
1MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI PAŹDZIERNIK 2018

www.ssm.siedlce.pl

Obowiązek, czy przywilej..?
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Bardzo szybko minęła kadencja władz 
samorządowych. Takie można odnieść wra-
żenie, skoro niektórzy ze spotykanych miesz-
kańców Siedlec „skarżą się”, że nie zdążyli ani 
razu „spotkać się” z wybranymi cztery lata 
temu Radnymi. I rzeczywiście! W mediach, 
prasie, na portalach internetowych domino-
wały wypowiedzi „Prezydenta Miasta”, który 
najczęściej informował, opiniował, zapowiadał 
i podsumowywał. Jakby mniej odnotowywano 
polemik, sporów, kłótni, częściej informowano 
siedlczan o kolejnej, zakończonej inwestycji, 
uruchomionym rondzie, wykonanym remon-
cie. Ot, takie spokojne, z lekka nudnawe czte-
ry lata. A przecież... Siedlce zmieniały się! Za 
licznie budowanymi budynkami mieszkalnymi 
-powstały nowe osiedla (blokami wypełniono 
chyba już wszystkie, wolne od zabudowy dział-
ki, zniknęły walące się kamienice, drewniane 
domy, a w ich miejsce wybudowano estetyczne, 

lśniące obiekty handlowe i mieszkaniowe) mia-
sto musiało nadążyć z nowymi ulicami, siecią 
infrastrukturalną, chodnikami, oświetleniem 
itd. itd.. I dobrze... bo na tym polega rozwój 
naszego miasta. Musi stawać się coraz bardziej 
nowoczesne, przyjazne, wygodne i bezpieczne 
– takie, by młodzi siedlczanie chcieli w naszym 
mieście żyć, pozostać, w nim realizować swoje 
osobiste i zawodowe marzenia.

Powyższe kosztowało ... bo musiało kosz-
tować! Dobrze, gdy władzom samorządowym 
udawało się pozyskać tzw. środki zewnętrzne. 
Gorzej, gdy na pokrycie kosztów rozwoju miasta 
trzeba było sięgać po kredyty (chyba ich trochę za 
dużo), sprzedawać obligacje, czy korzystać z zy-
sków wypracowywanych przez miejskie spółki. 
Dług miasta..? Pewnie powód „bólu głowy” dla 
starych-nowych Radnych, dla nowego składu 
„prezydenckiego” ... zmartwienie dla siedlczan, 
ale pewnie, jak zwykle „damy chyba radę”!

W tym miejscu musimy przypomnieć, że dla 
ogólnego rozwoju Siedlec, nasza Spółdzielnia 
dołożyła od siebie wiele nowego. Gdy władze 
centralne naszego państwa dopiero myślą, 
proponują, zamierzają ... my już kończymy 
ogromny projekt termomodernizacji bloków 
i obiektów spółdzielczych. Wysiłkiem członków 
Spółdzielni udało się zmienić nie tylko wygląd 
bloków, ale radykalnie wpłynąć na oszczędną 
gospodarkę ciepłem (ważna pozycja wydatkowa 
w każdym budżecie domowym). Niejako przy 
okazji „ocieplania bloków” wykonano szeroki 
zakres wymiany okien, drzwi, ocieplenia piwnic 
i strychów, poprawy stanu klatek schodowych, 
wymiany oświetlenia na energooszczędne, wy-
miany wind i innych urządzeń obsługujących 
nasze mieszkania – choćby rozliczane drogą 
radiową wodomierze. Wykonano z kostki chod-
niki i wyremontowano wewnątrzosiedlowe 
ulice oraz parkingi. Zadbano o zieleń, ale w tym 
zakresie przed władzami Spółdzielni (przy 
współpracy z miastem) trochę zostało jeszcze 
do zrobienia. I najważniejsze – wyprzedzili-
śmy trend ogólnokrajowy w zakresie prawnego 
umocowania gruntów. O dobrym i właściwym 
działaniu Zarządu i Rady Nadzorczej SSM niech 
świadczy seria nagród i wyróżnień przyznanych 
naszej spółdzielni w latach 2015-18 (szkoda, że 
pomimo niezłej współpracy nie zauważył tego 
miejski samorząd). Gdy inni – w Polsce – mar-
twią się ucieczką od „wieczystego użytkowania” 
– nasza Spółdzielnia jest już po kłopotach ze 
stanem prawnym nieruchomości, na których 
stoją spółdzielcze bloki.

