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Dokończenie str. 3

Regularnie, co kwartał, Spółdzielcy otrzymy-
wali bezpłatne egzemplarze pisma, które stało się 
istotnym nośnikiem informacji, opinii, przeka-
zów dotyczących Naszej, Spółdzielczej społecz-
ności. Nim ukazał się pierwszy numer „Między 
Nami Spółdzielcami”, zarówno w Zarządzie, 
Radzie Nadzorczej, ale i wśród spółdzielczych 
działaczy toczyły się interesujące, momentami 
emocjonujące dyskusje ... czy istnieje potrze-
ba wydawania własnej gazety, czy wystarczy 
„piór”, by ją tworzyć, jak zostanie przyjęta przez 

Spółdzielców i wreszcie, czy będzie wyłącznie 
biuletynem informacyjnym, czy też czymś więcej 
... głosem Spółdzielców w licznych sprawach...

Z sentymentem bierzemy dzisiaj do rąk 
ów pierwszy numer Naszej Gazety. Skromna, 
drukowana na tanim papierze, z lekka jeszcze 
„niezorganizowana i ułożona”, ale już treściowo 
interesująca. No i wspomniany wyżej pierwszy 
artykuł redakcyjny, który uzasadniając potrzebę 
wydawania własnego, spółdzielczego pisma, 
jednocześnie zaprasza do współpracy wszyst-
kich, którzy mają w sprawach spółdzielczych 
coś ważnego, istotnego, mądrego i ciekawego 
do przekazania. Co obiecywała Redakcja..? 
Przede wszystkim rzetelny przekaz informacji o 
wszystkim, co wiedzieć powinni Spółdzielcy, by 
znać, wiedzieć, uczestniczyć, współdecydować, 
planować i korygować. Nie mogły w 2001 roku 
wystarczyć gabloty w klatkach schodowych 
naszych bloków. Wieszane informacje, uchwały 
organów statutowych SSM, powiadomienia, 
ważne komunikaty bardzo szybko „znikały” 
bywając zastępowane ulotkami reklamowymi i 
ofertami pragnącymi tanim kosztem promować 
swoje towary i usługi. Skoro nie gabloty - a istotne 
informacje docierać do Spółdzielców powinny 
bezwzględnie - to lepszej formy od własnej gazety 
wymyśleć było nie sposób.

Tak to się zaczęło! Nasza Gazeta różnie zo-
stała przyjęta przez Spółdzielców. Jedni chwalili 
pomysł na rzetelne i wiarygodne informowanie 
członków SSM o wszystkim, co naszą spółdzielczą 

Takim tytułem opatrzyła nasza redakcja pierwszy, 
w numerze pierwszym, artykuł wprowadzający do 
obiegu Pismo Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Między Nami Spółdzielcami”. Był właśnie paździer-
nik 2001 roku ... Od tamtej pory ukazało się 50 nu-
merów, bo dzisiaj oddawany do rąk Spółdzielców 
numer jest tym Jubileuszowym.

Na dobry początek ...
Samych szczęśliwych dni 

oraz dużo zdrowia 

wszystkim mieszkańcom 

zasobów spółdzielczych 

w NOWYM 2014 ROKU

życzy  

Rada Nadzorcza 

i Zarząd 
Siedleckiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej 
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W 1959 roku grupa Siedlczan w osobach: 
Halina Drwęska, Bohdan Tylkowski, Jan Łuka, 
Adam Łukasik, Adam Bogucki, Mieczysław 
Kleszcz, Henryk Marcinkiewicz, Roman Skup 
i Jan Wójcik postanowiła zorganizować spółdzielnię 
mieszkaniową. Pierwsze spotkanie zorganizowano w 
siedzibie Urzędu Poczty. Na spotkaniu tym ustalono 
nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łączność”. Na 
pierwszego prezesa spółdzielni wybrana Pana Piotra 
Mućko. Pierwszymi zasobami mieszkaniowymi 
spółdzielni były bloki przy ulicy Kiepury 1 i Kiepury 2.

W 1960 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie Członków podjęło uchwałę o zmianie nazwy na 
Siedlecka Lokatorska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

oraz wybrało Radę Nadzorczą, której przewod-
niczącym został Pan Jan Bogucki. W kolejnych 
latach oddano do użytku budynki przy ul: Formiń-
skiego, Ściegiennego i Czerwonego Krzyża. Jednak 
największy rozwój spółdzielczego budownictwa 
mieszkaniowego przypada na drugą połowę lat 
70-tych i całą dekadę lat 80-tych. (Więcej o historii 
naszej spółdzielni można przeczytać w monografii 
wydanej z okazji 50-lecia spółdzielni autorstwa  
K. Tomaszewskiego i H. Ładno, której pełny tekst 
znajduje się na stronie internetowej spółdzielni)

Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza 
dziś zasobami mieszkaniowymi przekraczającymi 
pół miliona metrów kwadratowych powierzchni, a 
jej osiedla w dużej mierze tworzą obraz naszego mia-
sta. Zmian na przestrzeni ostatnich lat było wiele, 
przede wszystkim zmieniało się prawo spółdzielcze 
i to wiele razy. Doszła nowa kategoria w strukturze 
zasobów, czyli tzw. odrębna własność. Ale najwięk-
szej zmianie uległ jednak wygląd naszych budynków 
spowodowany olbrzymią pracą wykonaną kosztem 
spółdzielców w ramach programu termomoderni-
zacji, którym do chwili obecnej objęto już prawie 
połowę zasobów spółdzielczych. 

W ostatnich latach z funduszu remontowego 
wykonano wiele robót, takich jak: wymiana drzwi 
wejściowych na klatkach schodowych, wymieniono 

stolarkę okienną, w tym w piwnicach i klatkach 
schodowych, pokryto wszystkie budynki papą 
termozgrzewalną, wykonano z kostki brukowej 
setki metrów ciągów pieszych. Wiele pieniędzy spół-
dzielcy zainwestowali na zainstalowanie i wymianę 
wodomierzy, które w większości wyposażone są w 
radiowy odczyt. Dużym osiągnięciem w ostatnich 
latach było załatwienie - w porozumieniu z władza-
mi miasta - wykupu na własność prawie wszystkich 
gruntów, na których stoją spółdzielcze osiedla. 

Wiele uwagi i pieniędzy spółdzielnia poświęca 
działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej 
przez Spółdzielcze Osiedlowe Kluby Kultury, w 
których działa wiele kół zainteresowania zarówno 

dla dzieci, jak i dorosłych. Co roku w klubach or-
ganizowane są akcje „Lato w Mieście”, ferie zimowe 
oraz pikniki z okazji Dnia Dziecka. Dorośli z kolei 
mogą również korzystać z wielu kół zainteresowania, 
a najstarsi spotykają się w Klubach Seniora.

Ważną działalnością spółdzielni jest działalność 
inwestycyjna w ramach której w ostatnich latach po-
wstało wiele nowych budynków. Na dzień dzisiejszy 
spółdzielnia posiada: 215 budynków mieszkalnych, 
w których znajduje się 10 066 lokali mieszkalnych, 
763 garaże, prawie 300 lokali usługowych oraz 3 
osiedlowe kluby kultury.

