
1MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI KWIECIEŃ 2015

www.ssm.net.pl

Okazja do „porozmawiania o NASZEJ SPÓŁ-
DZIELNI” już wkrótce! Zgodnie z wymogami 
prawa, obowiązkiem NASZYM jest skwitowanie 
działalności w 2014 roku i akceptacja planów 
prorozwojowych na rok 2015! Zatem w Walnych 
Zebraniach Członków już nie tylko „wypada” 
wziąć udział, ale po prostu „trzeba” w nich ak-
tywnie zauczestniczyć. Redakcja „Między nami 
Spółdzielcami” corocznie o terminach spotkań 
poszczególnych Zebrań Grup Członkowskich 
informuje, do udziału w nich zaprasza, przeko-
nuje, że w ważnych sprawach, NAS dotyczących, 
powinniśmy być! Na liczny udział Spółdzielców 
bardzo liczymy, wszak „im więcej mądrych głów, 
mądrych ocen i wniosków”, tym łatwiej będzie or-
ganom statutowym SSM zarządzać Naszą przecież, 
wspólną własnością.

Z rozmów, z telefonów do Redakcji, z listów 
wynika, że Spółdzielców bardzo interesuje  po-
lityka cenowa spółek miejskich! Koszt ich usług 
ma decydujący wpływ na wysokość comiesięcz-
nych opłat czynszowych. Spółdzielcy są także 
ciekawi kształtowaniem cen za usługi, które od 
spółek miejskich nie zależą, ale „ważą” w opła-
tach – głównie chodzi o opłaty za gaz i energię 
cieplną. Spółdzielców należy rozumieć, wszak 
spore inwestowanie w „mierzalność” wszystkie-
go niekoniecznie odpłaca obniżeniem kosztów. 
Termomodernizacja – hasło pierwsze! Ogromny 
wysiłek władz SSM i Spółdzielców, by wykorzystać 
wszystkie, możliwe metody oszczędzania ciepła, 
a efekt? Cenowy, żaden! Zresztą „grę cenową” 
prowadzą wszystkie spółki! Najmniej chyba MPK! 
Aż się prosi, by w NASZYM mieście odbyła się 

otwarta dla wszystkich DEBATA nt. gospodarności 
spółek miejskich, kosztów ich funkcjonowania, 
inwestowania (a może przeinwestowania), metod 
kształtowania cen, itd., itp. 

Zatem warto podczas Walnych Zebrań Człon-
ków zapytać o skalę problemów, które są lub wy-
nikają z polityki finansowej miasta. Ktoś powie, że 
przecież przedstawiciele SSM biorą udział w po-
siedzeniach Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta 
Siedlce?! To prawda, ale ostatnimi czasy nawet Radni 
mają „określone problemy” z dostępem do infor-
macji, dotyczących niektórych spółek miejskich. 
Więc jest się czym interesować i jest czego dociekać!

Jeszcze jeden problem, który przed tegorocz-
nymi Walnymi Zebraniami Członków wypada 
podnieść! Zadaniem uczestników jest przede 
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Dokończenie str. 7

Spokojnych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych, 

spędzonych w rodzinnym gronie
życzą

 Rada Nadzorcza
 i Zarząd SSM

NIE MA ZEBRAŃ NIEWAŻNYCH…
Jedni dopytują: kiedy? Inni nie widzą potrzeby uczestniczenia w corocznych Walnych Zebraniach Członków Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach, której są przecież członkami, o której codzienności mają prawo współdecydować, 
której przyszłość leży w dobrze pojętym interesie każdego Spółdzielcy. 
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Działalność eksploatacyjna
Analiza dochodów i kosztów na działal-

ności GZM za 2014 rok wskazuje, że dochody 
wyniosły 50.650.726,63zł, co stanowi 101,45% 
dochodów planowanych natomiast koszty wy-
niosły – 49.238.421,17 zł, co stanowi 99,96% 
kosztów planowanych. Dochody przewyższyły 
koszty o kwotę 1.412.305,46 zł. Analiza kosztów 
i dochodów na działalności gospodarczej za 2014 
rok wskazuje, że dochody wyniosły 3.578.272,65 
zł, co stanowi 85,85 % dochodów planowanych 
natomiast koszty wyniosły – 2.991.580,44 zł. co 
stanowi 98,01% kosztów planowanych. Dochody 
przewyższyły koszty o kwotę 586.692,21 zł.