Przypominamy o powyższym, bo to także 
„wartość dodana” do ogólnego rozwoju Siedlec, 
a że większość problemów udawało się rozwiązać 
przy niezłej współpracy z miastem, tym bardziej 
mamy prawo zabrać głos w okresie kampanii 
wyborczej do samorządu miasta. Czynimy to 
tylko w jednym zakresie! Nie opowiadamy się 
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Kolejne wyróżnienie 
Spółdzielni

Szanowny Pan
Roman Okliński
Prezes Zarządu
Siedleckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Siedlcach

Z satysfakcją pragnę poinformować, że na wniosek 
Krajowej Rady Spółdzielczej, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, wyróżnił Siedlecką Spółdzielnię Miesz-
kaniową Dyplomem uznania za prężną działalność oraz 
zasługi na rzecz rozwoju Województwa Mazowieckiego.

dr.inż  Mieczysław Grodzki
Prezes Zarządu

Krajowej Rady Spółdzielczej

AKTUALNOŚCI

Trudno nie zgodzić się z tymi członkami naszej Spółdzielni, którzy wielokrotnie zwracali 
się do redakcji „Między nami Spółdzielcami” z mniej, lub bardziej stanowczymi postulatami 
o pomoc, interwencję, opisanie bałaganiarskiego procederu niszczenia drzwi wejściowych 
do klatek schodowych. Argument jest zawsze podobny! Chyba nikt z nas by nie tolerował 
gdyby na drzwiach wejściowych do jego mieszkania „ktoś”, bez zgody, przyklejał papiery 
informujące o usługach, ofertach, czy akcjach. Proceder taki „wkurzałby nas” i pewnie 
kończyłby się zawiadomieniem policji o dewastacji własności prywatnej. Tymczasem, już 

po wykonanej termomodernizacji bloków, 
po wymianie drzwi wejściowych do klatek 
(estetycznych i funkcjonalnych) Spółdziel-
cy tolerować muszą naklejanie, przykleja-
nie różnymi mazidłami, klejami, taśmami 
kartek informujących np. o zbiórce odzieży 
(rzekomo w ramach akcji charytatywnej), 
o usługach remontowych, o zabudowie balko-
nów, wymianie drzwi, wizytach kominiarzy, 
o kontrolach wentylacji, awariach i przerwach 

w dostawie wody, prądu..! Dużo tego! Za dużo zwłaszcza, że po zerwaniu tego typu ogłoszeń 
pozostają brzydkie ślady! Drzwi przypominają bardziej obskurne tablice ogłoszeniowe, 
niż wejście do mieszkań spółdzielczych! Wstyd, zażenowanie, wściekłość ... zrozumiała, 
bo przecież wydano na poprawę wiatrołapów sporo pieniędzy spółdzielców.

Nie praktykowano dotąd „ścigania” winnych takiej dewastacji, ale... czas z niecnym 
procederem skończyć! To nie będzie trudne wszak „rozlepiacze” zwykle umieszczają na 
swoich papierkach dane adresowe, po których łatwo będzie dojść do wandala i skutecznie, 
w majestacie obowiązującego prawa takiego ukarać! Spółdzielnia stworzyła warunki dla 
tych, którzy „muszą” dotrzeć z informacją do mieszkańców bloków. Są skrzynki, które 
oddano reklamodawcom, firmom, podmiotom świadczącym usługi lub oferującym swoje 
produkty. I wielu z tego typu oferentów przestrzega zasad! Do skrzyneczek wkładane są 
różnego rodzaju materiały reklamowe, które mieszkańcy – o ile taką mają ochotę – biorą, 
czytają, korzystają, a po lekturze wyrzucają do pojemników na papier. Informacje ważne 
zwykle przyjmują administracje osiedlowe i bez problemów umieszczają je w gablotach. 
Nie ma więc żadnego powodu, by zachowywać się po chuligańsku! Takie oblepianie drzwi 
do klatek świadczy o braku kultury i szacunku dla mieszkańców!  Zwłaszcza szacunku..! 

