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O spotkaniach z wyborcami, które organizo-
waliby aspirujący do pełnienia funkcji Raj-
cy Miasta powiedzieć można tyle, że ich nie 
było. Jeżeli nawet jakieś „prezentacje” miały 
miejsce, to bardziej w tle walczących o fotel 
Prezydenta Miasta niż na otwartych spotka-
niach. Do mieszkańców docierały i „musiały 
wystarczyć” podkolorowane ulotki, broszurki, 
w które wpisano (jakby wstydliwie) oklepane 
we wcześniejszych kampaniach hasła oraz 
długie listy sukcesów osobistych, zawodowych 
i społecznych.

Drzewiej zdarzało się tak, że spotkania 
z kandydatami na radnych wywoływały ogrom-
ne emocje, a sale zapełniały się gotowymi do 
debaty i sporów mieszkańcami. Podczas spo-
tkań weryfikowano wiedzę o kandydatach, 
opiniowano ich programy i zamierzenia, zo-
bowiązywano do realizacji oczekiwanych przez 
mieszkańców zadań. Ulotki? Miały wówczas 
mniejsze znaczenie i bardziej informowały 
o tym, że ktoś, gdzieś startuje, kandyduje, niż 
„zastępowałyby” żywe słowo, osobisty kontakt, 
rozmowę..! Siedlczanie poznawali kandydatów 
i często zdarzało się tak, że po spotkaniach 

decydowali, komu i dlaczego zaufają, na kogo 
z przekonaniem oddadzą głos! Tak wydarzało 
się drzewiej... jeszcze z dekadę temu!

Kampania wyborcza 2014 roku wygląda-
ła zupełnie inaczej. Kandydaci na radnych nie 
silili się na kreowanie programów, zgłaszaniu 
inicjatyw, budowaniu wizji przyszłego rozwoju 
miasta. Lektura ulotek przekonuje, że jednolity 
tekst powstawał w sztabach wyborczych i tylko 
co bardziej ambitni kandydaci decydowali się na 
„dopisanie” do tez ogólnych, własnych haseł, idei, 
projektów. By być bliżej prawdy stwierdzić należy, 
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Dokończenie str. 4

PAPIEROWE WYBORY...

Do Siego Roku 2015

Samych radosnych dni, 
dużo zdrowia i pomyślności  

w Nowym 2015 Roku 
wszystkim mieszkańcom 

Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

życzą

Rada Nadzorcza
i Zarząd SSM.

Nigdy dotąd, w długiej przecież historii III RP, nie mieliśmy do czynienia z tak dziwną kampanią wyborczą! Dziwną z dwóch 
powodów. Z jednej strony „milczeli” kandydaci na radnych, bo przemawiały za nich i za nimi gabarytowo potężne banery, 
plakaty i tysiące, dziesiątki tysięcy ulotek. Z drugiej strony można było odnieść wrażenie, że ochotę na „bezpośredni dialog” 
z wyborcami mieli wyłącznie dwaj kandydaci na Prezydenta Miasta Siedlce. 
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Miał bez wątpienia atut i przewagę nad 
kontrkandydatem Sitnikiem. Nikt nie mógł za-
rzucić Wojciechowi Kudelskiemu, że spotkał się 
ze środowiskiem spółdzielczym tylko ze względu 
na toczącą się kampanię wyborczą! Miał i drugi 
atut – doskonale wiedział, czym spółdzielnia jest 
i w oparciu o jakie uregulowania prawa funk-
cjonuje. Takiej wiedzy brakowało kandydatowi 
Sitnikowi. No cóż...

Może dlatego przebieg spotkania z Woj-
ciechem Kudelskim, ubiegającym się o kolejną 
kadencję, był łatwy do przewidzenia. Spółdzielcy  
poczuli, że oto mają możliwość bardzo swobod-
nego i bezpośredniego dialogu z pretendentem 
do fotela prezydenckiego. Nie mogły zaskoczyć 
informacje i wyjaśnienia, które siedlczanie, w 
tym przecież także spółdzielcy mieli możliwość 
wysłuchać w TV Wschód, w lokalnym radio, 
przeczytać z obszernej, wyborczej lektury listów, 
broszur, ulotek i plakatów.

Nie dziwi fakt, że najwięcej emocji wywołał 
problem bardzo wątpliwej inicjatywy wybudo-
waniu na Osiedlu Ogrody szerokiej ulicy, której 
mieszkańcy nie chcą, której budowa jest bezsen-
sowna,… i komu ma służyć? Na inne pytania, 
zwłaszcza dotyczące spółek miejskich, zadłużenia 
miasta, problemów komunikacyjnych nie było już 
zbyt wiele czasu, a i treść odpowiedzi także była 
przewidywalna.

Czy warto było organizować takie spotka-
nie? A i owszem! To był dobry pomysł i dobra 

inicjatywa Wojciecha Kudelskiego. W końcu 
spółdzielcy mieli kolejną okazję, by przekonać 
się, że choć może w nadchodzących czterech 
latach „cudów nie będzie”, to jednak Prezydent 
Kudelski to więcej spokoju, przewidywalności, 
szans na dialog, współpracę, a takie walory kan-
dydata na Prezydent Siedlec to już coś! Nikt nie 
lubi nagłych, gwałtownych, rewolucyjnych zmian. 
Nikt nie opowie się po stronie „zapowiadającego 
rozliczenia”, mało przewidywalnego i mniej kom-
petentnego kontrkandydata Sitnika.