W zakresie energii cieplnej wpływy prze-
kroczyły koszty o 1.472.759,27  zł. W rozliczeniu 
energii cieplnej uwzględniono nadpłatę za rok 

2013 w kwocie 3 060 340,68 zł. Koszty zimnej 
wody ogółem w zasobach Spółdzielni (lokale 
mieszkalne, użytkowe oraz cele administracyjne) 
zamknęły się kwotą 5.415.680,73 zł, dochody 
kwotą 5.629.582,75 zł. W kwocie dochodów wody 
uwzględniono niedopłatę za 2013 rok w kwocie 
– 391.616,92 zł oraz niedopłatę za I-III kwartał 
2014 rok w kwocie - 245.649,99 zł. W zakresie 
dostawy gazu w 2014 roku wystąpiła nadwyżka 
wpływów nad kosztami w kwocie 60.332,36 zł. 
W rozliczeniu gazu uwzględniono niedopłatę  za 
rok 2013 w kwocie 181 341,89 zł. 

Fundusz remontowy
W analizowanym okresie wydatki z fun-

duszu remontowego (łącznie z termomoderni-
zacją i wymianą dźwigów) zamknęły się kwotą 

17.072.898,36 zł, natomiast  wpływy zamknęły  
się kwotą 10.056.858,13 zł.

Zaległości czynszowe
Zaległości czynszowe z tytułu użytkowania 

lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2014 
roku osiągnęły poziom 3.195.011,99 zł i zwięk-
szyły się o kwotę 247.641,35  zł, w porównaniu 
do stanu na 31.12.2013 r. Wskaźnik zadłużenia 
czynszowego odnoszonego do wymiaru opłat dla 
lokali mieszkalnych wynosi  6,2 %. Zaległości 
w opłatach czynszu na lokalach użytkowych na 
dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 309.250,23 
zł. W stosunku do dłużników podejmowane 
są działania prawne łącznie z postępowaniem 
sądowym i komorniczym po uprzednim przy-
wołaniu dłużników na plenarne posiedzenie 
Rady Nadzorczej.

Zatrudnienie 
W analizowanym okresie średnioroczny 

poziom zatrudnienia wyniósł 143,75 etatów, 
tj. o 11 etatów poniżej planu. 

Opracowała: Monika Michalak
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Zarząd Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, 
że Walne Zgromadzenie odbywane w częściach odbędzie się zgodnie z n/w wykazem:

Walne Zgromadzenie Data Godz. Miejsce Zebrania
Osiedle „Warszawska” II etap 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) 1700 Publiczne  Gimnazjum Nr 4, ul. Pescantina 2.
Osiedle “1000 Lecia” III etap 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) 1600 Osiedlowy Klub Kultury „LECH”, ul. Chrobrego 4.
Osiedle „Orlicz -Dreszera” 22 kwietnia 2015 r. (środa) 1600 Zespół Szkół Nr 2 przy ul. Gen. Orlicz-Dreszera 3 .
Osiedle “Warszawska” I etap 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) 1600 Publiczne  Gimnazjum Nr 4, ul. Pescantina 2.
Osiedle “Roskosz” 24 kwietnia 2015 r. (piątek) 1700 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Unitów Podlaskich 16.
Osiedle „Młynarska-Wyszyńskiego” 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) 1600 SSM Sala Konferencyjna Nr 111, (I piętro) ul. 3 Maja 28.
Osiedle „Kiepury”, „Czackiego” i „Reymonta” 28 kwietnia 2015 r. (wtorek) 1600 SSM Sala Konferencyjna Nr 111, (I piętro) ul. 3 Maja 28.
Osiedle „Błonie”, „Czerwonego Krzyża” 29 kwietnia 2015 r. (środa) 1600 Klub Osiedlowy “RAFA”, ul. Rynkowa 24.
Osiedle “Nad Zalewem” 29 kwietnia 2015 r. (środa) 1600 Policealne Studium Menedżerskie NOVUM ul. Dylewicza 10 . 
Osiedle “1000 Lecia” II etap 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) 1600 Klub Osiedlowy “RAFA” przy ul.  Rynkowej 24 .
Osiedle “Ogrody” 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) 1600 SSM Sala Konferencyjna Nr 111, (I piętro) ul. 3 Maja 28.
Członkowie oczekujący i pozostali członkowie 04 maja 2015 r. (poniedziałek) 1500 SSM Sala Konferencyjna Nr 111, (I piętro) ul. 3 Maja 28.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za 2014 r.,