Jest tylko jeden powód, który można „rozgrzeszyć” i wybaczyć. Mamy na myśli 
umieszczane na drzwiach nekrologi informujące o śmierci mieszkańca danej klatki. 
Zwykle wiesza się jedną, a po pogrzebie rodzina ją usuwa. Skala zjawiska minimalna 
i do wybaczenia! Nie może jednak być zgody na pozostałą propagandę i tzw. ważną 
politykę informacyjną! 

Będziemy prosili Radę Nadzorczą, Zarząd i Kierowników Administracji, aby 
zgłaszany przez spółdzielców problem potraktowali bardzo poważnie, skutecznie 
go zwalczyli, a gdy taka będzie konieczność ścigali z cała surowością prawa..! – czyli 
zgodnie z Kodeksem Wykroczeń. 

kt,łh.

Co prawda nie dla wszystkich, ale dla naszej 
spółdzielni jest spóźnionym. Myślę tu o wpro-
wadzeniu w nowym 5-cio punktowym planie  
obecnego rządu na najbliższe lata, który w punk-
cie pierwszym mówi o oszczędnościach ciepła 
poprzez termomodernizację budynków jedno 
i wielorodzinnych. 

W naszej spółdzielni – pomimo oporów 
wielu spółdzielców – proces termomodernizacji 
budynków rozpoczęto w 2009 roku. Na ponad 
200 bloków wymagających tej „operacji” do 
dnia dzisiejszego ocieplono już ponad 170 

budynków, a cały proces zgodnie z planem 
powinien być zakończony do końca 2020r. 
Wiemy więc jakie oszczędności ta dość droga 
inwestycja przynosi. Najpierw mówiono, że 
część kosztów zostanie pokryta z dotacji UE. 
Czego dowodem było złożenie przez spół-
dzielnię do tzw programu rewitalizacji miasta 
zapotrzebowania na ten cel w kwocie 30 mln zł. 
Niestety z programu nic nie wyszło i spółdziel-
nia poza niewielkimi premiami przy zaciąganiu 
kredytów, żadnych środków nie otrzymała. 
Wszystkie koszty pokrywają spółdzielcy w co 

miesięcznych czynszach. Są tacy, którzy swoje 
części kredytu już pospłacali. 

Dziś we wspomnianym programie rządu 
jest obiecywana pomoc Państwa (ciekawe jak 
wysoka) dla tych, którzy podejmę się termomo-
dernizacji. Siedleckich spółdzielców interesuje 
czy jakiekolwiek premie dostaną ci którzy po-
nieśli duże wydatki jeszcze przed wprowadze-
niem rządowego projektu?  Bo jak nie dostaną 
nic, to mogą dojść do wniosku, że nie warto 
wybiegać przed szereg nawet z dobrymi po-
mysłami.                                                                   alp

To nie tablice ogłoszeń!

Spóźniony - ale dobry - pomysł
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Czy to prawda, że nie trzeba już składać dekla-
racji i wnosić udziałów aby zostać członkiem 
spółdzielni? Takie pytania wpłynęły do naszej 
redakcji od kilku mieszkańców naszej spółdzielni. 
Tak to prawda, gdyż ustawa z dnia 20 lipca 2017r 
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych wprowadza członkostwo z mocy prawa.