A co dla spółdzielców? O ile Prezydent 
Kudelski pogłębi współpracę z SSM, wzmoże 

nadzór nad polityką cenową i finansową spółek 
miejskich, zdyscyplinuje Straż Miejską, poprawi 
kilka denerwujących spółdzielców spraw (np. 
oświetlenie ulic i uliczek osiedlowych), to do 
2018 roku, tak źle nam w Siedlcach się nie będzie 
mieszkało. Pozostaje też wierzyć, że przynajmniej 
raz w roku Pan Prezydent zechce odbyć szczerą 
rozmowę ze spółdzielcami, którzy na uzgodnione 
spotkania zawsze, chętnie się stawią.             H.Ł. 

PREZYDENT – KANDYDAT NA ... PREZYDENTA

Będzie protest
Miasto wbrew logice i potrzebom chce uszczęśliwić 
mieszkańców Osiedla Ogrody!

Do mieszkańców Osiedla Ogrody dotarła z trzyletnim opóźnieniem informacja o uchwa-
le Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku, która spowoduje wybudowanie na trenie 
Osiedla ulicy Woszczerowicza. Ulica ta będzie łączyła ul. Floriańską z Placem Tysiąclecia 
i będzie bezpośrednio przylegała do budynków mieszkalnych. Przewidywana jest likwi-
dacja dotychczasowych garaży stojących przy osiedlowej uliczce Woszczerowicza. Od ul. 
Woszczerowicza pomiędzy przedszkolem a budynkiem mieszkalnym Solskiego 6 będzie 
przebiegała ulica dojazdowa do ulicy 3-Maja.

Informacja wzburzyła mieszkańców; nie wyobrażają sobie mieć pod oknami  pędzą-
cych samochodów, które zakłócą spokój i uczynią Osiedle niebezpiecznym szczególnie 
dla dzieci i osób starszych, a właściciele samochodów stracą garaże i miejsca postojowe.

W imieniu członków Spółdzielni Rada Mieszkańców  Osiedla Ogrody zadaje pytanie 
Radzie Miasta i Prezydentowi Miasta, komu ma służyć wybudowanie tej ulicy i to po ponad 
czterdziestu  latach istnienia Osiedla?

Mieszkańcy będą protestowali i wszelkimi sposobami  walczyli o utrzymanie dotych-
czasowego stanu Osiedla.

Dalsze działania w tej sprawie w następnych numerach gazety ,,Między nami spół-
dzielcami”.

Rada Mieszkańców Osiedla Ogrody

Siedlce w statystyce
Ciekawy dokument zawierający dane sta-
tystyczne za lata 2005 - 2012 przygotował 
Urząd Statystyczny w Warszawie. Doku-
ment ten podaje pozycję naszego miasta 
względem największych miast wojewódz-
twa mazowieckiego tj. Ciechanowa, Ostro-
łęki, Płocka, Radomia i Warszawy. Pokazuje 
również obraz statystycznego mieszkańca 
Siedlec. Wg opublikowanego dokumentu 
statystyczny siedlczanin ma 37 lat, posia-
da średnie wykształcenie, jest w związku  
małżeńskim, jego rodzina jest 3 osobowa, 
posiada mieszkanie o powierzchni 63m2 , 
a jego zarobek miesięczny to 3400zł brutto 
i był najniższy wśród badanych miast. 

Jak pisze Justyna Wrocławska z Urzę-
du Statystycznego w Warszawie w wielu 
badaniach statystycznych Siedlce wyprze-
dziły nawet Warszawę. Bardzo dobrze wy-
padliśmy pod względem budownictwa 
mieszkaniowego. Oddano w naszym 
mieście najwięcej mieszkań w przelicze-
niu na 1000 mieszkańców. W roku 2012 
Siedlce miały najniższą stopę bezrobocia, 
a na przestrzeni badanych lat liczba pod-
miotów gospodarczych wzrosła z 7740 
do 8103. Tyle w skrócie statystyka, która 
może w niektórych przypadkach zdaniem 
naszej redakcji nie zawsze pokrywa się 
z rzeczywistością, ale cóż, tak wynika ze 
statystyki.                                                        red. 

Przedwyborcze spotkania
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... zaprosił na przedwyborcze spotkanie spółdzielców i ...można było od-
czuć wrażenie, że zapomniał z kim się spotkał. Tak można posumować 
pierwszy kontakt Pana Andrzeja Sitnika ze spółdzielcami. Można pominąć 
milczeniem fakt, że o tak licznej społeczności (prawie połowa substancji 
mieszkaniowej miasta) przypomniał sobie Kandydat dopiero przed II turą 
wyborów. A szkoda... Spółdzielcy mieli wiele pytań do zadania, sporo infor-
macji chcieli uzyskać.  Tymczasem spotkanie ograniczyło się do godzinnej 
„prelekcji”, w której dominującym hasłem było „ja się na to nie zgadzam!”. 
Z prelekcji spółdzielcy mogli dowiedzieć się dokładnie tego samego, co 
wpisane zostało w ulotki, broszurki i listy wyborcze, które Kandydat tak 
masowo „powierzał” skrzynkom pocztowym w spółdzielczych blokach.