b) przyjęcia sprawozdania Zarządu Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za 2014 rok,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok,
d) podziału nadwyżki bilansowej za 2014 rok,
e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może 

zaciągnąć,
f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2014 rok,
g) założeń organizacyjno – finansowych inwestycji Siedleckiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2015 – 2016,
h) nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta Siedlce przyłącza 

wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy 
ul. Pescantina 1, 

i) zbycia nieruchomości:
•	 zabudowanej na osiedlu ,,Orlicz- Dreszera’’ przy ulicy Dreszera 5.
•	 zabudowanej na osiedlu ,,Młynarska’’ przy ul. Młynarskiej 20 A.
•	 zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego nr 68 przy ul. Batorego 3. 

•	 zbycia prawa własności lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Chrobrego 17.
•	 zbycia prawa własności lokali użytkowych nr 26 i nr 27 w budynku 

przy ul. Sienkiewicza 29.
6. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia 

ze Spółdzielni oraz wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu.
7. Dyskusja.
8. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję Wnioskową.
9. Zamknięcie obrad. 
    ZARZĄD
UWAGA:

1. Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia znajdują 
się do wglądu w siedzibie Spółdzielni ul. 3 Maja 28 (Biuro Obsługi 
Mieszkańców-parter) oraz w biurze administracji osiedlowych: przy 
ul. Sobieskiego 18, przy ul. Floriańskiej 7A i przy ul. Mazurskiej 7. 

2. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

Porządek obrad:

Skrócona analiza za rok 2014
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Po raz kolejny Ustawa o Spółdzielniach Miesz-
kaniowych trafiła na wokandę Trybunału Konsty-
tucyjnego. Stało się tak w wyniku wniosku grupy 
posłów na czele z panią poseł L. Staroń. W zasadzie 
podstawowym przedmiotem wniosku, jak pisze w 
artykule miesięcznika „Domy Spółdzielcze” Nr2/15 
Grzegorz Abramek- prawnik „były normy regulujące 
zarząd nieruchomościami, w których ustanowiono 
odrębną własność lokali przez spółdzielnię… Czyli 
tradycyjnie, widzimy dążenie do ukonstytuowania 
wspólnot mieszkaniowych w zasobie spółdzielczym, 
tym razem rękoma sędziów Trybunału. Nie udało się  
... Trybunał w wyroku podtrzymał dotychczasową 
linię orzecznictwa. W wyroku K 60/13 ponownie 
stwierdzono, że normy regulujące zasady zarządu 
w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych nie 
naruszają wzorców konstytucyjnych; podkreślono, że 
przyjęte rozwiązanie nie prowadzi do naruszenia kon-
stytucji, gdyż jest konieczne dla ochrony uprawnień 
korporacyjnych członków spółdzielni, a jednocześnie 
nie zamyka drogi do uzyskania statusu członkostwa 
w spółdzielni mieszkaniowej i nie wyklucza podjęcia 
decyzji przez większość współwłaścicieli o zmianie 
reżimu prawnego wykonywania zarządu nierucho-
mością wspólną.

Posłowie wnosili również o rozpatrzenie kon-
stytucyjności art. 3 ust 1 i 3 (usm, dot. członkostwa 
w spółdzielni). Co ważne, wniosek dotyczył osób, 
którym nie przysługuje prawo do lokalu i nie ubie-
gają się o ustanowienie prawa. W sentencji wyroku 

Trybunału zaś znalazło się następujące stwierdze-
nie: w zakresie, w jakim dopuszcza członkostwo 
w spółdzielni mieszkaniowej podmiotów, którym 
nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do 
lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
prawo odrębnej własności lokalu przepis ten jest nie-
zgodny z art. 64 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i art. 
64 ust. 2 Konstytucji. W komunikacie prasowym po 
rozprawie uznano, że członkami spółdzielni miesz-
kaniowej mogą być tylko podmioty, które legitymują 
się interesem, jaki może być zaspokojony przez 
daną spółdzielnię, w zakresie jej podstawowego celu 
funkcjonowania. Dlatego też osoby, które nie mają 
interesu polegającego na zaspakajaniu ich potrzeb 
mieszkaniowych lub polegających na dostarczaniu 
lokali o innym przeznaczeniu, nie mogą być jej 
członkami.