Dziś spółdzielcy stanowią prawie połowę 
mieszkańców naszego miasta, które z roku na rok 
pięknieje, między innymi dzięki ich pracy i zaan-
gażowaniu w jego rozwój.                                    ALP

Aktualności 
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UWAGA!!!
W związku z pojawiającymi się informacjami 
z innych miast, o próbach wyłudzania pieniędzy 
poprzez podawanie zmienionego numeru kon-
ta do wpłat, informujemy, że Spółdzielnia nie 
zmieniała i nie planuje zmieniać numeru konta. 
Przypominamy, że NUMER KONTA BANKOWEGO 
SPÓŁDZIELNI DO WPŁAT CZYNSZU TO:

61 10204476 0000 8502 0016 8609

Rok Jubileuszu
W tym roku Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie obchodzić 55-lecie swego istnienia 

Dokarmiajmy z głową
Nadeszła zima i w związku z tym wielu mieszkań-
ców naszych osiedli dokarmia ptaki i nie tylko. Jak 
pisze A. Wajrak, znany dziennikarz zajmujący się 
tematyką przyrodniczą, „zanim zaczniemy dokar-
miać ptaki, musimy uświadomić sobie, że wszyscy 
nasi goście: sikory, dzięcioły, trznadle, mazurki czy 
kowaliki i bez naszej pomocy świetnie dają sobie 
zimą radę. Dokarmiamy je nie po to, aby im pomóc, 
tylko dla własnej przyjemności. Róbmy to więc z 
głową, tak aby nie szkodzić. Pierwszą rzeczą, na 
jaką powinniśmy zwrócić uwagę, jest pokarm. Nie 
może być przetworzony. Nic solonego, wędzonego 
i przyprawianego. Musi być jak najbardziej zbliżony 
do tego, co ptaki mogą znaleźć w naturze. Dlatego 
dobre są wszystkie ziarna: proso, niełuskany sło-
necznik, nasiona konopi, siemię, owies, pszenica 
oraz orzechy. Niezłe są owoce takie jak jabłka, któ-
rymi chętnie zajadać się będą jemiołuszki. Sikorki 
i dzięcioły uwielbiają słoninę, która jest odpowied-
nikiem zjadanej przez nie często i chętnie padliny. 
Nigdy nie karmimy ptaków pieczywem. Nigdy.” 
Na naszych osiedlach bardzo często można 
spotkać wyrzucane pod okna i na śmietniki 
dużych kawałków chleba, a nawet całe jego 
bochenki. Takie postępowanie powoduje, że 
można spotkać stada wron, które płoszone z 
miejskiego parku zlatują się na nasze osiedla. 
W wielu śmietnikach, gdzie wyrzucamy znaczne 
ilości odpadków pokarmu gnieżdżą się szczury i 
myszy, zaobserwowano nawet lisy. Trzeba o tym 
pamiętać, że jeżeli przyzwyczaimy je do tego 
zimą to i latem będą u nas „gościć” .Dokarmiaj-
my, ale „z głową”.                                                               jojo

Uwaga oszuści!
Bardzo często mieszkańcy zasobów Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej nachodzeni są przez 
różnego rodzaju firmy oferujące  swoje usługi 
w wielu branżach. Wśród nich są na pewno i 
tacy, którzy działają uczciwie, ale jak  pokazuje 
praktyka, najczęściej są to „fachowcy naciąga-
cze”. Najczęściej swoje usługi oferują „fachowcy” 
z zakresu wymiany drzwi i stolarki okiennej.  
W wielu przypadkach oferenci różnych usług 
„podpierają” się pismem, że działają w uzgod-
nieniu ze spółdzielnią, co najczęściej nie jest 
prawdą, a pismo zostało spreparowane przez 
samego „usługodawcę”.

Apelujemy więc do naszych mieszkańców 
aby przed zawarciem jakiejkolwiek umowy do-
kładnie sprawdzili odwiedzającego ich „fachowca”. 
Można przecież zadzwonić do spółdzielni i spytać, 
czy dana firma rzeczywiście uzyskała zgodę (jeżeli 
takim pismem się legitymuje) na działanie na te-
renie zasobów spółdzielczych. Można poprosić o 
adres i telefon firmy i umówić się na inny dzień na 
zawarcie umowy, a w międzyczasie sprawdzić wia-
rygodność oferenta. Szczególnie przestrzegamy 
przed wpłacaniem jakiejkolwiek zaliczki, gdyż 
znane są przypadki, że po pobraniu zaliczki 
firma więcej nie odezwała się. Dużą zachętą do 
skorzystania z usług różnych nieuczciwych firm są 
oferowane bardzo niskie ceny, które są w zasadzie 
nie są prawdziwe, a stanowią tylko powód do 
oszustwa i wpłacenia, np. zaliczki.

Aby uchronić się przed różnymi „naciąga-
czami” najlepiej zamawiać usługi bezpośrednio 
w firmie, których w Siedlcach i okolicach nie 
brakuje. Nie dajmy się więc naciągaczom, 
którzy bardzo często korzystają z naiwności 
wielu naszych mieszkańców.                          jojo. 
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rzeczywistość stanowiło, inni krytykowali uznając 
gazetę za tubę propagandową władz spółdziel-
czych, jeszcze inni pytali o koszt jej wydawania 
dodając z lękiem ... a kto za to zapłaci... My? Z 
czasem wszystko zostało wyjaśnione, wyliczone, 
przedstawione na zebraniach Rad Mieszkańców 
i ... niepokoje znikły. Ot, otrzymujemy wydruki 
czynszowe i przy nich (raz na kwartał) „Mię-
dzy Nami Spółdzielcami”. Dzisiaj, po trzynastu 
latach, trudno wyobrazić sobie lepszy sposób 
informowania Spółdzielców o aktualnościach, o 
wszystkim, co nowe i ważne, trudno opowiadać 
o wydarzeniach, które składają się na naszą spół-
dzielczą rzeczywistość.

Czy zapowiadane w numerze pierwszym 
„powody” publikowania Naszej Gazety się przez 
te pięćdziesiąt numerów spełniły? Przygotowanie 
do druku Jubileuszowego numeru „Między Nami 
Spółdzielcami” stało się dobrą okazją do sięgnię-
cia po egzemplarze archiwalne, do ich ponownej 
lektury, do przeżycia raz jeszcze emocji i zdarzeń, 
które ukształtowały naszą obecną, spółdzielczą 
rzeczywistość. Wyróżnić należy i przypomnieć 
cztery główne grupy tematyczne, które składały 
się na merytoryczną zawartość zdecydowanej 
większości numerów Naszej Gazety. Pierwszy z 
działów, jakże istotny i ważny, to procesy legisla-
cyjne, a więc nieustanne „grzebanie” Sejmu RP, 
rządu, resortu w stanowionym dla nas prawie. 
Chyba nie było takiego roku, w którym niedo-
konywane byłyby poprawki, nowelizacje, nie 
uchwalano nowych uregulowań prawa spółdziel-
czego. Informowanie Spółdzielców o „zamiarach” 
Posłów i Senatorów, o nowych „pomysłach” rządu 
i ministerstwa ... informowanie uprzedzające 
...pozwalało naszej społeczności spółdzielczej 
zabierać głos, wyrażać opinie, protestować i 
postulować już na etapie prac zmierzających 
do nowelizacji ustaw sejmowych. Informując 
jednocześnie prezentowaliśmy skutki najczęściej 
narzucanych nam postanowień prawa. Zapo-
wiadaliśmy konieczność wprowadzania zmian 
do statutu SSM, jako podstawowego dokumentu 
regulującego istnienie i funkcjonowanie Naszej 
Spółdzielni. Prezentowany był przebieg spotkań 
organizowanych przez władze SSM z „Naszymi 
Posłami”. Relacjonowaliśmy udział przedstawi-
cieli SSM w Kongresach Spółdzielczych, posie-
dzeniach sejmowych komisji i klubów poselskich 
podejmujących prace nad prawem spółdzielczym. 
Jesteśmy przekonani, że właśnie dzięki „Między 
Nami Spółdzielcami” członkowie Naszej Spół-
dzielni byli i są zapoznani z prawem „na bieżąco”.