O czym nie było mowy? O formach ewentualnej współpracy, o wspól-
nych projektach, inwestycjach, programach, które pozwoliłyby zniwelować 
istniejący nadal podział między „tymi ze spółdzielni”, a tymi „miastowymi”. 
Zgłoszony z sali postulat, by SSM mogła być reprezentowana w radach nad-
zorczych spółek miejskich – co pozwoliłoby mieć wpływ na kształtowanie 
cen i uwiarygodniłoby plany rozwojowe spółek, skwitowany został krótkim 
„ogłoszę konkursy”! Problem nieobecności Straży Miejskiej (w godzinach 
nocnych) na spółdzielczych osiedlach także nie spotkał się z większym 
zainteresowaniem Kandydata. Za to wiele czasu poświęcił On „wyborczym 
pomówieniom” i niszczeniu plakatów. Podkreślał swoje kompetencje i kwa-
lifikacje. Powtarzał znane z innych spotkań i debaty historyjki o nauczycielce 
angielskiego, czy zamarzających zjeżdżalniach wodnych w Aquaparku. 

Za jeden epizod warto Kandydata pochwalić. Nie zareagował, gdy z sali 
zgłoszono problem termomodernizacji bloków spółdzielczych! Dyskutantka 
bardzo chciała przenieść swój personalny spór z Zarządem SSM na forum 

miejskie! Polemiki i konflikty wewnątrz-spółdzielcze powinny być rozwią-
zywane przez organy statutowe SSM i w zgodzie z postanowieniami prawa. 
„Wrzucanie” takich tematów Kandydatowi na Prezydenta Miasta, to więcej 
niż nieporozumienie. Dobrze zatem, że Pan Sitnik nie dał się „wrobić” w 
temat, który leży poza kompetencjami władz samorządowych miasta.

Czy Kandydatem, który spotkał się ze spółdzielcami, kierował interes 
wyborczy, czy też rzeczywiste zainteresowanie problemami społeczności 
spółdzielczej przekonamy się w trakcie trwania kadencji Rady Miasta! Pozna-
my, czy Pan Sitnik zechce poznać SSM, jako ważną część życia społecznego 
i gospodarczego miasta, czy też (jak się to innym zdarzało) zamilknie na 
cztery lata i przypomni sobie o spółdzielcach podczas kolejnej kampanii 
wyborczej... już w 2018 roku.                                                              Ł.H. i K.T.

Aktualności

KANDYDAT na Prezydenta Miasta...
Przedwyborcze spotkania
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PAPIEROWE WYBORY...
że kandydaci na radnych kopiowali co bardziej atrakcyjne zapisy z ulotek 
i broszur swoich prezydenckich liderów! Czyżby nie mieli nic nowego do 
powiedzenia tym, o których głosy zabiegali? A może „cenzura” komitetów 
wyborczych ograniczała wolność wypowiedzi?! Tego nie rozstrzygniemy! 
Faktem pozostanie, że Siedlczanom musiały wystarczyć plakaty, na których 
w tle kandydatów na Prezydenta Miasta towarzyszyły miniaturowe fotki 
„tych pozostałych” uczestników kampanii wyborczej. Tak było na wielkich 
ekranach bilbordowych w centrum miasta, tak było na ogromnych bilbor-
dach stawianych w różnych „publicznych” miejscach, tak było z wożonymi 
na lawetach reklamach wyborczych, umieszczanych w gazetach tzw. „zbio-
rówkach”. Z powyższym zjawiskiem mieliśmy do czynienia także podczas 
nielicznych spotkań mieszkańców z kandydatami na Prezydenta Miasta. 
Zwykle w tle głównych bohaterów spotkań pojawiali się (nie zawsze) jakby 
nieco zawstydzeni, nieobecni, milczący kandydaci do Rady Miasta Siedlce.

Inna refleksja! Na mieście „się mówiło”! Zwykle na przystankach, 
w sklepach, w przychodniach lekarskich ... ot, tak gdzie ludziom się 
trochę dłużyło i nudziło. W miejscach takich można się było dowie-
dzieć o kandydatach więcej niż z oficjalnych materiałów wyborczych, 
reklam i przekazów medialnych. Nawet portale społecznościowe, w tym 
fora dyskusyjne wiały nudą i tylko kilku rozentuzjazmowanych fanów 
poszczególnych kandydatów toczyło boje na „argumenty” bardziej 
plotkarskie, niż merytoryczne. Mnożyły się „historyczne przypominani”, 
zasłyszane wieści z ratusza lub z siedzib sztabów wyborczych. Speku-
lowano o wyniku wyborów, dokładano „karierowiczom”, wypominano 
niegodne zachowania i słowa tym, którzy w minionych czterech latach 
„bywali” na ustach wielu! Realne problemy miasta? Te niknęły przy-
gniecione populizmem! Tak naprawdę to nikt nie przedstawił swojej 
wizji miasta, jego przyszłości, jego realnego rozwoju... innymi słowy nie 
wskazał celów strategicznych, które miałyby zadecydować o przyszłej 

pomyślności Siedlec. Co zatem było? Pytania o „dług” miasta! Pytania 
o celowość już zrealizowanych i zaakceptowanych przez mieszkańców 
inwestycji! Hasłowo wywoływany problem „budżetu partycypacyjnego”, 
na który Siedlce stać będzie zapewne dopiero za kilka lat. Wspominano 
o Centrum Przesiadkowym, które „zapewne” powstanie, bo jest potrzeb-
ne. Zapewniano o remoncie „Żółkiewskiego”, który być może zostanie 
wykonany, o ile stary budynek będzie się w ogóle nadawał na siedzibę 
nowoczesnego liceum ogólnokształcącego. Ba, zgłoszono nawet „umó-
wienie się” ze Spółdzielnią Mieszkaniową na realizację ... no właśnie, 
czego? Konkretów już nie usłyszeliśmy! Co jeszcze? Na drugim, nawet 
trzecim poziomie wyborczych „rozmów przystankowych i internetowych” 
rozważano, czy uda się zmienić proporcje między potrzebami tych od 
kultury fizycznej i tych od kultury duchowej. Pytano, czy zdecydowana 
przewaga (w Radzie Miasta) nauczycieli WF, trenerów i działaczy spor-
towych umożliwi „przebicie się” ludziom kultury, potrzebom różnych 
środowisk społecznych, kulturalnych, pomocowych.

