 
zajęciach sportowych. Dwa turnusy tygodniowe 
z dodatkowymi zajęciami oraz możliwością 
wydłużenia godzin pobytu z obiadem to nowe 
możliwości dla dzieci i ich rodziców. 

Zapraszamy na naszego Facebooka : Spół-
dzielczy Klub Kultury Trójka oraz na stronę 
SSM: http://www.ssm.siedlce.pl/skk-trojka po 
szczegółowe informacje, również telefoniczne 25 
64 369 36.  Małgorzata Maciejewska

Spółdzielczy Klub 
Kultury „LECH” 
zaprasza dzieci

Termin Ferii:15 - 26 STYCZNIA

W programie „Bałwankowych zabaw”:
- zajęcia sportowe,
- zabawy rekreacyjne, gry, konkursy, turnieje,
- zabawy taneczne,
- zabawy teatralne, 
- zabawy artystyczno-plastyczne
- terapia ręki sensoplastyka, 
- teatrzyk przyjezdny,
- wyjścia do Sali Zabaw,
- wyjścia do kina, biblioteki,
- spacery.

Zajęcia będą odbywały się codziennie od 
poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-
14:00. Bliższe informacje w Klubie „Lech” w go-
dzinach 12:00-20:00, tel. (25) ul. Chrobrego 4, 
tel. 6440629, kom. 513-193-774.

Z okazji Jubileuszu 15-lecia 
Koła Seniora „FANTAZJA”, 
wszystkim Członkom skła-
damy serdeczne gratulacje 
i wyrazy uznania, życzymy 
kolejnych jubileuszy, osobistej 
satysfakcji i radości z osiąga-
nych dokonań na polu kultu-
ry. Życzymy dużo zdrowia, ra-
dości i wszelkiej pomyślności.

Rada Nadzorcza
i Zarząd SSM

Klub „TRÓJKA” dla każdego coś interesującego
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ZDROWE ODŻYWIANIE - 
LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA

Sztuka u dziecka powstaje z naturalnej 
potrzeby wyrażania siebie i swoich fantazji. 
Dzieci przedstawiają świat tak jak widzą i z 
tej naturalnej aktywności twórczej czerpią 
wiele przyjemności. Dziecko za pomocą ry-
sunków wyraża emocje, radość i lęki. Sztuka 
dla najmłodszych to wyraz własnych odczuć 
i przeżyć. Naszym pociechom należy zatem 
pozwolić zaspokoić tą głęboko zakorzenio-
ną potrzebę twórczej aktywności, niejako 
zezwolić na samodzielne odkrywanie świata 
sztuki.  

NAJPIERW JEST MYŚL 
– POTEM REALIZACJA 

Dzieciom należy pozwolić  naturalnie 
rozwijać  aktywność plastyczną. W Akademii 
Rozwoju Twórczości „Tygrysek” odpowiednio 
kierujemy , jak poprawnie coś narysować 
. Umiejętnie prowadzimy dziecko, aby pla-
stycznie wyrażało WŁASNE emocje i myśli.

Obcowanie z plastyką ma ogromny 
wpływ na kształtowanie osobowości dziec-
ka oraz czyni z niego wnikliwego odbiorcę 
sztuki w przyszłości. W Akademii Rozwoju 
Twórczości „Tygrysek” wychowujemy małe-
go człowieka tak, by w przyszłości czerpał 
radość z kontaktu z szeroko pojętą Sztuką.

Pani mgr Dominika Kośla, pedagog 
artysta plastyk oraz socjoterapeuta od po-
nad 10 lat prowadzi zajęcia plastyczne dla 
dzieci i dorosłych. Zajęcia te bardzo często 
przybierają formę ART - terapii. Pani magi-

ster wykorzystuje bowiem 
zdobytą wiedzę pedagoga 
i socjoterapeuty, aby jej 
zajęcia były ciekawe. Do-
świadczenie Pani Dominiki 
wielokrotnie pokazało, że 
dzieci nie chcą wychodzić z 
Sali po zajęciach, a rodzice 
są zmuszeni czekać na swo-
je pociechy. Na szczęście 
dorośli mogą w tym czasie 
liczyć na gorącą kawę, lub 
herbatę.

Malowanie obrazu to 
wgląd w samego siebie, 
poznanie swojego wnę-
trza, praca w skupieniu, 
przeniesienie swoich emo-
cji na płótno. Tutaj odgry-
wają rolę kolory, kreska, 
plama. Bycie artystą to 
wrażliwość i tej wrażliwo-
ści trzeba się nauczyć. W 
Akademii Rozwoju Twór-
czości „Tygrysek” zajęcia 
plastyczne to nie tylko 
nauka rysunku i malarstwa 
krok po kroku, ale to praca 
nad sobą i swoim charakterem. W „Tygry-
sku” budujemy swoją wartość, poznamy 
swoje „JA”, nauczymy się pozytywnie od-
bierać świat i ludzi.