W świetle znowelizowanej ustawy osoby 
posiadające spółdzielcze własnościowe prawa 
do lokali, które nie były członkami spółdzielni, 
a także współmałżonkowie członków spółdzielni 
jeżeli tytuł prawny do lokalu przysługiwał im 
wspólnie z dniem wejścia w życie nowelizacji 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych czyli 
od 09 września 2017 r. uzyskali członkostwo 
z mocy prawa. Czyli nie muszą wnosić udzia-
łów i wpisowego, ani nie składają deklaracji. 
Natomiast właściciele i współwłaściciele (tzw 
odrębna własność) z dniem wejścia znowelizo-
wanej ustawy nabywają roszczenia o przyjęcie 

w poczet członków. Nie mają obowiązku wnie-
sienia udziału członkowskiego i wpisowego, 
składają jedynie deklarację członkowską. Osoby, 
które nabyły prawo odrębnej własności lokalu 
przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej 
zachowują swoje członkostwo.

Ze znowelizowanej ustawy wynika również, 
że członek spółdzielni, który pod rządami po-
przednich przepisów ustawy był zobowiązany 
do wnoszenia udziałów uczestniczył również  w  
pokrywaniu  jej strat do wysokości zadeklarowa-
nych udziałów, to w związku z wejściem przepisów 
nowelizacji stanowiących o braku wpłat udziałów 
i wpisowego, odpowiedzialność członka za straty 
spółdzielni wygasa z mocy prawa. Spółdzielnie 
mieszkaniowe istniejące w dniu wejścia noweli-
zacji mają obowiązek dokonać powyższych zmian 
w statutach i zgłosić je do Krajowego Rejestru 
Sądowego w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie znowelizowanej ustawy.                    Ł.H.

W ostatnich tygodniach do naszej redakcji 
zadzwoniła pani JP z pytaniem, na które już 
niejednokrotnie odpowiadaliśmy, czyli doty-
czące instalowania podzielników ciepła w spół-
dzielczych mieszkaniach. Otóż Ustawa Prawo 
Energetyczne określa zasady kształtowania 
polityki energetycznej państwa ze szczególnym 
uwzględnieniem racjonalnego i oszczędnego 
gospodarowania energią. 

W świetle tych przepisów zarządca powinien 
wprowadzić indywidualny system rozlicza-
nia kosztów ogrzewania. Rozliczenie kosztów 
ciepła w budynku reguluje art.45a tej ustawy. 
Obowiązek instalowania urządzeń służących do 
indywidualnego rozliczania kosztów w budynku 
wielolokalowym wynika również z Rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. W par. 135 ust.2 ustawodawca 
określił, że w budynkach z instalacją ogrzewczą 
wodną zasilaną z sieci ciepłowniczej powinny 
się znajdować urządzenia służące do rozliczania 
zużytego ciepła:

- ciepłomierz (układ pomiarowo rozlicze-

niowy) do pomiaru ilości ciepła dostarczonego 
do instalacji ogrzewczej budynku

- urządzenia umożliwiające indywidualne 
rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych 
mieszkań lub lokali użytkowych w budynku. 
Wyposażenie instalacji w budynku w odpo-
wiednie urządzenia jest obowiązkiem właści-
cieli, a zastosowanie obowiązujących przepisów 
prawa do rozliczania kosztów przez zarządcę 
budynku nie podlega dyskusji.

Naliczanie kosztów indywidualnego zuży-
cia ciepła w lokalu w przypadku zakupu ciepłą 
z sieci miejskiej do węzła cieplnego odbywa się na 
podstawie kosztów zakupu ciepła do budynku, tj 
na podstawie faktur dostawcy ciepła. Faktury są 
wystawiane na podstawie wskazań ciepłomierza 
głównego zainstalowanego w węźle cieplnym i cen 
jednostkowych oraz opłat ustalonych przez dostawcę.

Wprowadzenie indywidualnego rozliczania 
kosztów ogrzewania jest jedynym skutecznym 
sposobem motywacji mieszkańców do racjo-
nalnego odbioru ciepła, co prowadzi w efek-
cie do określonych korzyści ekonomicznych. 
Przeprowadzone szerokie badania określają 
oszczędności ciepła na poziomie ponad 20%. 