Drugim, równie ważnym obszarem tematycz-
nym, który chętnie bywał czytany i analizowany 
przez Spółdzielców (i nie tylko przez nich) była 
współpraca (lub jej brak) z władzami samorzą-
dowymi miasta Siedlce, w tym z miejskimi spół-
kami. W tej grupie artykułów odnaleźć można 
najwięcej emocji, zaangażowania mieszkańców, 
sądów i opinii, postulatów i protestów. Mimo 
bowiem licznych spotkań władz miasta Siedlce 
z władzami statutowymi SSM, mimo stałego 

udziału Zarządu SSM w pracach Komisji Miesz-
kaniowej Rady Miasta Siedlce nieustan-
nie odczuwany był „głód wiarygodnych 
informacji” o powodach polityki cenowej 
miasta, o prawie lokalnym, a traktowa-
niu Spółdzielców, jako równoprawnych 
i równorzędnych mieszkańców Siedlec. 
Z trudem udawało się „na chwil kilka” 
zasypywać, wymazywać sztuczny podział 
na „my” i „oni”. W tekstach polemicznych 
nie ma, bo być nie mogło, nic zdrożnego. 
Władze samorządowe Siedlec dowiadywały 
się od nas o tym, „co myślą i jak myślą Spół-
dzielcy”, natomiast my mieliśmy możliwość 
prezentowania prac Rady Miasta i Prezydenta 
Siedlec w tych działach i dziedzinach życia, 
które nas bezpośrednio dotyczyły. Chwalili-
śmy zatem „inwestycje wspólne” oraz przyjęty 
sposób uwłaszczenia Spółdzielców na nierucho-
mościach pozostających przez dziesięciolecia 
we wieczystym użytkowaniu SSM. Chwaliliśmy 
współpracę w zakresie bezpieczeństwa, ochrony 
środowiska naturalnego, polityki kulturalnej i 
społecznej miasta. Ganiliśmy nieuprawnione 
rachunkami ekonomicznymi zmiany cen za 
media, w tym zwłaszcza za wodę, ścieki, ciepło i 
odbiór nieczystości komunalnych. Irytowało nas 
nadmierne obciążanie Spółdzielców kosztami 
inwestycji realizowanych przez spółki miejskie, 
bogacenie się tychże, drenowanie naszych domo-
wych budżetów. Przez minione „50” numerów 
„Między nami Spółdzielcami” działo się, oj, 
działo ... między miastem i SSM. Tak zapewne 
być musiało i musi, bo nie jest żadną sztuką 
„klepanie się po plecach” i udawanie, że wszystko 
jest i było „cacy”.  Wypracowanie dobrych, akcep-
towalnych rozwiązań wymaga licznych polemik, 
emocjonalnych debat i dyskusji, bywa, że kłótni i 
protestów, ale... czyż właśnie nie dzięki nim udało 
się uniknąć wielu kłopotów? Czyż nie dzięki dia-
logom możliwe było przeprowadzenie SSM przez 
zarówno zmiany ustrojowe, jak zwłaszcza przez 
jakościowo nowe wymogi dyktowane prawem i 
obyczajem?! 

Dział trzeci, który „żył” na łamach Naszej 
Gazety, to „nasze sprawy”. Członkowie SSM byli 
i są na bieżąco informowani o wszystkim, co się 
w Naszej Spółdzielni wydarza. Relacje z corocz-
nych Walnych Zebrań, relacje z posiedzeń Rady 
Nadzorczej i Zarządu, wiarygodna prezentacja 
uchwał i zarządzeń, sprawozdania finansowe i 
merytoryczne z działalności SSM, prezentacja 
planów i zamierzeń, to treść dziesiątków artyku-
łów. Szczególnie „cenna” okazywała się obecność 
Naszej Gazety wtedy, gdy przychodziło Spółdziel-
com decydować o sprawach najważniejszych, 
wpływających na teraźniejszość i przyszłość SSM. 
Pamiętamy zapewne (spośród bardzo wielu) 
problemy z uznaniem oraz wdrożeniem metod 
uwłaszczenia - tak na gruntach, jak i mieszkań. 
Pamiętamy polemiki związane z remontami 
naszych bloków, w tym zwłaszcza ich termomo-
dernizacją. Pamiętamy opiniowanie inwestycji 
wspólnych realizowanych z miastem - gdzie, 

co, za ile, kiedy..? Pamiętamy również prawny 
spór o to, czy SSM działające na zasadzie „non 
profit” ma prawo uczestniczenia w sięganiu po 
środki miasta kierowane na realizację zadań 
własnych przez organizacje pozarządowe. Dzisiaj 
wszystko wydaje się być uregulowane i funkcjo-
nuje poprawnie. Korzystają z efektów ówczesnych 
polemik nasze Kluby Spółdzielcze, ale i nie tylko 
one. O dorobku Klubów Spółdzielczych i ich 
współtworzeniu kulturalnego pejzażu Siedlec pi-
szemy w innym miejscy Jubileuszowego numeru 
„Między Nami Spółdzielcami”.

Grupę tematyczną czwartą stanowiły obok 
praktycznych informacji (telefony, adresy, godzi-
ny pracy itp.) „Listy do Redakcji”, krótkie teksty 
interwencyjne i polemiczne, opinie Spółdzielców 
oraz relacje z ważniejszych posiedzeń Rad Miesz-
kańców, ich prac, inicjatyw, także informacje o 
konkursach i działalności Klubów Seniora. 

Z pięćdziesięciu numerów „Między Nami 
Mieszkańcami” rysuje się wiarygodny obraz 
historii Naszej Spółdzielni w minionych trzyna-
stu latach. To bogaty materiał poznawczy, ale i 
badawczy dla historyków (dzieje Siedlec, dzieje 
ruchu spółdzielczego, rozwój kultury i sztuki w 
Siedlcach). Dla osób, które od tylu lat „tworzą” 
Naszą Gazetę, to nie tylko podróż w czasie, nie 
tylko dziennikarski dorobek, ale i satysfakcja, 
że warto było podjęć kiedyś taki trud. Warto go 
kontynuować wszak przed nami wcale nie łatwa 
przyszłość ... także ruchu spółdzielczego! Zmienia 
się świat, my z nim, więc róbmy to razem ... także 
na łamach „Między Nami Spółdzielcami”.

Henryk ŁADNO
Krzysztof TOMASZEWSKI

Informacje

Na dobry początek ...
Dokończenie ze str. 1
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Jubileuszowy, bo pięćdziesiąty numer Naszej Gazety „Między 
Nami Spółdzielcami”, to znakomita okazja, by raz jeszcze 
uświadomić mieszkańcom Siedlec - wszystkim - jak poważny 
i cenny jest dorobek tzw. ”kultury spółdzielczej” i o ile Spół-
dzielcze Kluby Kultury wzbogacają kulturalny pejzaż miasta. 

Staramy się na bieżąco, w każdym numerze Naszej Gazety, prezentować pra-
cę Klubów. Tę codzienną! Systematyczną i nie „na pokaz”, lecz z wiarygodnym, 
ideowym przesłaniem. To prawda, że do prowadzenia Klubów Kultury, a w nich 
sekcji artystycznych, twórczych oraz tzw. oświatowo - wychowawczych zobowią-
zuje władze Naszej Spółdzielni ustawa i statut. Ważniejsze jednak od „prawnego 
pozwolenia” na tego typu działalność jest stałe zapotrzebowanie zgłaszane przez 
Spółdzielców... i nie tylko wszak nikt przed mieszkańcami Siedlec (tymi poza spół-
dzielczymi) drzwi nie zamyka. Przychodzą zatem dzieci, ich rodzice, przychodzą 
seniorzy - do popularnego „Lecha” i równie popularnej, od niedawna bardzo 
kolorowej „Trójki” (fasadę klubu zdobią barwne motyle); przychodzi młodzież 
na swoje ukochane poddasze, czyli do „Mansardy”, by pisać wiersze, uczyć się 
interpretacji utworów poetyckich, doskonalić sztukę wykonywania poezji śpiewa-
nej; przychodzą seniorzy do „Rafy”, by doskonalić sztukę śpiewu chóralnego, ale i 
atrakcyjnie spędzać wspólnie czas (wycieczki, wyjazdy do teatru, zabawy taneczne, 
wspólne śpiewanie piosenek, spotkania z ciekawymi ludźmi).

Przypomnijmy, że rzeczywistość Spółdzielczych Klubów Kultury kształtowana 
była w oparciu o rozpoznawane zapotrzebowanie na konkretne zajęcia - od 

plastyki i tańca, teatru po szachy, brydż; od nauki języków obcych, po atrakcyjne 
zajęcia w okresie ferii zimowych i letniej kanikuły; od pracy przy komputerach, 
po wyjazdy krajoznawcze.