Więcej o wyroku TK można będzie powiedzieć 
po opublikowaniu uzasadnienia, ale już teraz można 
stwierdzić, że udziela on odpowiedzi na jedno z 
najważniejszych pytań z punktu widzenia dalszego 
funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, uzna-
jąc po raz kolejny ustawowy zarząd powierzony za 
właściwy konstytucyjnie. Po tym wyroku można za-
dać niektórym posłom pytanie czy dalej będą uparcie 
twierdzić, że powstanie wspólnoty mieszkaniowej w 
budynku spółdzielczym jest konieczne na wniosek 
(po wydzieleniu własności) jednego współwłaściciela?

Ł.H.

Ustawa w TrybunaleZ raportu badania 
sprawozdania 
finansowego za 2014 r.
Zaprezentowane wskaźniki i relacje za rok 
badany wskazują, że Spółdzielnia realizując w 
pełni zadania statutowe osiągnęła dobre efekty 
ekonomiczne:
- przychody ze sprzedaży działalności pod-

stawowej ukształtowały się na poziomie 
97,43% roku poprzedniego.

- Spółdzielnia utrzymała wysoki poziom 
rzeczowych aktywów trwałych 75,58% w 
strukturze aktywów bilansu, mimo ciągłych 
wyodrębnień.

- dodatni wynik netto z działalności.
- dodatni wynik finansowy GZM
- dodatnie wskaźniki rentowności: sprzedaż 

brutto, netto, majątku i kapitału własnego
- dobre wskaźniki płynności finansowej.
- dobre wskaźniki finansowania:  niska stopa 

zadłużenia, pełne pokrycie majątku trwa-
łego kapitałem stałym, wysoki stopień 
trwałości struktury finansowania

Przeprowadzone badanie za rok 2014 
nie wskazuje na istnienie zagrożenia kon-
tynuowania przez Spółdzielnię działalności 
gospodarczej w roku 2015, bez zamierzonego 
lub przymusowego zaniechania, bądź ograni-
czenia przez nią dotychczasowej działalności.”

EKSPERT 
Biuro Biegłego Rewidenta Sp. z o.o.
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Wyklikajmy dla 
naszych milusińskich  
„Podwórko NIVEA”!
Ruszyła najnowsza odsłona społecznego projektu 
marki NIVEA pod nazwą „Podwórko NIVEA” Rodzinne 
Miejsce Zabaw. „Podwórka NIVEA” będą kładły nacisk 
na jakościowe spędzanie czasu z dzieckiem, z dala 
od telewizora czy komputera. Jednocześnie pozwolą 
one przenieść się współczesnym rodzicom do czasów, 
w których sami bawili się na podwórku. 

W ramach akcji, NIVEA Polska wybuduje 40 wyjątkowych Rodzinnych 
Miejsc Zabaw na terenie całego kraju. „Podwórko NIVEA” stanie się retro-
-nowoczesnym placem zabaw, który za pomocą zastosowanych elementów 
będzie odpowiadał na potrzeby dzieci w różnym wieku oraz nawiązywał 
do klasycznych zabaw, popularnych w czasach dzieciństwa współczesnych 
rodziców, takich jak: gra w klasy, skakanka  lub zabawa na trzepaku. Dzięki 
temu, miejsce to będzie czymś więcej niż tradycyjnym placem zabaw dostęp-

nym wyłącznie dla dzieci. „Podwórko NIVEA” to jedyne takie miejsce, gdzie 
rodzice będą mogli aktywnie uczestniczyć w zabawie, którą sami doskonale 
pamiętają ze swojego dzieciństwa. Elementy obecne w Rodzinnych Miejscach 
Zabaw zostaną przystosowane zarówno dla dużych jak i małych, co jeszcze 
lepiej pozwoli zintegrować rodzinę i zapewni jej niezapomniane przeżycia. 

Administracja nr 2 Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej wspólnie z 
Radą Mieszkańców Osiedla Młynarska Wyszyńskiego zgłosiła swój udział 
w konkursie Podwórko NIVEA Prosimy mieszkańców Siedlec i okolic oraz 
wszystkich sympatyków o wspieranie naszej inicjatywy w głosowaniu za 
pośrednictwem strony internetowej.  Wygrywają lokalizacje, które zbiorą 
największą liczbę głosów. Lokalizację „Podwórka NIVEA” w Siedlcach  
zaplanowano w zasobach Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu 
Młynarska-Wyszyńskiego, pomiędzy budynkami Młynarska 24 a Wyszyń-
skiego 10.W ten sposób bez zaangażowania środków własnych Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej wybudowane zostanie „Podwórko NIVEA”, 
które będzie nie tylko wyjątkowym miejscem na mapie rodzinnych spo-
tkań, ale również wymiernym efektem wspólnych działań, prowadzonych 
w ramach małych społeczności.

Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest uzyskanie jak największej liczby 
głosów wśród wszystkich uczestników konkursu.  Głosowanie na zwycięskie 
lokalizacje odbędzie się za pośrednictwem specjalnie stworzonej platformy 
internetowej www.nivea.pl/podworko i trwać będzie od 1 kwietnia do 31 
maja. Po zakończeniu głosowania, 40 lokalizacji z największą liczbą głosów, 
otrzyma „Podwórko NIVEA” Rodzinne Miejsce Zabaw, ufundowane przez 
markę NIVEA. 

Wystarczy codziennie oddać jeden głos na lokalizację rodzinnego miej-
sca zabaw za pośrednictwem strony www.nivea.pl/podworko. Pierwsza tura 
głosowania będzie odbywać się w dniach 1-30 kwietnia 2015 r. Każdego dnia 
będzie można oddać jeden głos. Bardzo liczymy na Państwa pomoc. ADM II

Wśród zieleni i kwiatów
W dniach 14 i 20 stycznia oraz 19 lutego 2015 roku w siedzibie po-

szczególnych Klubów Kultury naszej Spółdzielni odbyły się uroczyste 
wręczenia nagród członkom SSM, którzy zostali wyróżnieni w konkursie 
na najładniejszy balkon lub ogródek przydomowy za rok 2014 pod nazwą 
„Mieszkamy wśród kwiatów i zieleni”. Komisja powołana z członków 
poszczególnych Rad Mieszkańców naszych osiedli oceniła zagospodaro-
wanie ogródków przyblokowych ze szczególnym uwzględnieniem estetyki  
i kolorystyki oraz oryginalności dokonanych nasadzeń kwiatów, krze-
wów, roślin oraz ich systematycznej pielęgnacji. Przy ocenie urządzenia  
i ukwiecenia balkonów brano pod uwagę estetykę wykonania  
i rozmieszczenia skrzynek kwiatowych, donic, dobór gatunków kompozycji 
kwiatowych, aranżacje roślin oraz drobne elementy dekoratorskie. Wszystkie 
oceniane ogródki i balkony miały swój urok i styl, widać było duży nakład 
pracy włożony w ich pielęgnację i utrzymanie. 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, nagrodzonym 
gratulujemy, pozostałych mieszkańców zapraszamy do wzięcia udziału w ko-
lejnej edycji konkursu.                                                                                           K.J.
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Informacja
W nawiązaniu do pisma Rady Mieszkańców Osiedla Ogrody zamieszczonego w 
poprzednim numerze naszej gazety informujemy, że w dniu 09.02.15 r. Zarząd 
Spółdzielni w poruszanej przez RMO sprawie wystosował do Prezydenta Miasta 
pismo, które publikujemy poniżej.

Siedlce, dnia 09.02.2015r.

      Pan Wojciech Kudelski
Prezydent Miasta Siedlce 

Zarząd Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach zwraca się z wnioskiem o 
podjęcie działań w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ulicy 3 Maja w części dotyczącej kwartału objętego ulicami Sienkiewicza, Kilińskiego, 
3 Maja i Floriańską, a w szczególności likwidacji wydzielonych dróg: ul. Jacka Woszczerowicza 
o symbolu 24KDD i ul. Projektowanej jako 25KDD.

Mieszkańcy osiedla Ogrody zbulwersowani są przebiegiem nowych ulic usytuowanych 
wprost pod ich oknami. Wzmożony ruch samochodów zakłóci dotychczasowy spokój i uczyni 
osiedle niebezpiecznym szczególnie dla dzieci i osób starszych. Zgodnie z wolą mieszkańców 
wnosimy zatem o pozostawienie dotychczas istniejącego układu komunikacyjnego w tym 
rejonie.

Nadmieniamy, iż działania władz samorządowych winny służyć  potrzebom mieszkańców 
i nie utrudniać zamieszkiwania. Mieszkańcy osiedla Ogrody są w znacznej części 
współwłaścicielami terenów, po których mają przebiegać nowoprojektowane ulice , a więc 
pozbawienie ich prawa własności gruntów wbrew ich woli jest bezzasadne.