Fundusz Pomocy 
Fundusz Pomocy dla Najuboższych Członków Spółdzielni  został i funkcjonuje od stycznia 

2003 roku. Zasady i tryb gromadzenie środków oraz sposób udzielania pomocy materialnej 
i rzeczowej określony został  w Regulaminie zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 
23 października 2002 r. Z pomocy, w całym okresie funkcjonowania funduszu, skorzystało  68 
osób na kwotę ogółem – 39 055 zł. Średnia wysokość przyznanej pomocy wyniosła – 574 zł.  

Udzielana pomoc dotyczy rodzin będących w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej, głów-
nie są to rodziny wielodzietne, osoby chore, rodziny dotknięte wypadkami losowymi, matki 
samotnie wychowujące dzieci itp. W każdej sytuacji zasadność przyznania pomocy oceniana 
jest, po złożeniu wymaganych dokumentów,  przez Radę Osiedla przy udziale Administracji 
Osiedla. Ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy oraz jej wysokości podejmuje Rada Nad-
zorcza. Przyznane środki we wszystkich przypadkach przelane zostały na konta czynszowe co 
spowodowało w znacznym stopniu zmniejszenie zaległości w opłatach za mieszkanie. Obecnie 
stan funduszu wynosi 27 843 zł. Formularze wniosków oraz wszelką pomoc w tej sprawie 
można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańców.           MM 

WAKACYJNE WSPOMNIENIA

z „TRÓJKI”
Okres letnich wakacji to czas, który kojarzy 

się z wytchnieniem od obowiązków szkolnych, 
nauki, porannego wstawania. Jest to moment 
przeznaczony na relaks i regenerację oraz bez-
troską zabawę. W trosce o aktywne zagospo-
darowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży  
mieszkającej w Siedlcach, Spółdzielczy Klub 
Kultury „Trójka” wraz ze Stowarzyszeniem 
KOS przygotował ciekawą ofertę zajęć, która 
jak magnes przyciągnęła młodych ludzi do 
udziału w zajęciach i zabawach wakacyjnych. 
Półkolonie w Spółdzielczym  Klubie Kultury 
„Trójka” odbyły się w lipcu. 

Przeprowadzone zajęcia integracyjne rozwi-
jały poczucie bezpieczeństwa i integracji w gru-
pie, uczyły twórczego myślenia oraz ćwiczyły 
podejmowanie prób samodzielnego tworzenia 
w wybranym zakresie działań zgodnie z zain-
teresowaniami. Gry zespołowe nakierowane 
były na aktywność, kształtując rozwój fizyczny 
i psychiczny oraz emocjonalną sferę psychiczną 
dzieci. Zajęcia artystyczne, wiązały się tema-
tycznie z latem, podróżami, odpoczynkiem na 
świeżym powietrzu. W upalne dni dzieci z przy-
jemnością „chłodziły się” robiąc karty z mrożoną 
lemoniadą (z prawdziwymi słomkami i kostkami 
lodu z farby, plasterkami cytryny z papieru), so-
czystymi arbuzami (z papierowych talerzyków). 
Z przywiezionych z wakacyjnych wyjazdów 
zdjęć pięknych miejsc, widoków dzieci robiły 
dekoracje do powieszenia na ścianach dziecięcych 
pokojów. Na „słonecznej plaży” do budowania 
zamków służył  piasek kinetyczny. W klubowej 
menażerii nie zabrakło zwierzątek związanych 
z wodą – meduzy (z papierowych talerzyków, 
włóczki), kraby (z nakrętek po napojach, welu-
rowych drucików, plasteliny), rybki, wieloryby.