Spółdzielczy Klub Kultury „Lech”, bodaj najstarszy (blisko trzydziestoletni) 
obok „Rafy” (dawny „Wieżowiec”) i „Mansardy”, zawsze otwarty był przede 
wszystkim na pracę z dziećmi i młodzieżą. To w „Lechu” prowadzone były i są 
zajęcia z zakresu plastyki, rytmiki i tańca, teatru. To w „Lechu” można uczestniczyć 
w spotkaniach klubowych, w gimnastyce i aerobiku, w kole szachowym, brydżo-
wym, w grach planszowych. To w „Lechu” można uczyć się języka angielskiego, 

uczestniczyć w spotkaniach Klubu Seniora „Fantazja”, w wieczorach poetyckich 
i spotkaniach z poezją śpiewaną. Jak na skromne przecież warunki lokalowe 
„Lech” tętni życiem, a przybywających zawsze witają serdecznie uśmiechy Pani 
Kierownik i Pań Instruktorek. Dorobek „Lecha” jest niezaprzeczalny, a potwier-
dzeniem atrakcyjności oferty kulturalnej Klubu niech będzie fakt, że na zajęcia 
przyprowadzają dzisiaj swoje pociechy te Panie i ci Panowie, którzy trzydzieści, 
dwadzieścia lat wcześniej bywali uczestnikami tychże. Mają więc podstawy, 
by z zaufaniem powierzać swoje pociechy opiece merytorycznej przyjaznych, 
profesjonalnie pracujących i niezmiennie zaangażowanych instruktorek „Lecha”. 
Liczby? To już nie setki, a tysiące dzieci, młodzieży, setki seniorów przekraczało i 
przekracza gościnne progi „Lecha”. 

Historia popularnej „Trójki” jest krótsza, co nie oznacza, że dorobek mniejszy. 
Budynek przy ul. Kurpiowskiej najpierw służył innym celom, a zajęcia klubowe 

i świetlicowe rozwinęły się głównie w latach dziewięćdziesiątych. Spółdzielcy pamię-
tają, że SSM oddała na kilka lat lokale dla tworzonej przez samorząd miasta Siedlce 
Szkoły Podstawowej Nr 12. Nim na „Roskoszy” wybudowano nowoczesną szkołę, 
jej początki związane były właśnie z budynkiem obecnej „Trójki”. Przez kilka lat w 
lokalach „Trójki” funkcjonowała Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - taka była 
potrzeba miasta i władze SSM nie odmówiły pomocy. Dopiero po „wyprowadzeniu 
się oświaty” mógł Klub Kultury podjąć zadania skierowane przede wszystkim do 
mieszkańców osiedli „Warszawska” i „Roskosz”. Czas pokazał jak bardzo oczekiwane 
było uruchomienie w „Trójce” stałych sekcji, z których skorzystały przede wszystkim 
dzieci, ale i dla młodzieży (Klub komputerowy) oraz dorosłych ofert zajęciowych 
nie brakowało. Świetlica Klubowa istnieje i prowadzi swoją działalność po dzień 
dzisiejszy. Przez kilka lat znakomicie funkcjonowała Świetlica Środowiskowa. To 
w „Trójce”, od wielu już lat zajęcia plastyczne prowadzi znakomity siedlecki artysta 
plastyk Ireneusz Parzyszek (zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych). To w „Trójce” 
działały zespoły wokalne, prowadzone były i są zajęcia artystyczne, zajęcia teatralne, 
zajęcia wokalne dla dzieci, klub malucha, zajęcia sportowe, nauczany jest język angiel-
ski, prowadzona szkoła dla rodziców i wychowawców, klub kobiety (gimnastyka dla 
pań), Koło Seniora, koła szachowe i brydżowe. Słynie „Trójka”, podobnie jak i „Lech” 
z organizowanych dla mieszkańców osiedli festynów i wycieczek. Klub tętni życiem, 
codziennie wypełnia się gwarem i niezmiennie służy wszystkim, którzy właśnie w 
tym Klubie zamierzyli doskonalić swoje umiejętności artystyczne, poznawcze lub 
po prostu atrakcyjnie spędzać wolny czas.

„Mansarda” to oaza dla umysłów twórczych. Od lat na poddasze przybywają 
kolejne pokolenia poetów (młodych, bo uczniów siedleckich szkół i uczelni, ale i 
starszych, już twórczo dojrzałych). Na skromnym poddaszu, w niepowtarzalnej 
atmosferze rodzą się nie tylko wiersze, ale i spektakle poetyckie, inscenizacje, 
wydawnictwa. I niech tak zostanie wszak umysłom twórczym potrzebna jest 
atmosfera spokoju, namysłu, twórczych dyskusji i pracy, pracy, jeszcze raz pracy. 

W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku, ale i później, by poznać dokonania 
pracy Spółdzielczych Klubów Kultury, do klubów przybywała Komisja Kultury 
Rady Miasta Siedlce by na miejscy zobaczyć, wysłuchać, ocenić. To była dobra 
praktyka. Łatwiej przychodziło rozmawiać o realizacji zadań wspólnych z miastem, 
a wzmocnieniu pracy klubów, o promowaniu osiągnięć. 

Od kilka już lat samorząd miasta Siedlce, uznając wartość pracy spółdzielczych 
klubów chętnie wspiera oferty i projekty przygotowane z myślą o dzieciach 

i młodzieży. W ramach wspierania organizacji pozarządowych udziela dotacji, 
grantów oraz dofinansowuje pracę sekcji, imprezy plenerowe oraz zajęcia w 
świetlicach środowiskowych (m.in. z tzw. ”korkowego”, czyli środków kierowanych 
na profilaktykę uzależnień i walkę z patologiami społecznymi). Cenna to pomoc 
bowiem pozwala wzbogacić zajęcia, zakupić materiały, dofinansować wycieczki i 
wypoczynek dzieci, organizować dla biedniejszych czas po zajęciach szkolnych (w 
tym korepetycje). Gdy trzeba to i nakarmić, ubrać, zadbać o higienę. Niezmien-
nie, każdego roku, oceny działalności Spółdzielczych Klubów Kultury dokonują 
władze statutowe SSM. Cieszymy się - jako redakcja - że możemy na łamach 
Naszej Gazety, systematycznie, opowiadać o tym, co dzieje się w Klubach, o ich 
osiągnięciach i problemach, o ofercie składanej Spółdzielcom, w tym zwłaszcza 
dzieciom i młodzieży, ale i coraz powszechniej - Seniorom. Gratulujemy Kie-
rownictwu i pracownikom Klubów. Wkład pracy oraz dorobek oraz dokonania 
znakomicie dopełniają kulturę miasta Siedlce. Wypełniają lukę w zakresie ofert 
dla najmłodszych, ale i pozwalają rozwijać uzdolnienia w dziedzinach i działach 
nieprowadzonych przez inne ośrodki kultury miejskiej. Tak trzymać...!

MM i MG 

Spółdzielcza kultura

DZIECI, SENIORZY i nie tylko ...
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Przesyłki kurierskie krajowe

Usługi pakowania

Przesyłki paletowe

Przesyłki kurierskie międzynarodowe

Xero od 8 gr. 
SHIP CENTER

Już  
12,49 zł!
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Rok 1989. Pierwsze mieszkania na nowym osiedlu zostają oddane 
„szczęśliwcom”. Nie ma jeszcze ulic, chodników, zieleni osiedlo-
wej, ale co tam ... wreszcie jest wytęsknione i upragnione „M”. 
Pierwsze światła w oknach. Pierwsze uściski rąk nowych sąsiadów. 
Pierwsze gesty wzajemnej pomocy! Wszystko było pierwsze. 

Rok 1990. Mieszkańców osiedla przybywa. Niektórych dziwi, dlaczego „Ro-
skosz” pisze się przez „s” a nie przez „z”. Cóż, nazwa historyczna, od „roskaszania” 
wzięta, a nie od „rozkoszy”. Nie jedyny to kłopot, ale entuzjazm ludzi, wielki. Nie 
może zatem dziwić, że szybko postępuje proces integracji mieszkańców „wokół 
spraw wspólnych”. Kto dzisiaj jeszcze pamięta i wspomina Społeczny Komitet 
Budowy Sieci Telefonicznej na „Roskoszy”. Kto pamięta inicjatywę budowy szkoły 
samorządowej na i dla dzieci z osiedla „Roskosz”. Kto pamięta pisma do Prezydenta 
Miasta Henryka Guta o komunikację miejską, o ulice, o oświetlenie ... Kto pamięta 
„bój” o „kredyt starego portfela”, poprzez który z dnia na dzień zobowiązania wobec 
banku wzrosły koszmarnie. 