Powyższego w minionej kampanii wyborczej zabrakło! Ktoś rzucił gło-
śniej hasło, że wybory wygrają partie polityczne i na tym się emocje, zwykle 
towarzyszące kampanii wyborczej, skończyły. Pojedynek tych „od Sitnika” 
(bezpartyjnych) z tymi od Kozaczyńskiego, Kudelskiego, czy Sochackiej 
w praktyce wypełnił i zdominował kampanię. W imię tak wywołanego 
„rozdania” zamilkły w trakcie kampanii wyborczej, zwykle głośne, bywało 
roszczeniowe środowiska osiedlowe, grupy zawodowe, stowarzyszenia 
i towarzystwa. Milczała młodzież, bo za folklor wyborczy uznać można 
kilka plakatów młodziutkich kandydatek i kandydatów, którzy startując 
niczego o sobie i swojej wizji miasta nie mieli okazji powiedzieć. A sama 
przynależność do klanu noszących „muszki”, to zbyt mało, by kreować 
się na reprezentantów młodych pokoleń mieszkańców naszego miasta!

Czego oczekują Spółdzielcy? Spokoju! Nadzoru Prezydenta i Rady 
Miasta nad polityką cenową spółek miejskich. Dialogu między samorządem 
miejskim i spółdzielczym. Wzajemnego szacunku i współpracy! Czego boją 
się Spółdzielcy? Że nie uda się (póki co) zrealizować kilku niezbędnych 
inwestycji komunikacyjnych, mieszkaniowych, społecznych. Najbardziej 
jednak obawiają się i mówią o tym głośno, że znowu nikt nie zapanuje nad 
pazernością Rad Nadzorczych spółek miejskich i przyjdzie „zapłacić” za 
przeinwestowanie, błędne zakupy, niegospodarność i rozrzutność tychże. 
A ul. Floriańska nadal będzie straszyła, a z kanalizacji pod ul. 3 Maja nadal 
będzie wydobywał się smród, a miejsc parkingowych nie przybędzie, itd, itd.

Radzie Miasta Siedlce i Prezydentowi Miasta Siedlce życzymy, by 
wystarczyło im determinacji i mądrości, bo miasto nasze warte jest, by 
je mądrze rozwijać, unowocześniać, czynić przyjaznym mieszkańcom. 

K.T i H.Ł.

Dokończenie ze str. 1

Czy tylko obiecanki?
Wśród beneficjentów perspektywy finansowej na lata 2014-2020, 
którzy będą mogli korzystać z dotacji unijnych wymienia się spół-
dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z zaznaczeniem „jeżeli będą 
one realizowały przedsięwzięcia na rzecz energooszczędności”. 
Wsparcie finansowe kompleksowej modernizacji budynków miesz-
kalnych będzie możliwe wtedy, gdy modernizacja obejmuje m. in. 
ocieplenie, wymianę okien, drzwi zewnętrznych budynku oraz 
oświetlenia na energooszczędne”. W naszej spółdzielni już kilka 
lat temu, w ramach tzw. programu rewitalizacji miasta, złożyliśmy 
wykaz przedsięwzięć (o których mowa wyżej) na łączną kwotę 
około 70 mln zł i czekaliśmy na otwarcie przez władze Mazowsza 
tzw „naborów” na środki. Niestety nie doczekaliśmy się. Ocieplamy 
więc swoje budynki, wymieniamy okna i drzwi, modernizujemy 
oświetlenie, ale bez unijnego wsparcia, czyli w całości za swoje 
pieniądze (korzystamy jedynie z premii termomodernizacyjnej)  
Ciekawe czy w nowej perspektywie będzie inaczej? Oby.       H.Ł.
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Jak zatem wygląda rzeczywistość „kosztowa”?
Z analizy porównawczej kosztów zarządzania zasobami mieszka-

niowymi miedzy różnymi dysponentami zasobów, spółdzielnia wypada 
korzystnie. Bierze się to stąd, że wiele pozycji kosztów występujących w 
SSM nie ma u innych zarządców. Różnice w wysokości kosztów wynikają 
miedzy innymi z tego, że u innych zarządców niektóre koszty utrzymania 
lokali zostały przerzucone bezpośrednio na mieszkańców, jak np. po-
datek od nieruchomości. Ponadto utrzymujemy duże tereny przypisane 
nieruchomościom lub stanowiące majątek spółdzielni, a służące ogółowi 
mieszkańców i podnoszące komfort zamieszkiwania w spółdzielczym 
osiedlu, takie jak drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne, parkingi, tereny 
zielone i rekreacyjne, place zabaw, oświetlenie osiedlowe oraz prowadzą 
działalność na rzecz środowiska lokalnego, jak kluby osiedlowe, domy 
kultury (Lech, Trójka), itp. Proszę znaleźć wspólnotę, która prowadzi na 
swój koszt choćby świetlicę. A teraz trochę konkretów – cyfr.