Mając powyższe na uwadze liczymy na pozytywne ustosunkowanie się do naszego 
wniosku składanego w imieniu mieszkańców osiedla Ogrody.
	 ZARZĄD	SSM
Do	wiadomości:
1. Pani	Elwira	Banach	-	Przewodnicząca	Komisji	Gospodarki	Przestrzennej	i	Ochrony	

Środowiska	Rady	Miasta	Siedlce	
2. Pani	Stanisława	Wardak	-	Przewodnicząca	Komisji	Gospodarki	Mieszkaniowej	Rady	Miasta	

Siedlce	
3. Pan	Waldemar	Sośniak	-	Przewodniczący	Rady	Nadzorczej	SSM
4. Pani	Ewa	Jagiełło	-	Przewodnicząca	Rady	Mieszkańców	oś.	Ogrody	

Spółdzielcze sprawy

Wyszczególnienie 2004 2014 różnica % zmiany
209 dni sezonu 

grzewczego średnia 
temperatura 2,70

204 dni sezonu 
grzewczego średnia 

temperatura 3,22

(+) spadek 
(-) wzrost

opłata 
zmienna

cena ciepła zł/GJ 18,68 29,52 -10,84 -58,03
cena przysyłu P1 zł/GJ 5,7 7,42 -1,72 -30,18
cena przysyłu P2 zł/GJ 9,4 10,94 -1,54 -16,38
cena przysyłu P3 zł/GJ 9,39 10,61 -1,22 -12,99
cena przysyłu P4 zł/GJ 9,59 11,94 -2,35 -24,50
cena nośnika zł/m3 9,94 16,84 -6,9 -69,42
ogółem zużycie GJ  423 652,55  299 173,16  124 479,39 29,38
zużcie GJ na cw 125 857,30  110 748,44  15 108,86 12,00
zużycie GJ na co 297 795,25  188 424,72  109 370,53 36,73
ogółem koszty energii w zł. 13 551 745,69  14 469 322,10 -917 576,41 -6,77

opłata 
stała

opłata stała zł/MW 3 704,68  4 194,56 -489,88 -13,22
opłata za przesył P1 zł/MW 1 387,23  1 753,91 -366,68 -26,43
opłata za przesył P2 zł/MW 2 387,73  2 713,35 -325,62 -13,64
opłata za przesył P3 zł/MW 2 358,81  2 392,85 -34,04 -1,44
opłata za przesył P4 zł/MW 2 511,86  2 760,93 -249,07 -9,92
ogółem zużycie MW 57,46  44,63  12,83 22,33
zużycie MW na cw 20,08  10,34  9,74 48,51
zużycie MW na co 37,37  34,28  3,09 8,27
ogółem koszty 4 759 782,85  4 332 255,70  427 527,15 8,98

ogółem koszty energii cieplnej 18 311 528,54  18 801 577,80 -490 049,26 -2,68
ogółem koszt GJ opłaty zmiennej 32,78 47,43 -14,65 -44,69

Energia cieplna w latach 2004-2014Gdy zbliżały się wybory samorządowe 2014, pra-
wie wszyscy kandydaci do władz miasta obiecywali 
wiele. Wtórowali im również ci którzy udzielali popar-
cia swoim kandydatom. Wielu mieszkańców zasobów 
spółdzielczych i nie tylko w te obiecanki wierzyło. 
W przedwyborczym wydaniu naszej gazety pisaliśmy: 
„Dobry zarządca zadba o wszystko i wszystkich, a de-
cyzje podejmuje w dialogu z tymi, którym zgodził 
się służyć (nie mylić z „rządzić”). I takiego Prezy-
denta mamy wybrać na kolejne cztery lata! ... Czy po 
unowocześnieniu i zapewnieniu spółkom miejskim 
dostatku powie teraz czas, by mieszkańcy odczuli 
korzyści z wcześniejszych kosztów inwestowania? 
Czy budżetom domowym (płatników, czyli nas) 
zaproponuje rok, może dwa oddechu, odpoczynku 
od wysokich kosztów zamieszkiwania w mieście.”