Dzisiaj to już historia. Na osiedlu nie tylko mamy szkołę (minęło dwadzieścia 
lat od jej oddania do użytku), nie tylko sprawnie obsługuje osiedle MPK, nie 
tylko mamy światłowodowy Internet i TV. Osiedle okrzepło, ma swój charakter 
i urok i chyba jest lubiane przez Spółdzielców. We wszystkich sprawach, trud-
nościach, inicjatywach i konfliktach zawsze obecna była Rada Mieszkańców 
Osiedla „Roskosz”. Minęły lata i skala problemów już inna. Dzisiaj Rada mówi o 
wprowadzaniu „nowinek technicznych” (np. czujniki oświetlenia klatek schodo-

wych), o termomodernizacji (postępuje i tylko patrzeć jak wszystkie bloki zostaną 
ocieplone), o handlu wolnym od problemów z „piciem pod chmurką”, o zieleni 
osiedlowej i bezpieczeństwie, na którego poziom trudno narzekać (a bywało w 
przeszłości różnie). Rada Mieszkańców Osiedla „Roskosz”, działając w porozu-
mieniu z Radą Nadzorczą i Zarządem SSM przyjęła i „pilnowała”, by wszelkie 
remonty odbywały się według zasady - od najstarszego bloku, po bloki nowe. Nikt 
tej zasady nie kwestionował i może dlatego dachy nie przeciekają, lampy osiedlo-
we świecą, miejsc parkingowych wyodrębniono ile tylko pozwalał teren, zreali-
zowano - w ramach inwestycji wspólnych z miastem Siedlce - remont wszystkich 
chodników. W historii Rady Osiedla „Roskosz” nigdy nie brakowało ludzi, którzy 
w sposób szczególny angażowali się w rozwiązywanie spraw osiedla, ale i całej 
Spółdzielni. Aktywność mieszkańców zawsze się opłaciła. Niektórych z dzia-
łaczy Rady już nie ma wśród żyjących (np. nieodżałowanej pamięci Andrzeja 
Nawoja), ale są ci, którzy nadal z uwagą śledzą wszystkie inicjatywy, pilnują 
spraw osiedlowych, reagują na zagrożenia, postulują zmiany. Nie potrzeba 
przypominać ich nazwisk, bo mieszkańcy osiedla ich znają, spotykają każdego 
dnia, rozmawiają z nimi. 

Rok 2013. Rada liczy pięciu członków. Posiedzenia odbywają się tradycyjnie 
w „naszej” szkole! Tematy? Oczywiście remonty, oczywiście termomodernizacja, 
oczywiście czynsze, oczywiście place zabaw ... coraz mniej rozpatrywanych 
skarg sąsiedzkich, zgłaszanych uwag, co do bezpieczeństwa na osiedlu, za 
to dużo komentarzy po wprowadzeniu nowej umowy „śmieciowej”. W su-
mie nie jest źle, chociaż chciałoby się więcej i więcej. Na osiedlu nadal brak 
bankomaty, biblioteki, klubu osiedlowego, pomysłu na jeden, nowoczesny 
plac zabaw dla dzieci. Jest o czym rozmawiać, jest o czym decydować ... jest 
i o czym marzyć! Samo życie ...

A działaczom spółdzielczym z osiedla „Roskosz”, w tym członkom Rady 
Mieszkańców wypada podziękować za to, że się im nadal „chce” i że nadal są 
gotowi ponosić odpowiedzialność za dzień dzisiejszy oraz za przyszły rozwój tej 
części miasta. Na Nowy, 2014 rok, pomyślności i powodzenia! 

RO Roskosz

Rozkosznie na „ROSKOSZ-y”

W Warszawie, 26 i 27 listopada obradował VI Krajowy Zjazd Związku Re-
wizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, który zrzesza ponad 500 spółdzielni 
mieszkaniowych z całego kraju. W pierwszym dniu obrad delegaci wysłuchali 
sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej Związku za lata 2009 
- 2013. Najwięcej miejsca w sprawozdaniach poświęcono działaniom związku do-
tyczących projektom zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, o których 
niejednokrotnie informowaliśmy na łamach naszej gazety. W sprawozdaniach 
podkreślano, że w ostatnich latach polityka mieszkaniowa państwa nie sprzyjała 
rozwojowi spółdzielczości mieszkaniowej. Ciągłe zmiany w prawie spółdziel-
czym, często nawet niezgodne z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego wręcz 
hamują rozwój budownictwa spółdzielczego. Natomiast projekt nowej ustawy 
autorstwa klubu PO zmierza zdaniem spółdzielców i wielu znawców prawa do 
likwidacji spółdzielni mieszkaniowych. 

Po wysłuchaniu sprawozdań rozpoczęła się dyskusja, w której dominowały 
sprawy: projektów nowych ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych - nad któ-
rymi obraduje specjalnie powołana komisja sejmowa - oraz wprowadzonej od 
1 lipca „ustawy śmieciowej”, lustracji spółdzielni, budownictwa spółdzielczego 
i znowelizowanej ustawy o wsparciu finansowym rodzin w nabywaniu własnego 
mieszkania. Podkreślano, że nowy program pn „Mieszkanie dla Młodych jest 
mniej korzystny dla potencjalnych kredytobiorców oraz znacznie ograniczony 
w porównaniu z wygaszanym programem „Rodzina na swoim”. W obradach 
zjazdu uczestniczył również piszący te słowa, jako delegat naszej spółdzielni. 
W trakcie dyskusji głos zabierali goście zjazdu, a wśród nich posłowie na Sejm 
RP z SLD i Twojego Ruchu.

W końcowej uchwale Zjazd podjął uchwały w sprawach: Podstawowych 
kierunków działania ZRSMRP na okres do VII Krajowego Zjazdu Związku, 
zmian statutu Związku oraz w sprawie nadania certyfikatu zarządcy zasobów 
mieszkaniowych. Zjazd wybrał również nową Radę Nadzorczą Związku, w skład 
której weszło 41 osób reprezentujących województwa uczestniczące w zjeździe. 
Nowo wybrana Rada Nadzorcza ukonstytuuje się na najbliższym posiedzeniu, 
które odbędzie się w ostatnich dniach grudnia 2013r.                          H. Ładno 

VI Zjazd Związku SM
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Działalność eksploatacyjna
Analiza przychodów i kosztów  za  9 miesięcy 2013 
roku wskazuje, że przychody z całokształtu działal-
ności wyniosły 40.190.250,10 zł natomiast koszty 
wyniosły 37.857.219,11 zł.  Zatem przychody  prze-
wyższyły koszty o kwotę  2.333.030,99 zł, tj. o 6,2%. 
Wyniki za 9 miesięcy 2013 roku na poszczególnych 
rodzajach działalności Spółdzielni są zróżnicowane 
i przedstawiają się następująco.

W zakresie eksploatacji podstawowej  koszty 
zamknęły się kwotą 8.024.133,46 zł. Wpływy z 
opłat wyniosły  7.905.668,61 zł. Nadwyżka kosztów 
nad wpływami za 9 miesięcy 2013 roku wyniosła  
118.464,85 zł. W pozycji montaż nakładek ra-
diowych koszty wyniosły 801.211,88 zł. wpływy 
533.746,55 zł. Nadwyżka kosztów nad wpływami 
w kwocie 267.465,33 zł. pozostaje do spłaty przez 
mieszkańców w ratach miesięcznych w latach 
następnych. W zakresie energii cieplnej wpływy 
przekroczyły koszty o 1.524.607,20 zł. 