Po pierwsze. 
W 2013 roku łączne koszty utrzymania naszych spółdzielczych zaso-

bów mieszkaniowych wyniosły 52,940 mln zł z tego koszty eksploatacji 
ok. 15,080 mln, co stanowi w skali całej spółdzielni ok. 28 %. 

Jeśli porównamy koszty eksploatacji w kosztach ogółem to:
SSM STBS M-3

ul. Młynarska 10 - 19%,
ul. Poznańska 10 - 26%, 
ul. Czackiego 2 - 19%, 
ul. Podlaska 12 - 18%, 
ul. Graniczna 25 - 28% 

ul. Daszyńskiego 6
- 43%

ul. Nowy Świat 11 
- 49%

PUK ZN. A. Skorupka AiZN H.Strus
ul. 11 Listopada19
- 43%

ul. Rakowiecka 28 
- 32%

ul. Cz. Krzyża - 30%

Po drugie. 
Jeśli porównamy wysokość opłaty na eksploatację to:

SSM
1,56 zł 

STBS
3,15 zł

M-3
1,81zł

PUK
1,45zł

ZN. A. Skorupka
2,09 zł

AiZN H.Strus
1,79 zł

Po trzecie.
Porównując wysokość czynszu w budynkach wybudowanych w 

podobnym okresie przy zamieszkaniu 2-osób to:
SSM STBS

ul. Wodniaków 2 47,43 m2 - 292,12 zł,
ul. Romanówka 19 34,80 m2 - 257,15 zł
ul. Graniczna 25 56,30 m2 -342,40 zł

ul. Niepodległości 21 
33,29 m2  -318,88 zł

M-3 WM Sulimów AiZN H.Strus
ul. Nowy Świat 11
61,40 m2 - 370,67 zł

ul. Sulimów 
40,97 m2 - 
356,58 zł

ul. Browarna 1
46,25 m2 - 327,47 zł
ul. Czerwonego Krzyża 21
47,73 m2 - 377,17 zł

Powyższe zestawienia porównawcze zadają kłam tak niesprawie-
dliwym opiniom, że Spółdzielnia jest najdroższa. Koszty eksploatacji 
w naszej spółdzielni już dziś są zbliżone do tych ponoszonych we 
wspólnotach, mimo że spółdzielnia musi realizować takie działania 
nie występujące we wspólnotach jak: prowadzenie pełnej księgowości, 
prowadzenie ksiąg rachunkowych, płatności 18 procent podatku od 
działalności gospodarczej czy stosowanie przepisów o zatrudnieniu pra-
cowników (prawo pracy, BHP, PFRON, itp.), które podrażają ten koszt.

Dopiero przy uwzględnieniu wszystkich realiów można z całym 
przekonaniem stwierdzić, że koszty utrzymania zasobów spółdzielczych 
są nie tylko współmierne z kosztami utrzymania zasobów wspólnot, 
ale wręcz korzystniejsze, bowiem uwzględniają zaspakajanie wielu 
innych potrzeb mieszkańców, dają poczucie bezpieczeństwa socjalnego 
i solidaryzmu społecznego.

Zarząd SSM nadal będzie podejmował wiele wysiłku do racjonal-
nego gospodarowania, szukania oszczędności energetycznych i innych, 
dokończenia termomodernizacji wyrównującej warunki zamieszkiwania 
w starej strukturze w stosunku do nowych budynków, a tym samym 
docelowe zmniejszanie kosztów.          M. Golik

Droga Spółdzielnia?
Od jakiegoś czasu upowszechniana jest opinia, że w spółdzielni mieszkaniowej są wysokie czynsze, niewspółmierne do innych zarządców 
lokali mieszkalnych głównie  we wspólnotach. Te kłamliwe informacje wypowiadane są przez po pierwsze - nieliczne grupki spółdzielców, 
które sieją zamęt zniesławiając naszą spółdzielnię, po drugie – konkurencję z innych sektorów, w tym deweloperów lub osoby z kręgu 
zarządców, którzy w zniszczeniu lub osłabieniu spółdzielni upatrują swój interes.

Na jednym z ostatnich posiedzeń Sejm 
określił algorytm zgodnie z którym, można 
będzie naliczać opłaty za wywóz śmieci. 
Wśród posłów nie było jednomyślności, 
gdyż za poprawką głosowało 261 posłów, 
150 było przeciw a 40 wstrzymało się od 
głosu. 

Przy naliczaniu opłaty od osoby, mak-
symalna stawka została ustalona w wy-
sokości 2% przeciętnego miesięcznego 
dochodu na jedną osobę publikowanego 
przez GUS w ostatnim roczniku statystycz-
nym. Np. wg rocznika 2013 przeciętny 
miesięczny dochód rozporządzalny na jed-

ną osobę wyniósł 1278 zł. Oznacza to, że 
stosując w/w algorytm w obecnej chwili,  
moglibyśmy zapłacić maksymalnie (ale 
mniej może być) około 25 zł od osoby za 
śmieci posegregowane. W przypadku in-
nych metod naliczania opłat: od m3 wody, 
powierzchni użytkowej i  gospodarstwa 
domowego wskaźniki procentowe wyno-
siły by odpowiednio 0,7%, 0,08% i 5,6% 
przeciętnego miesięcznego dochodu na 
jedną osobę. W przypadku śmieci niepo-
segregowanych opłata byłaby wyższa, ale 
nie mogłaby przekroczyć dwukrotności 
stawek ustalonych za odbiór posegrego-

wanych. Obecnie poselskie propozycje 
przesłano do Senatu.