Zapraszamy wszystkich chętnych do 
wzięcia udziału w zajęciach.

Akademia Rozwoju Twórczości 
„Tygrysek”

ul. Mazurska 2; tel 607 881 586

 PROMOCJA

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do kolejek u lekarzy. Do tego, ze 
wizyta u specjalisty trwa 5 do 10 minut również. Dochodzi do tego, 
że z gabinetu bardzo często wychodzimy z garścią recept na kolejne 
leki, ale z wieloma pytaniami na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Nie 
wiemy, a czasami  nie chcemy dostrzec bardzo prostego rozwiązania 
naszych problemów zdrowotnych, to jest odpowiedniego żywienia. 

Ostatnimi czasy namnożyło się nam domorosłych doradców ży-
wieniowych, którzy przeczytali kilka artykułów czy książek na temat 
oczyszczania organizmu i detoksu, i dzielą się zdobytą wiedzą ze 
wszystkimi zainteresowanymi. Nie ma w tym nic złego. Pamiętajmy 
jednak, że każdy organizm jest inny. Co zatem pomogło jednemu- to 
drugiemu niekoniecznie musi.

W moim gabinecie dietetyka pacjenci mogą skorzystać z porad ży-
wieniowych. Dotyczy to zarówno ludzi zdrowych, którzy chcą utrzymać 
odpowiednią formę organizmu, jak również ludzi borykających się z 
różnymi problemami zdrowotnymi. Jeżeli zatem cierpisz na problemy 
jelitowe, choroby układu krążenia, choroby nerek, wątroby i inne zapra-
szam ma wizytę w gabinecie. Dowiesz się jak odpowiednim żywieniem 
wspomóc proces leczenia i przyspieszyć powrót do zdrowia.  

W dzisiejszych czasach, gdy jesteśmy zajęci pracą, dzieć-
mi i innymi bardzo ważnymi sprawami bywa, że trudno  nam 
opracować odpowiedni jadłospis.  Gdy jesteśmy chorzy 
po prostu nie mamy do tego głowy. Łapiemy wtedy cokol-
wiek do jedzenia, a nasze problemy zdrowotne się pogłębiają.  
W gabinecie po konsultacji ułożymy indywidualny jadłospis, dzięki 
któremu z góry będziesz wiedzieć co przygotować i zjeść na śniadanie 
lub inny posiłek.

W gabinecie dietetyka Arnica na ul. Mazurskiej 2 (naprzeciwko 
przychodni)  można uzyskać odpowiedzi na wiele pytań związanych 
z żywieniem. Dysponujemy również nowoczesnym, nieinwazyjnym 
sprzętem diagnostycznym, dzięki któremu można określić przyczyny 
naszych dolegliwości. Można wykonać między innymi testy na alergie 
i nietolerancje pokarmowe. Nowo zakupione urządzenie ABPI MD 
pozwala nieinwazyjnie określić stan tętnic obwodowych i ewentualnie 
określić poziom zmian miażdżycowych. Na miejscu dowiemy się co z 
tym zrobić, a z wynikami udać się do lekarza specjalisty.

Zdobytą wiedzą dzielimy się również na wykładach, które organi-
zowane są cyklicznie w komfortowej, przestronnej sali.

Gabinet Dietetyka Arnica - Siedlce, ul. Mazurska 2
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Formularz
Wejdź na www.uniqa.pl w zakładkę 
Zgłoś szkodę  Szkody majątkowe

Mail
Zgłoś zdarzenie wysyłając e-mail:  
szkody.mieszkalnictwo@uniqa.pl

Telefon
Skorzystaj z Serwisu Likwidacyjnego dla Mieszkalnictwa  

42 63 44 844  

Pod tym numerem uzyskasz też informacje o przebiegu likwidacji Twojej szkody.

Jak zgłosić szkodę  
w UNIQA?

PESEL w przypadku szkody 
zgłaszanej z ubezpieczenia 
mieszkania

TERMIN i MIEJSCE zdarzenia

NR KONTA, na które ma zostać 
wypłacone odszkodowanie

NR POLISY, z której zgłaszana jest 
szkoda

Co będzie potrzebne podczas zgłoszenia szkody?

Szczegółowe informacje:

UNIQA TU S.A.

ul. Asłanowicza 29

08-110 Siedlce

tel. 25 63 30 296,  

25 63 33 585, wew. 35

fax. 25 63 30 296