W rozliczeniu energii cieplnej uwzględniono 
nadpłatę za rok 2012 w kwocie 2.027.754,61 zł. W 
gospodarce wodnej nadwyżka wpływów nad kosz-
tami za 9 miesięcy 2013 roku wyniosła 132.250,02 

zł. W rozliczeniu wody uwzględniono niedopłatę za 
2012 rok w kwocie - 355.343,03 zł. Różnica pomiaru 
pomiędzy wodomierzami indywidualnymi a wo-
domierzami głównymi za 9 miesięcy roku wyniosła 
162.503,85 zł. niedoboru co stanowi 4,07%. Wskaźnik 
zmalał w stosunku do I półrocza o 2,31%. W zakresie 
wywozu nieczystości w okresie 9 miesięcy 2013 
roku wystąpiła nadwyżka  kosztów nad wpływami  
w kwocie 60.589,16  zł. W zakresie dostawy gazu  w 
I półroczu 2013 roku wystąpiła nadwyżka wpływów 
nad kosztami w kwocie 681.712,22 zł. W rozliczeniu 
gazu uwzględniono niedopłatę  za rok 2012 w kwocie 
232.352,94 zł. Jednocześnie wystąpiły znaczne opóź-
nienia w otrzymywaniu faktur za dostarczony gaz 
przez PGNiG na kwotę około 400.000 zł. 

Fundusz remontowy
W analizowanym okresie wydatki z funduszu 
remontowego zamknęły się kwotą  9.906.491,06 
zł, natomiast wpływy zamknęły  się kwotą 
7.933.659,95 zł.  

Zaległości czynszowe
Zaległości czynszowe z tytułu użytkowania lokali 
mieszkalnych na dzień 30 września 2013 roku 

osiągnęły poziom 3.064.508,36 zł i zwiększyły się o 
kwotę 261.145,64 zł, w porównaniu do stanu na 30. 
09. 2012 r. (Wymiar czynszu w tym okresie wzrósł o 
1.921236,26 zł.). Wskaźnik zadłużenia czynszowego 
odnoszonego do wymiaru opłat uległ zwiększeniu 
z 5,7 % do 6,0 %. (na dzień 31.10.2013 wskaźnik 
wyniósł - 5,8 %).

Zaległości w opłatach czynszu na lokalach 
użytkowych na dzień 30 września 2013 roku wy-
noszą 594.638,39 zł. W stosunku do dłużników 
podejmowane są działania prawne łącznie z postę-
powaniem sądowym i komorniczym po uprzednim 
przywołaniu dłużników na plenarne posiedzenie 
Rady Nadzorczej.

Zatrudnienie i wynagrodzenie
W analizowanym okresie średnioroczny poziom 
zatrudnienia wyniósł 147,875 etatów, tj. o 6,875 
etatów poniżej planu. Fundusz płac w okresie 9 
miesięcy 2013 roku został wykorzystany w kwocie 
4.086.765,59 zł, tj. w wysokości 72,23 % planu 
rocznego. Przeciętna płaca brutto za 9 miesięcy 2013 
roku wyniosła 3.070,73 zł.

M.M.

Analiza wykonania zadań gospodarczo-finansowych za 9 m-cy 2013 r.

Jak oszczędzić na ogrzewaniu
W zasobach Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej już ponad 80 budynków rozliczanych 

jest z zużytego ciepła na podstawie indywidualnych podzielników kosztów. Czym są i jak 
działają podzielniki oraz co zrobić aby uzyskiwać oszczędności? 

Podzielniki kosztów ogrzewania nie są przyrządami pomiarowymi są to urządzenia, 
które pomagają podzielić koszt ciepła zużytego przez cały budynek pomiędzy poszczególne 
mieszkania. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się, którzy mieszkańcy zużywają więcej ciepła, 
a którzy mniej. Podzielnik ciepła jest więc przyrządem rejestrującym różnicę temperatury 
powierzchni grzejnika i pomieszczenia. Na wyświetlaczu wyświetla się liczba impulsów 
określająca ilość ciepła jaką oddaje grzejnik do otoczenia. Temperatura grzejnika nie jest 
jednakowa na całej jego powierzchni; najwyższa jest tam gdzie woda do grzejnika dopływa, a 
najniższa na odpływie. Mając do dyspozycji zawór termostatyczny zamontowany przy grzej-
niku można, w pewnych granicach, zmienić rozkład temperatury na powierzchni grzejnika. 
Ważna jest  średnia temperatura powierzchni grzejnika oraz temperatura w pomieszczeniu 
bo to właśnie rejestruje zamontowany podzielnik kosztów. 

Przy zachowaniu pożądanego komfortu cieplnego w pomieszczeniach, zamontowane 
podzielniki ciepła, przeprowadzona termomodernizacja oraz funkcjonujący system rozliczeń 
ciepła pozwala na obniżenia ponoszonych przez mieszkańców opłat za centralne ogrzewania 
średnio o około 30%, a nawet do 50%. Dla przykładu, średnia oszczędność na 1 m2 p.u.m. 
w 2012 roku na budynkach wyniosła: Batorego 1 - 11,41 zł; Chrobrego 2 - 15,14 zł; Dreszera 
13 - 14,63 zł; Wyszyńskiego 12 - 12,29 zł; Pomorska 1 - 10,59 zł. 

Aby uzyskać takie oszczędności należy spełnić następujące warunki:
•	 Utrzymywać w mieszkaniu temperaturę nie wyższą niż niezbędną dla dobrego 

samopoczucia, stosując odpowiedni dla siebie ubiór. W pokoju zwykle wystarcza tem-
peratura 20, w sypialni 17°C. Obniżając temperaturę w nocy oraz wychodząc do pracy 
można uzyskać znaczne oszczędności ciepła. Obniżenie temperatury o 1°C powoduje 
zmniejszenie zużycia energii o 6%. 

•	 Zadbać o szczelność okien. Pomieszczenia wietrzyć krótko i intensywnie. W czasie wie-
trzenia należy pamiętać o zakręceniu termostatów. Długotrwałe wietrzenie powoduje 
wychłodzenie ścian i mebli. Nie wolno jednak całkowicie zrezygnować z przewietrzania 
mieszkań gdyż prowadzi to do wzrostu zawilgocenia mieszkania i dalej zwiększenia 
zużycia ciepła oraz dewastacji lokalu przez np. zagrzybienie. 

•	 Grzejniki powinny być odsłonięte. Długie zasłony powodują wzrost zużycia ciepła 
nawet do 30% ograniczając jednocześnie dopływ ciepła do mieszkania. 

•	 Nie wieszać żadnych przedmiotów na podzielnikach (np. mokre ręczniki, folie itp.) 
gdyż powoduje to szybsze naliczanie jednostek. Pranie najlepiej suszyć na suszarkach a 
nie na grzejnikach, grzejnik będzie gorący ale nie będzie emitował ciepła do mieszkania. 
Aby wpływać na ilość ciepła emitowanego przez grzejniki a tym samym na temperaturę 
w mieszkaniu należy korzystać z przygrzejnikowych zaworów termostatycznych.

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie efektywności energetycznej 
(2012/27/UE) do 31 grudnia 2016 roku opomiarowane muszą zostać wszystkie budynki 
wielolokalowe niezależnie czy są one termomodernizowane czy nie. 