Niestety to były tylko nasze marzenia. Zaraz po 
nowym roku zaczęły pojawiać się informacje o pod-
wyżkach niektórych mediów, które już stały się faktem, 
bo od lutego br. ceny ciepła wzrosły o prawie 2% , a od 
1 marca br. ścieki prawie o 20%. Szczególnie dziwi pod-
wyżka cen ciepła, gdyż jak wynika z ubiegłorocznego 
sprawozdania, spółka PE ma się dobrze, a osiągnięty 
zysk za 2013r. wyniósł nieco ponad 8 mln zł. Czyżby 
rok 2014 był tak niekorzystny dla PE, że spółka mu-
siała podnosić ceny? Co prawda, niewiele, ale jednak 
podniosła. Poniżej tabela, w której pokazujemy (wg 
wyliczeń spółdzielni) jak kształtowały się ceny i zużycie 
ciepła na centralne ogrzewanie w ostatnich latach.

H.Ł

Obiecanki cacanki, a …

Od dłuższego czasu mieszkańcy bloków obok 
pawilonu „Chemia” na II etapie Osiedla 1000-lecia 
skarżą się na utrudniony dojazd do swoich bloków 
od  ulicy Sokołowskiej. Problem ten zgłaszają od 
wielu lat i jak dotąd, pomimo wielu obietnic ze 
strony miasta i zabiegów zarządu SSM (ze względu 
na fakt, że dojazd ten przebiega przez prywatną 
działkę) sprawa nie mogła być załatwiona. Jest 
jednak nadzieja, że problem ten zostanie wreszcie 
rozwiązany. Na ostatniej sesji Rady Miasta, radni 
podjęli uchwałę w sprawie nabycia przez miasto 
wspomnianej wyżej działki w związku z czym 
problem powinien zostać rozwiązany. Należy 
przypomnieć, że spółdzielnia dużym nakładem 
kosztów wykonała już kilka lat temu drogę do-
jazdową od strony ul. Sobieskiego, która kończy 
się niestety przy pawilonie „Chemia”, a pozostały 
kilkudziesięciu metrowy odcinek, ze względów 
własnościowych nie mógł być wykonany. Mamy 
nadzieję, że teraz sprawy wykupu przebiegną 
sprawie i już niedługo mieszkańcy osiedla i użyt-
kownicy pawilonu pojadą wyremontowanym 
ostatnim już odcinkiem drogi. Oby.              alp

Będzie dojazd?
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Ferie dla dzieci to czas wolny przeznaczony 
na odpoczynek od obowiązków szkolnych i nauki. 
Niestety trudy życia codziennego nie dają możli-
wości wszystkim rodzicom zapewnienia wyjazdu 
swoim dzieciom podczas okresu zimowego, 
dlatego większość z nich zostaje w mieście. Okres 
ferii  trzeba mądrze zorganizować a dzięki takim 
miejscom jak Spółdzielczy Klub Kultury „Trojka” 
jest to możliwe, ponieważ całe dwa tygodnie ferii 
pracownicy klubu prowadzili różnorodne zajęcia 
dla najmłodszych pociech, starając się, aby uczest-
nicy  po krótkim okresie ferii byli pełni energii i 
zapału do dalszej pracy. 

Dla dzieci, które pasjonują  się sportem  
najciekawsze okazały się zajęcia  pod okiem 
wykwalifikowanego nauczyciela wychowania 
fizycznego gdzie  mogły doskonalić swoje umie-
jętności w rozmaitych grach zespołowych ucząc 
się wytrwałości  w dążeniu do celu, rywalizacji 
jak i współpracy w grupie. 

Uczestnicy ferii zimowych mogli również 
spędzić czas z rówieśnikami bawiąc się, grając 
w gry planszowe, telewizyjne i ruchowe. Gra w 
piłkarzyki, cymbergaj czy  bilard niezależnie od 
sprawności fizycznej uczyła precyzji i koncen-
tracji, sportowego współzawodnictwa a także 
pobudzała wyobraźnię. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się  zaję-
cia artystyczne, mające na celu poznanie wielu 
technik plastycznych a także przybliżenie dziecku 
nowych form aktywności plastycznej poprzez 
wykorzystywanie przeróżnych materiałów, które 
znajdziemy w każdym domu, coś co można po-
nownie wykorzystać jak np. rolki po ręcznikach 
papierowych, z których można zrobić bardzo 
wiele ciekawych ozdób. 

W klubie „Trójka” odbyła się jak co roku 
Zimowa Akademia Talentów z Ireneuszem Pa-
rzyszkiem. Dzieci pod okiem wybitnego artysty 
przygotowały prace pt. „Pocztówka z ferii”, „Moja 

ulubiona bajka i bohater”, „Morze”, „Kwiaty”, 
„Jabłko”, „Smok”. Wspólne zajęcia przyniosły 
dzieciom jak i artyście wiele przyjemności i sa-
tysfakcji z wzajemnej współpracy.