Zastanawia duża wysokość omawia-
nego algorytmu, który może zaowocować  
„radosną twórczością” wielu samorządów 
przy ustalaniu śmieciowych opłat. Miejmy 
jednak nadzieję, że w chwili głosowania 
nad całością zmian w śmieciowej ustawie 
przeważy głos rozsądku wielu posłów, 
którzy twierdzą, że omawiany algorytm 
służący do naliczania maksymalnych opłat 
jest za wysoki. 

red

ŚMIECIOWE SZAlEńStWO
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Celem działalności jest  kształtowanie postaw 
aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozpozna-
wanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz 
zainteresowań kulturalnych, edukacja kulturalna 
i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków 
do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz 
zainteresowania sztuką i wiedzą, promowanie war-
tościowych zjawisk kulturalnych miasta i regionu 
w zakresie amatorskiej twórczości artystycznej, 
a także profilaktyczne działania dla dzieci i mło-
dzieży zapobiegające patologiom. Na stałe w ofercie 
Klubu „Trójka” jest wiele zajęć dla dzieci i dorosłych:
ŚWIETLICA KLUBOWA przeznaczona jest dla 
dzieci szkolnych. Jej głównym celem jest zorga-
nizowanie dzieciom atrakcyjnych form spędza-
nia czasu wolnego. Świetlica Klubowa pracuje 
codziennie od 1200 do 1700. Świetlicę prowadzi 
Katarzyna Żukowska.
KOŁO TEATRALNE to zajęcia przeznaczone dla 
dzieci, które interesują się aktorstwem, mają zdol-
ności recytatorskie, nie boją się publicznych wy-
stępów a przede wszystkim chcą bawić się w teatr. 
PLASTYKA DLA DZIECI Zajęcia prowadzi siedlecki 
artysta - grafik Ireneusz Parzyszek z CKiS. Dzieci mają 
tu okazję pod okiem wybitnego artysty doskonalić 
swoje umiejętności plastyczne. Zajęcia plastyczne 
odbywają się we wtorek w godzinach 1600-1700.
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Dzieci mają możliwość 
tworzenia własnych prac różnymi metodami i środ-
kami. Rozwijają swe zdolności manualne podczas wy-
korzystywania różnorodnych technik plastycznych. 
Zajęcia odbywają się w sześciu grupach: czwartek 
1600-1700, 1700-1800 i 1800-1900 oraz piątek 1530-1630, 
1630-1730, 1730-1830. Prowadząca Jadwiga Rutkowska.
ZAJĘCIA TANECZNE prowadzone są dla dzieci 
w dwóch grupach wiekowych: grupa młodsza - 
3-5 lat i grupa  6-7 latki i grupa 8-9 latki. Zajęcia 
prowadzi Monika Sowa.
KLUB MALUCHA to propozycja skierowana do 
najmłodszych dzieci (od 4 do 5 lat).Celem zajęć 

jest pomoc dzieciom w harmonijnym rozwoju 
społecznym i intelektualnym. Zajęcia: wtorek, 
środa 1000-1200, prowadzi - Jadwiga Rutkowska.
KLUB PIOSENKI DLA DZIECI (piątek1600-1700)  
powstało z myślą o tych, dla których śpiew stanowi 
sposób wyrażania siebie. Uczy prawidłowej emisji 
głosu i tworzenia jego własnej, niepowtarzalnej barwy. 
KOŁO SZACHOWE dla dzieci i dorosłych. Na 
zajęciach z dziećmi wdrażany jest program na-
uki gry w szachy. Zajęcia dla dzieci odbywają się 
w środę 1400-1600 a prowadzi je Zdzisław Stefanoff.
JUDO DLA DZIECI Celem zajęć z judo jest kształ-
towanie pozytywnych postaw wychowawczych, spo-
łecznych oraz poprawa ogólnej sprawności fizycznej 
dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się we w różnych 
grupach wiekowych- a prowadzi je Magdalena Ma-
tusiak- multimedalistka Mistrzostw Polski.
AKADEMIA WALK RYCERSKICH „VIRTUS” 
to połączenie nowej konwencji sportowej  ze sztuką 
walk europejskich, jak również nauka walk układo-
wych (choreograficznych), znanymi jako teatralne. 
Treningi: środa 1800-1900 i piątek 1800-2000. Zajęcia 
prowadzą: Piotr Bińczak i Wojciech Wiśniewski.
KLUB MAM  Klub Mam powstał z myślą o ma-
mach małych dzieci oraz o tych oczekujących na 
narodziny dziecka. Jest to społeczna inicjatywa 
stworzona przez mamy dla mam. Spotkania od-
bywają się w poniedziałek 1100-1400. 
ANGIELSKI DLA DZIECI prowadzi je Anna Wi-
leńska.
KOŁO SENIORA to propozycja spędzania wol-
nego czasu skierowana do najstarszych miesz-
kańców  miasta. Koło Seniora „Frezja” działające 
w klubie zrzesza ok. 30 osób. Spotkania odbywają 
się w środę w godzinach 1600-2000. Opiekunem 
koła jest Anna Kobryń.
GIMNASTYKA DLA PAŃ to propozycja klubu 
skierowana do pań, które chcą poprawić swoją 
kondycję fizyczną i popracować nad sylwetką. Są 
to zajęcia w formie aerobiku. Zajęcia odbywają 

się 2 razy w tygodniu dla dwóch grup tj. wtorek, 
czwartek  godzina 1800-1900  i 1900-2000. Prowadząca 
zajęcia to Katarzyna Podniesińska.
AKCJE LETNIE I ZIMOWE. To bardzo atrak-
cyjna oferta zajęć dla dzieci, które w czasie wypo-
czynku letniego lub zimowego zostają w mieście. 
W tym czasie klub organizuje dla dzieci zajęcia 
sportowe, wspólne gry i zabawy, zajęcia tanecz-
ne, plastyczne, artystyczne, wyjścia do kina i na 
basen. Zajęcia te cieszą się wśród dzieci dużym 
zainteresowaniem i stwarzają dzieciom możliwość 
atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego. 