Zajęcia  sportowe (turnieje i rozgrywki 
sportowe) z odrobiną konkurencji i współza-
wodnictwa dały dzieciom mnóstwo zabawy 
i ruchu na świeżym powietrzu. Wyjścia do kina 
i do Parku Wodnego stanowiły nieodłączny 
element atrakcji klubowych, na które czekały 
dzieci.  Wycieczki plenerowe z grami i zabawami 
na świeżym powietrzu z dozą przygody były 
przeżyciem ekscytującym i wyczerpującym.

Wycieczki do Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie oraz do Parku Przygody niezwykle 
uatrakcyjniły zajęcia wakacyjne, edukowały 
dzieci poprzez zabawę. Konkurs plastyczny 
„Bezpieczne wakacje” współorganizowany z Po-
wiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. 
Powstały prace plastyczne o bezpieczeństwie 
podczas wakacji. Autorom prac wręczono na-
grody doceniając ich trud i talent. Podczas 
spotkania z gośćmi  z Urzędu Dozoru Tech-
nicznego dzieci były szkolone w ramach akcji 
„Bezpieczne dzieciaki”.

Po wakacjach zostały liczne wspomnienia 
utrwalone na fotografiach, które będą długo 
przypominały beztroski czas podczas letnich 
zajęć w klubie.

M. Maciejewska

Członkostwo w Spółdzielni

Jeszcze o podzielnikach
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Dietetyk na miarę  
TWOICH potrzeb

 sprawdź stan swojego organizmu – niedobory witamin, soli mineralnych, 
koenzymów i inne….
 zbadaj na miejscu stan tętnic obwodowych, czy nie cierpisz na miażdżycę ...
 zrób na miejscu test na nietolerancje pokarmowe, badanie poziomu 
neuroprzekaźników (sTREs, wypalenie zawodowe, ciągłe zdenerwowanie), 
badanie genetyczne ...

Zapisz się na bezpłatną konsultację 607 881 529 
Siedlce, ul. Mazurska 2 (I piętro)

www.dietetyksiedlce.pl 
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za żadnym kandydatem, żadną kandydatką do 
Rady Miasta Siedlce. Nie wskazujemy przyszłego 
Prezydenta Miasta. Wyboru i tak muszą dokonać 
i dokonają siedlczanie. Naszym zadaniem jest 
przekonać członków SSM do wzięcia licznego... 
wręcz bardzo licznego udziału w wyborach 21 
października! Gdy jedni podkreślają, że udział 
w akcie wyborczym to „obowiązek” każdego, 
dorosłego Polaka, my kreujemy pogląd, że akt ten 
jest bardziej „przywilejem”, z którego nie korzystać, 
to zgrzeszyć grzechem zaniechania! Nieobecni 
nigdy nie mogą mieć racji, chociaż później naj-
częściej, najgłośniej krzyczą, gdy coś idzie nie tak 
lub gdy ich postulaty nie są realizowane z należytą 
starannością. W życiu dorosłego człowieka nie 
ma aż tylu okazji, by decydować o ważnych spra-
wach ogólnych, ponadosiedlowych, miejskich, czy 
krajowych. Mamy i nie mamy wpływu na wiele 
ogólnych „polityk” (modne ostatnio nazwanie). 
Ale mamy ten przywilej, że z grona ubiegających 
się o reprezentowanie nas i naszych spraw w Ra-
dzie Miasta Siedlce, w Urzędzie Miasta Siedlce, 
możemy wskazać osoby warte zaufania, mądre, 
społecznie zaangażowane, a zwłaszcza dotrzymu-
jące składanych obietnic. Takiego wyboru dokonać 
musimy – jest to nasz prawny, obywatelski, ale 
i moralny, etyczny obowiązek wobec obecnych 
i przyszłych pokoleń siedlczan.