M. Michalak

Kto na swoim?
Do końca 2012 roku młodzi ludzie mogli zaciągać kredyty 

hipoteczne w programie „Rodzina na swoim”. Za uzyskany wie-
loletni kredyt bankowy, młodzi mogli kupić nowe mieszkania 
od dewelopera czy spółdzielni jak również mieszkania na rynku 
wtórnym czyli prościej mówiąc, mieszkania od innego prywatnego 
właściciela (używane). W nowej ustawie nazwanej „Mieszkanie 
dla młodych” (szkoda, że nie „deweloperzy na swoim”) przyjętej 
ostatnio przez naszych „wybrańców Narodu” czyli Sejm zapisano, 
że za ten kredyt będzie można kupić tylko mieszkania nowe 
czyli od dewelopera. Nie pomogły zabiegi niektórych posłów 
aby pozostawić w nowej ustawie także możliwość, zakupu za 
uzyskany kredyt, również mieszkań na rynku wtórnym, gdyż 
takie mieszkania są po prostu tańsze. Ciekawe czy zadziałało tu 
czyjeś lobby czy też zabrakło głębszej analizy tak poważnego 
tematu?. Z ostatnich zachowań rynku mieszkaniowego można 
wywnioskować, że zapis nie pozwalający zakupu z kredytu MdM 
mieszkań na rynku wtórnym spowodował natychmiast wzrost 
cen mieszkań u deweloperów. Czy o to chodziło ustawodawcy? 
Nowa propozycja kredytu „MdM” jest powszechnie krytykowana. 
W opiniach wyrażanych przez dyskutantów można przeczytać, że: 
„nowa ustawa to robienie dobrze deweloperom i bankom, a nie 
młodym”, „z dopłatami czy bez młodzi zostają i tak niewolnikami 
z 30-to letnimi kredytami”, „ młodzi! - niestety, ale będziecie w 
szponach banków i deweloperów, neoliberalna PO problemów 
mieszkaniowych Polaków nie rozwiąże. Czy rzeczywiście MdM 
wesprze najbardziej potrzebujących pomocy w staraniach o 
mieszkania, czy też raczej okaże się bardziej programem wsparcia 
dla deweloperów? Takie  i temu podobne wypowiedzi można zna-
leźć w wielu komentarzach prasowych i na forach internetowych. 
I trudno się z autorami tych wypowiedzi nie zgodzić. Dziś kiedy 
wielu młodych ludzi nie posiada zdolności kredytowych - gdyż 
większość z nich zatrudnionych jest na „umowach śmieciowych” - w 
dalszym ciągu nie będzie mogła skorzystać z „pomocy” państwa i w 
wielu przypadkach  lichwiarskich kredytów, aby spełnić marzenie 
o swoim własnym „M”. Wg wielu dyskutantów zajmujących się tym 
tematem z programu MdM nie skorzystają ludzie, którzy naprawdę 
nie są w stanie zaspokoić swoich mieszkaniowych potrzeb bez 
wsparcia, ale raczej ci, którzy dysponują odpowiednią zdolnością 
kredytową, a dzięki programowi wsparcia kupią bardziej luksuso-
we mieszkanie lub zaoszczędzą trochę własnych środków. Czyli 
nowy program pomocy państwa w zrealizowaniu marzeń o swoim 
własnym „M” dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują i tak nie 
będzie dostępny?                                                                                 H. Ładno
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Ferie to okres wypoczynku i dobrej zabawy dla dzieci. To 
idealny czas by zapomnieć o szkole, a skupić się na aktywnym 
spędzaniu czasu wolnego. Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
i Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS wycho-
dzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dzieci, które nigdzie 
nie wyjechały na ferie proponując różnorodne formy spędzania 
czasu wolnego od nauki. Przedstawiając propozycje kulturalne 
dzieciom i młodzieży zakładamy realizację ich indywidualnych 
potrzeb i zainteresowań. Atrakcyjne formy i sposób przepro-
wadzenia zajęć zachęcają do uczestnictwa w różnego rodzaju 
zajęciach. Każdy kto odwiedzi nasz Klub znajdzie dla siebie coś cie-
kawego i interesującego, co pozwoli mu pogłębić i lepiej poznać 
swoje zainteresowania. Z pewnością ferie zimowe w Klubie LECH 
będą czasem dobrej zabawy, niezapomnianych przeżyć oraz 
nawiązywania wspaniałych znajomości i przyjaźni co zaowocuje 
miejmy nadzieje w przyszłym, dorosłym życiu. Pragniemy nauczyć 
i pielęgnować w dzieciach potrzebę spotykania i rozmowy z 
drugim człowiekiem, szacunku i wzajemnego zrozumienia dla 
drugiej osoby. Wymiana zdań, wspólne gry i zabawy uczą dzieci 
pozytywnych zachowań oraz zdrowych relacji z rówieśnikami.

Proponowane przez Klub formy spędzania czasu wolnego 
dzieci w okresie ferii zimowych przyczynią się z pewnością 
zapobieganiu i zmniejszaniu zachowań patologicznych. Pro-
gram ferii zimowych zawiera wszystkie przedstawione wyżej 
kwestie. Propozycje kulturalne kierujemy do dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym i szkolnym zamieszkałych na osiedlu 1000-le-
cia. Głównym miejscem realizacji zadania będzie teren klubu, 
gdzie bezpieczne i wygodne warunki będą sprzyjały realizacji 
zadania. Wszystkie zajęcia kulturalno-rekreacyjne przeprowa-
dzą doświadczeni pedagodzy, którzy będą odpowiedzialni za 
organizacje zajęć i ich wysoki poziom.

Zajęcia będą miały charakter edukacyjny, wychowawczy 
oraz rekreacyjno- sportowy. Przewidujemy, że w zapropono-
wanych przez Klub formach udział weźmie w sumie około 
40 dzieci. Ta liczba uczestników z roku na rok rośnie. Zajęcia 
będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-
14.00 przez okres dwóch tygodni. W zadaniu jest propozycja 
zajęć rotacyjnych ( w grupach) każdego dnia i będą to: zajęcia 
sportowo - rekreacyjne (zabawy na śniegu, sanki, lodowisko, 
konkurencje sportowe na terenie klubu, gry, konkursy i zabawy 
zręcznościowe), zajęcia artystyczno - plastyczne (zastosowanie 
różnorodnych form i technik pracy z dziećmi, zorganizowanie wy-
staw prac plastycznych), zajęcia taneczne (rozwijanie poczucia 
rytmu dzieci poprzez ruch oraz elementy tańca towarzyskiego 
i nowoczesnego), gry i zabawy w języku angielskim, zabawy 
logopedyczne językiem i mową, zajęcia w bibliotece przy ul. 
Granicznej - spotkania z książką oraz  wyjścia do kina i do sali 
zabaw dla dzieci przy ul. Jagiełły. Zapraszamy wszystkie chętne 
dzieci tel. (25) 644 39 15.                                              Anna Magryta 

Tuż przed wakacjami dzieci uczęszczające 
na świetlicę do Spółdzielczego Klubu Kultury 
„Trójka” pojechały na wycieczkę do Parku 
Linowego w Nakorach. W tej niewielkiej 
miejscowości oddalonej od Siedlec o 16 km, 
czekało na dzieci wiele atrakcji. Pierwszą z nich 
było sprawdzenie swoich sił na trasach parku. 
Park składa się z 21 zróżnicowanych przeszkód 
podzielonych na dwie trasy na różnych wy-
sokościach. Po wcześniejszym przeszkoleniu 
uczestnicy pokonywali tor linowy co wymaga 
sporo wysiłku oraz sprawności fizycznej. Każdy 
przemierzał trasę w miarę swoich możliwości 
i w odpowiednim dla siebie czasie. Dzięki 

temu doświadczeniu dzieci mogły nauczyć się 
opanowania, techniki utrzymania równowagi a 
chętni mogli przełamać barierę lęku wysokości 
i strachu na trasie bardziej zaawansowanej 
na wysokości 4,5 metra. Następnie wszyscy 
spotkali się przy ognisku i od razu zabrali do 
pieczenia kiełbasek, które z apetytem zjedli. Był 
to czas na odpoczynek i rozmowy o trudno-
ściach, które napotykali pokonując przeszkody 
w powietrzu. 