Przy klubie działa Stowarzyszenie Kultura- 
Oświata- Samorządność, które swoją działalnością 
w dużym stopniu wspiera działania klubu. Prezesem 
Stowarzyszenia KOS jest Krystyna Niedziółka, która 
wkłada ogromną pracę i serce w działalność na rzecz 
stowarzyszenia działając tym samym dla dobra dzieci 
i dorosłych uczestniczących w zajęciach. Stowarzy-
szenie KOS realizuje różne projekty na rzecz dzieci 
i młodzieży, które dofinansowane są przez Urzędu 
Miasta Siedlce oraz Pełnomocnika do Spraw Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, dzięki temu oferta 
jest bogatsza i bardziej dostępna dla uczestników zajęć.

Zachęcamy do udziału w zajęciach organi-
zowanych przez klub wszystkich chętnych pra-
gnących poszerzać swoje umiejętności. Jesteśmy 
otwarci na nowe formy działalności i zachęcamy 
do współpracy osoby z pomysłami na realizację 
swoich aspiracji, chcące podzielić się swoją wiedzą, 
talentem. Spółdzielczy klub Kultury „Trójka” mie-
ści się przy ul. Kurpiowskiej 3. tel. 25 643 69 36.

Zbliżają się FERIE ZIMOWE dla dzieci i w 
związku z tym Klub „Trójka” i Stowarzyszenie 
KOS organizuje zajęcia na ten czas. W terminie 
19-30.01.2015r. w godzinach 1000-1400 odbędą się 
zajęcia dla dzieci szkolnych. Więcej informacji 
można uzyskać w siedzibie klubu (ul. Kurpiowska 
3) lub tel. 25 6436936

Małgorzata Maciejewska

Spółdzielczy Klub Kultury „Trójka”

Spółdzielczy Klub Kultury „Trójka” spełnia bardzo ważną rolę w środowisku mieszkańców SSM i miasta 
Siedlce. Jest miejscem gdzie spotykają się osoby o bardzo różnych zdolnościach i zainteresowaniach. 

Ciekawie na Kurpiowskiej

Z dniem 1 lipca 2014 roku weszła w życie zmiana przepisów dotycząca 
wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W nowych 
przepisach zmieniał się krąg osób uprawnionych do ich otrzymania. 
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2013 roku (Dz.U. z 2013r, poz 
1446) kartę imienną można otrzymać tylko na podstawie orzeczenia 
wydanego przez miejscowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności wydanego po 1 lipca 2014 roku. Nową kartę parkingową 
mogą otrzymać osoby:
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi 

możliwościami samodzielnego poruszania się.
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ogranicza-

jącymi możliwości samodzielnego poruszania się (choroby wzroku, 
upośledzenia narządu ruchu, choroby neurologiczne)

Otrzymanie karty parkingowej przy orzeczeniu o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności uzależnione jest od symboli przyczyny niepeł-
nosprawności oraz od tego, że osoba ma znaczne ograniczenie możliwości 
samodzielnego poruszania się (np. kody: 04 – O, 05 – R lub 10 – N). Od 
dnia 1 lipca 2014 roku osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie 

są już uprawnione do uzyskania nowej karty 
parkingowej, a obecnie posiadany dokument 
straci ważność z dniem 1 lipca 2015 r. Osoby 
posiadające orzeczenia wydane przez inny 
organ niż Miejski lub Powiatowy Zespół ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności, aby otrzymać 
nową kartę parkingową muszą uzyskać nowe 
orzeczenie wydane przez odpowiedni do miejsca zamieszkania Zespół ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności.

Ubiegając się o wymianę lub nową kartę należy złożyć następujące 
dokumenty: wypełniony i podpisany wniosek o kartę; fotografię (35x45 
mm) z aktualnym wizerunkiem ubiegającego się o kartę; dowód wpłaty 
określonej wysokości. Składając wniosek należy okazać (do wglądu) oryginał 
prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Nowa karta parkingowa jest ważna nie dłużej jak 5 lat. Jeżeli dana 
osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności na stałe, po upływie 
5 lat będzie musiała zgłosić się po nową kartę.                                       red. 

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych
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Był to kolejny rok – tradycyjnie – bardzo bo-
gaty w różnorodne oferty kulturalne. Zarówno 
te stałe, które zrzeszają bardzo liczą grupę dzieci, 
młodzieży i dorosłych, ale i te okazjonalne, związa-
ne z rocznicami, wydarzeniami i podejmowanymi, 
nowymi formami pracy Klubu. Kalendarium zajęć 
w Klubie „Lech” jest bogate i tylko przypomnieć 
należy, że składają się na nie m. in.: świetlica klubo-
wa, zajęcia manualno-plastyczne, zajęcia taneczne, 
zajęcia taneczne MALUCHA, zajęcia teatralne, 
aerobik, gimnastyka dla pań 50+, spotkania Koła 
Seniora FANTAZJA, koła brydżowego, koła recyta-
torskiego, młodzieżowego środowiska literackiego, 
czy koła wokalno-muzycznego. Oferta różnorodna, 
bogata, ciesząca się zainteresowaniem licznych grup 
uczestników poszczególnych zajęć oraz spotkań. 
Wszystkie one służą wypełnieniu czasu wolnego 
uczestników. Są zgodne z ich zainteresowaniami 
i potrzebami kulturalnymi.