Zawsze, bazując na doświadczeniach sa-
morządu spółdzielczego, opowiadaliśmy się za 
spokojną, przemyślaną wymianą pokoleniową! 
Nie jest tak, że są „dożywotni radni”, działacze, 
społecznicy, czy samorządowcy „niezastąpieni”. 
Wymiana pokoleniowa, to zawsze nowy za-
strzyk wiedzy, umiejętności, innego spojrzenia 
na miasto, zwłaszcza, gdy do rozstrzygnięcia 
stawiane będą postulaty młodych pokoleń, 
wkraczających w dorosłość, dojrzewających tu 
i teraz. Nie może być dla prawdziwego samo-
rządowca powodem do „obrazy”, czy gniewu, 
gdy sąsiedzi powiedzą: „dziękujemy ... zrobiłeś 
swoje ... odpocznij ... czas na młodych..!”.  Zmie-
nia się świat, zmienia się nasz kraj, zmieniają 
się Siedlce, więc i skład Rady Miasta i ekipy 
zarządzających Siedlcami musi podlegać spo-
kojnej, mądrej ewolucji. O tym warto wiedzieć 
i pamiętać, gdy z grona kandydatów przyjdzie 
nam obdarzyć naszym zaufaniem konkretnego 
siedlczanina, konkretną siedlczankę ... i na 
wybraną, wybranego zagłosować! Oczywiście 
mamy prawo pytać! Mamy prawo gromadzić 
opinie, badać wiarygodność i dorobek, ale ... 
nie musimy czuć się skazanymi na wyborczą 
propagandę, barwne, krzykliwe bilbordy i pla-
katy, mnogość ulotek wyborczych, czy tzw. 
socjotechniczne „chwyty wyborcze”! Mamy 
swój rozum... potrafimy wyciągać wnioski... 

chcemy wiedzieć, komu, dlaczego zaufaliśmy 
i na niego głosujemy!

By nie wytaczać „wyborczych armat”, by nie 
dolewać oliwy do wyborczego ognia ... może 
z lekką swadą ... ponownie przeczytaliśmy 
zachowane w archiwach materiały wyborcze 
sprzed czterech lat! Po takiej lekturze możemy 
mieć tylko nadzieję, że nie powtórzą się de-
klaracje typu „ja to, nie chwaląc się sprawiłem 
– ja to, nie chwaląc się sprawię”! Na niejednej 
twarzy ustępujących z władz samorządowych 
miasta Siedlce mógłby pojawić się rumieniec 
zawstydzenia, zażenowania! Licząc zatem, że nie 
będziemy znów zalewani obietnicami typu „ja to 
sprawię!”, bo nikt samodzielnie nie jest w stanie 
nic „sprawić”, bardziej oczekiwali będziemy na 
deklaracje „wspólnie przemyślimy, policzymy, 
zdecydujemy, wykonamy”! Tak będzie uczciwiej!

Wszystkich członków naszej Spółdziel-
ni i dorosłych członków ich rodzin, w tym 
zwłaszcza młodych, wkraczających w dorosłość 
zachęcamy – 21 października skorzystajmy 
z przysługującego nam przywileju wyborczego 
i oddajmy swój głos w wyborach do Rady Mia-
sta Siedlce i na Prezydenta Miasta Siedlce – to 
przecież jedna, wyjątkowa niedziela wyborcza, 
która zdarza się raz na cztery lata … podejmijmy 
te odrobinę trudu i zagłosujmy!

łh,kt

Obowiązek, czy przywilej..?
dokończenie ze str. 1

spółdzIELCzE spRAWY
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Wakacje 2018 roku dobiegły końca. Wspo-
mnienia i zawarte przyjaźnie pozostaną na dłu-
go, zwłaszcza w uczestników zajęć wakacyjnych 
w Klubie „Lech”.. W sierpniu Spółdzielczy Klub 
Kultury „Lech” był organizatorem wakacyjnego 
wypoczynku dla dzieci w wieku szkolnym. 
Uczestnicy,  w trakcie spotkań w klubie korzy-
stali z proponowanych zajęć według własnych 
zainteresowań i własnego uznania, mając do 
wyboru zajęcia sportowe, gry i zabawy rekre-
acyjne na świeżym powietrzu – place zabaw, 
warsztaty manualno – plastyczne, gry i zabawy 
taneczne, logopedyczne, edukacyjne, wyjścia 
do kina, na basen, wycieczki, spacery. Wymie-

nię kilka spośród licznych, atrakcyjnych zajęć: 
warsztaty artystyczno-plastyczne cieszyły się 
dużym zainteresowaniem wśród uczestników 
wypoczynku. Dzieci malowały farbami na szkle, 
tworzyły orgiami, wykonywały wachlarze z ko-
lorowego papieru. Kształtowały przy tym swoje 
umiejętności manualne, rozwijały wyobraźnię 
i kreatywność.