Koleją atrakcją było zwiedzanie ptaszarni 
w położonej w sąsiedztwie. Przeróżne odmia-
ny egzotycznych gatunków żywego ptactwa 
fascynowały oglądających. Szczególną uwagę 
zwróciły na siebie ozdobne kurki oraz zachwy-
cające pawie, które były w okresie godowym i 
prezentowały piękne kolorowe pióra. Grupa 
dodatkowo integrowała się biorąc udział 
w konkurencjach sportowych na świeżym 
powietrzu. Skakanie w workach czy wyścigi 
drużynowe sprawiły dzieciom ogromną frajdę. 
Instruktorzy z przyjemnością obserwowali 
zadowolone i pełne uśmiechu twarze swoich 
podopiecznych. Po trudach nauki w roku 
szkolnym ta wycieczka była odpoczynkiem i 

zapowiedzią nadchodzących wakacji. 
29 września dzieci uczęszczające na 

zajęcia do Spółdzielczych Klubów Kultury 
„Trójka” oraz „Lech” odwiedziły Centrum 
Rozrywki- Wola Camp w Woli Wodyń-
skiej. Świeże powietrze, świergot ptaków, 
szum drzew i otaczająca dookoła przyroda to 
główne zalety tego miejsca. Z dala od gwaru 
miasta uczestnicy wycieczki w jesiennych 
promieniach słońca zwiedzali stadninę koni, 
hodowlę kur zielononóżek oraz zagrodę kóz. 
W międzyczasie chętni mogli poćwiczyć 
akrobacje skacząc na trampolinie. Następnie 
grupa udała się do pobliskiej pasieki pszczół 
aby dowiedzieć się jak powstaje miód, który 
tak bardzo lubimy. Dzieci mogły zobaczyć co 
znajduje się w środku ula oraz królową pszczół 
co chyba najbardziej zapadło w ich pamięci. 

Po spacerze w porze obiadowej wszyscy 
zebrali się przy ognisku aby się ogrzać i zjeść 
upieczona przez siebie kiełbaskę. Na deser 
pociechy dostały słodki podwieczorek. Kiedy 
nadszedł czas na wspólną zabawę instruktorzy 
prowadzili zajęcia ruchowe i sprawnościowe 
przy muzyce a także pokazywali propozycje spę-
dzania aktywnie czasu na świeżym powietrzu. 
Przeciąganie liny, konkurencje zespołowe, gry 
z chustą czy wspólny taniec zintegrowały grupę. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się pojazdy 
militarne, które znajdowały się na terenie Wola 
Camp, szczególna uwagę zwrócił na siebie czołg, 
który dzieci mogły z bliska obejrzeć. Ten jesienny 
dzień był pełen atrakcji. Na pożegnanie wszyscy 
członkowie wycieczki losowali upominek, który 
zabrali ze sobą do domu na wspomnienie tego 
miło spędzonego czasu. Zachęcamy młodzież do 
spędzania wolnego czasu w klubie, do spotkań, 
tworzenia wspólnych projektów i realizacji 
własnych pomysłów. 

Na nadchodzące ferie zimowe 2014 przy-
gotowaliśmy bogatą ofertę spędzenia wolnego 
czasu dla dzieci szkolnych. Zajęcia odbędą 
się w dniach 17 - 28. 02. 2014 r., w godzinach 
10.00 - 14.00. W programie zajęć przewidzia-
no: zajęcia artystyczne, sportowe, gry i zabawy, 
wyjście do kina, bal karnawałowy i wiele 
innych. Serdecznie zapraszamy do zapisów w 
siedzibie klubu przy ul. Kurpiowskiej 3 lub tel. 
25-64-369-36.      Małgorzata Maciejewska

„Zimowe szaleństwo” w „LECH-u”

WARTO WIEDZIEĆ
Zwrot z funduszu remontowego spółdzielni nie jest przychodem 

podatnika tak wynika z interpretacji ogólnej ministra finansów z dnia 10 
października 2013 r, DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13 umieszczonej na 
stronie Lex Adm. Skarbnica czytamy m.in.: Kwota zwrotu otrzymanego 
przez właściciela lokalu mieszkalnego z funduszu remontowego spółdzielni 
mieszkaniowej nie stanowi przychodu i nie podlega opodatkowaniu PIT. 
Jak zauważył minister, zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem organów 
podatkowych właściciel lokalu mieszkalnego otrzymujący z funduszu 
remontowego spółdzielni mieszkaniowej zwrot wydatków poniesionych 
na remont swojego lokalu, np. na wymianę stolarki okiennej czy drzwi 
wejściowych uzyskuje przychód z innych źródeł podlegający opodatkowa-
niu według skali podatkowej. Powyższego poglądu nie podzielają jednak 
sądy administracyjne, które prezentują stanowisko, że przedmiotowy zwrot 
wydatków jest obojętny podatkowo, gdyż w takim przypadku właściciel 
lokalu otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych wydatków na 
fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej. W związku z zaistniałą 
różnicą w ocenie skutków podatkowych takiego zwrotu, prezentowaną 
przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne, minister finansów 

wystąpił do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
o interpretację przepisów regulujących prawa i obowiązki właściciela lokalu 
mieszkalnego w budynku stanowiącym współwłasność spółdzielni miesz-
kaniowej. Zgodnie  z wyjaśnieniem tego resortu, wskazanym w ustawie o 
spółdzielniach mieszkaniowych obowiązkiem finansowym właścicieli lokali 
odpowiada obowiązek spółdzielni mieszkaniowej do utrzymania w należy-
tym stanie nieruchomości, w tym zasobów mieszkaniowych, stanowiących 
współwłasność spółdzielni i właścicieli lokali, zarządzanych obligatoryjnie 
przez spółdzielnię. Zasadna jest zatem konkluzja, że fakt ponoszenia przez 
właścicieli lokali mieszkalnych opłat na fundusz remontowy spółdzielni 
mieszkaniowej może zobowiązywać spółdzielnię mieszkaniową, w zakresie 
przewidzianym w statucie lub regulaminie spółdzielni, do uczestniczenia 
w wydatkach związanych z utrzymaniem w należytym stanie lokali stano-
wiących odrębną własność. Biorąc pod uwagę powyższe oraz ugruntowaną 
linię orzeczniczą sądów administracyjnych w przedstawionej sprawie należy 
zdaniem ministra finansów uznać, że kwota zwrotu otrzymana na podstawie 
o zgodnie ze statutem lub regulaminem spółdzielni mieszkaniowej nie 
stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.”

Red.

Dobra zabawa z „Trójką”  
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Jesteśmy najstarszą polską firmą rozliczającą koszty energii cieplnej i wody.
Nasza kadra jest merytorycznie przygotowana do rozwiązywania problemów z ogrzewnictwa i ciepłownictwa.

q Dysponujemy własnym podzielnikiem dyfuzyjnym oraz podzielnikami elektronicznymi - 1 i 2 czujnikowymi renomowanej 
firmy KUNDO. Podzielniki zgodne są z wymaganiami Polskich Norm PN EN 834 i PN EN 835.

q Posiadamy własny system rozliczeniowy dostosowany do potrzeb i warunków polskiego budownictwa 
wielorodzinnego.

q Rozliczeń dokonujemy w kilku centrach na terenie kraju, między innymi w naszym Oddziale w Siedlcach. 
Dzięki temu jesteśmy blisko naszych klientów.

q Pomagamy również w rozwiązywaniu problemów związanych z dostawą ciepła dla potrzeb ciepłej 
wody użytkowej poprzez dobór i montaż termostatycznych ograniczników cyrkulacji. Dostarczamy 
także system izolacji pionów.

q Metodą pneumatyczną docieplamy stropodachy wentylowane w budynkach. Jako materiału izolacyjnego używamy 
granulowanej wełny mineralnej (szklanej i skalnej) oraz celulozy.

Na realizowany profil działalności posiadamy certyfikat zgodności z normą ISO 9001 : 2000
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

ENERGOSYSTEM Oddział w Siedlcach
ul. Brzeska 120, 08 - 110 Siedlce 

tel./fax 25 643 46 09
e-mail: siedlce@energosystem.com

ENERGOSYSTEM Sp. z o.o.
ul. Nieszawska 10, 61-021 POZNAŃ
e-mail: biuro@energosystem.com

Rok założenia 1992

www.energosystem.com

Oferujemy ochronę dla Ciebie i Twoich bliskich.

Informację na temat ubezpieczenia można uzyskać w: 
 siedzibie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. 3 go Maja 28, pokój nr 203, tel. 25 632 84 78, 
 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 28 

 tel. 25 633 02 96, 25 633 35 85, fax 25 633 02 96

Ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną miesięcznie

www.uniqa.pl

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.

Ubezpieczamy m.in. od:
 ognia, 
 zalania, 
 stłuczenia, 
 przepięcia, 
 kradzieży, włamania, 
 w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim.

OC

Ubezpiecz swoje mieszkanie 

już od kilku złotych miesięcznie