Przez cały rok 2014 Klub „Lech” był realizato-
rem zadania publicznego „ZDROWO I WESOŁO” 
z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Głów-
nym celem pracy z dziećmi było minimalizowanie 
zachowań patologicznych poprzez dostarczanie 
dzieciom informacji o niszczącym działaniu sub-
stancji uzależniających, niszczących organizm 
młodego człowieka. Przeprowadzone „Lekcje 
życia” były dobrym źródłem informacji, okazją 
do zadawania ważnych pytań i dyskusji. Dzieci 
poznawały mechanizmy i skutki uzależnień (ni-
kotyna, alkohol, narkotyki). Klub „Lech”, poprzez 
realizowany projekt pomagał dzieciom uświadomić 
niszczący wpływ tzw. używek, odkrywać i rozpo-
znawać zagrożenia, reagować na nie. Równie inte-

resującymi były zajęcia realizowane pod hasłem: 
„Dbajmy o aktywność ruchową dzieci”. Pozwoliły 
one poznać sposoby aktywnego spędzania czasu 
wolnego po lekcjach. Podczas wspólnej zabawy 
dzieci kształtowały pozytywne postawy i umie-
jętności wyrażania swoich emocji. Budowały 
wzajemne relacje, zaufanie, nawiązywały kontakty 
koleżeńskie, zawierały przyjaźnie i uczyły się 
współdziałania w grupie. W dobie komputerów- 
uczenie dzieci rozmowy z drugim człowiekiem 
jest rzeczą niezwykle ważną. Podczas zajęć dzieci 
poznawały same siebie, swoją sprawność rucho-
wą, co potrafią, jakie są ich ulubione dziedziny 
sportu i jakie zabawy rekreacyjne. Poprzez udział 
w zabawach popularyzowały zdrowy styl życia, 
rozbudzały swoje zainteresowania i uzdolnienia. 
Uczestnicy naszego zadania „Zdrowo i wesoło” 
uczyli się asertywności oraz sposobów radzenia 
sobie w sytuacjach kryzysowych, w tym umie-
jętności twórczego rozwiązywania problemów.

Całoroczne spotkania warsztatowe środowiska 
literackiego (SGL „Witraż”) uzupełniane o zaję-
cia z zakresu recytacji oraz piosenki poetyckiej 
pozwoliły prezentować członkom Klubu Senio-
ra, ale i nie tylko, dorobku starszych i młodych 
twórców poezji. SSM i Klub „Lech” patronowały 
„Uczniowskiemu Przeglądowi Twórczości Literac-
kiej Gimnazjów”, a Zarząd SSM był fundatorem 
jednej z nagród. SSM, w tym Klub „Lech” wspar-
ły przygotowania do realizacji bardzo dobrze 
przyjętej w Siedlcach inscenizacji poświęconej 
Powstaniu Warszawskiemu.

Co przygotowuje Klub „Lech” w 2015 roku? 
Plany są duże. Oczywiście utrzymana zostanie 
i rozwijana praca w stałych sekcjach, zespołach, 
klubach i kołach zainteresowań. Wśród projektów 
na 2015 rok będą m. in. „ZIMOWE ZABAWY 
W LECHU”! Pod takim hasłem odbędzie się zimowy 
wypoczynek dla dzieci (ferie zimowe). Wspólnie ze 
Stowarzyszeniem KOS, w dniach 19 – 31 stycznia 
zaproponowany zostanie dzieciom atrakcyjny wy-
poczynek. Zajęcia będą odbywały się codziennie, od 
poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 14.00. 
Każdego dnia, w myśl programu „Edukacja poprzez 
zabawę”, dzieci będą rozwijały swoje zainteresowania 
plastyczne, taneczne, teatralne. Będą uczestnikami 
zabaw rekreacyjnych w klubie, jak i na świeżym po-
wietrzu. Zaplanowaliśmy wiele zabaw edukacyjnych, 
kształtujących pozytywne postawy i wzorce. Atrakcją 
będzie wyjście do kina i zabawy w Sali „Maluch”. 

W tym miejscu podkreślić należy, że działal-
ność kulturalno – oświatowa w 2014 roku była 
możliwa dzięki pomocy i wsparciu jednostek, które 
dofinansowały naszą działalność tj. Urzędu Miasta 
Siedlce, Pełnomocnika Urzędu Miasta ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz dzięki rodzicom 
zaangażowanym w rozwój i wychowanie dzieci. 

WSZYSTKIM DOBRODZIEJOM i PRZYJA-
CIOŁOM BARDZO DZIĘUKJEMY!

Anna Magryta
Kierownik Klubu „Lech”

Spółdzielcza kultura

Klub Kultury „LECH”

MINĄŁ ROK... DOBRY ROK...
Za kilka godzin, chwil zegary wybiją ostatnią w 2014 roku północ. Zakończy się kolejny rok, zatem... czas 
na krótkie podsumowanie. A sprawozdając z działalności w 2014 roku Klubu Kultury „Lech” jest o czym 
przypomnieć i czym się pochwalić. 
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