Urozmaiceniem  pobytu w klubie były wyj-
ścia do kina na filmy:  „Książe Czaruś” i „Młodzi 
Tytani”. Wielokrotnie dzieci były na basenie 
w Parku Wodnym. Ogromnym zainteresowa-
niem wśród dzieci cieszył się dwukrotny pobyt 
w parku linowym w Siedlcach. Pokonywanie tras 

linowych na różnych wysokościach przysparzało 
dzieciom wiele radości, wiary we własne siły 
i możliwości. Po trudach trasy i wysiłku bawiły 
się potem na placu zabaw, na niezliczonej ilości 
fajnych trampolin.

Również wspólnie udaliśmy się na dwie 
jednodniowe wycieczki autokarowe tj. Ko-
ryciny – Zielarski Zakątek i Kraina  Przygód 
w Iganiach.

Wyjątkowo upalne lato sprzyjało zabawom 
na placach zabaw, spacerach, i grze w piłkę na 
boisku sportowym  „Orlik”, gdzie szczególnie 
chłopcy realizowali swoje pasje piłkarskie.

Były także zabawy z książką, w Bibliotece 
przy ul. Granicznej oraz spotkanie z poli-
cjantami na temat bezpiecznych wakacji.

Zajęcia wakacyjne zostały zorga-
nizowane przez SKK Lech - Siedlecką 
Spółdzielnię Mieszkaniową oraz Stowa-
rzyszenie Kultura-Oświata- Samorząd-
ność KOS w Siedlcach, a dofinansowane 
przez Urząd Miasta Siedlce w projekcie 
„Wakacyjne zabawy”, a także przez Peł-
nomocnika Prezydenta Miasta Siedlce 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w projekcie „Sport to zdrowie-
-wakacje”.

Letnie, upalne dni i miłe wspomnie-
nia za nami. Przed nami czas wytężonej 
pracy w szkole, po której można odpocząć 
na zajęciach pozalekcyjnych w klubie. 
Celem działalności Klubu „Lech” jest bo-
wiem wypełnienie czasu wolnego uczest-
ników, kształtowanie postaw aktywnego 
uczestnictwa w kulturze, rozpoznawanie, 
rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kultu-
ralnych, edukacja kulturalna, wychowanie 
przez sztukę, tworzenie warunków do 
rozwoju amatorskiego ruchu artystycz-
nego oraz zainteresowanie sztuką i wie-
dzą, promowanie wartościowych zjawisk 
kulturalnych miasta i regionu, a także 
profilaktyczne działania na rzecz dzie-
ci, młodzieży i dorosłych zapobiegające 
patologiom społecznym. Stąd też, Klub 
„Lech” odgrywa istotną rolę w środowi-
sku lokalnym i w  mieście Siedlce. Jest 
placówką otwartą i życzliwą dla każdego, 
niezależnie od wieku, zdolności czy umie-
jętności.

Bliższe informacje oraz zapisy na 
zajęcia w roku szkolnym 2018/2019 
przyjmujemy od dnia 17 września 2018 
r. w siedzibie klubu przy ul. Chrobrego 
4  lub tel. (25) 644 06 29 w godz. 12.00 
– 20.00. Wszystkie zajęcia z dziećmi 
rozpoczynamy 1 października 2018. 

Kierownik Klubu 
mgr Anna Magryta

Szkoda, że minęły wakacje



8 PAŹDZIERNIK 2018 MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI

www.ssm.siedlce.pl

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