Poza zajęciami stałymi dodatkową atrakcją w 
czasie ferii zimowych było wyjście dzieci do kina 
na film „Pingwiny z Madagaskaru” a także do 
Sali Zabaw „Młynek”. Na zakończenie ferii odbył 
się bal karnawałowy, gdzie wszyscy uczestnicy 
wspólnie bawili się przy muzyce oraz brali udział 
w konkursach i zawodach. Chętni uczestnicy balu 
mieli malowane buzie co dodało dopełnienia 
ich kreacjom. A na zakończenie zabawy dzieci 
dostały drobny upominek i balon skręcony 
w formie zwierzaka za udział w konkursach i 
wspólnej zabawie. 

Ferie zimowe  w Klubie „Trójka” po raz kolej-
ny były wspaniałą okazją dla dzieci do aktywnego 
wypoczynku w gronie rówieśników. Cała akcja 
została zorganizowana przez Klub „Trójka” oraz 
Stowarzyszenie KOS,  a współfinansowana przez 
Urząd Miasta Siedlce oraz Siedlecką Spółdzielnię 
Mieszkaniową. 

Zapraszamy do korzystania ze stałych zajęć 
dla dzieci i dorosłych oferowanych przez Klub 
„Trójka”.  Nowością jest KLUB MAM, który 
powstał z myślą o mamach małych dzieci oraz o 
tych oczekujących na narodziny dziecka. Jest to 
społeczna inicjatywa stworzona przez mamy dla 
mam. Ideą klubu mam jest stworzenie miejsca 
przyjaznego mamie i jej dziecku. Organizowane są 
spotkania w czasie których mamy mogą podzielić 
się swoimi przeżyciami, doświadczeniami, zaś 
przyszłe mamy mogą zdobyć wiedzę na temat ma-
cierzyństwa oraz spotkać się z innymi kobietami. 
Spotkania odbywają się w poniedziałek 1100-1400.

 Akademia Walk Rycerskich „Virtus” Są to 
nietuzinkowe treningi łączące w sobie zarówno 
elementy typowego rozwoju fizycznego, sportu, 
nowotworzonej sztuki walki, przygody z rekon-
strukcją historyczną. Treningi są skierowane do 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Treningi: piątek 
1800-2000 (tel.601146690,729465205)

Więcej informacji w siedzibie klubu przy ul. 
Kurpiowskiej 3 oraz pod tel. 25 63 369 36.

Małgorzata Maciejewska

Jak za dawnych lat
W dniu 8 lutego br. na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce odbył się koncert pt. „Jak za dawnych lat” w wykonaniu 
Chóru Spółdzielczego Klubu Seniora „Rafa” pod dyrekcją Andrzeja Rządkowskiego. Było to widowisko muzyczne 
w stylistyce okresu międzywojennego.                                                                                                                                              Red.

FERIE ZIMOWE 2015 W KLUBIE „TRÓJKA”
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Im większe zainteresowanie dzieci i rodziców, 
tym bogatszą ofertę zajęć oraz imprez zapropono-
wał Spółdzielczy Klub Kultury „Lech” w styczniu 
i lutym 2015 roku. Obok realizacji stałych form 
pracy z dziećmi i młodzieżą, zaistniała potrzeba 
zaproponowania aktywnego i atrakcyjnego wyko-
rzystania czasu wolnego podczas Ferii Zimowych.

Dla instruktorów i wolontariuszy głównym 
celem pracy z dziećmi w tym okresie było wy-
pełnienie wolnego od nauki czasu dla rozwinięcia 
różnorodnych zainteresowań kulturalnych dzieci. 
Innymi słowy, wypoczynek od nauki musiał być 
na tyle atrakcyjny, aby zrekompensować dzieciom 
pozostającym w mieście brak możliwości wyjazdu 
na zimowiska.

Cel ambitny, ale i formy pracy z dziećmi po-
twierdziły, że czas ferii zimowych może wiele 
nowego wnieść do dziecięcych zabaw, do relacji 
ich między uczestnikami, wspólnego stwarzania 
małych form prezentacji tanecznych, wokalnych i 
recytatorskich. Powyższe byłoby zapewne bardzo 
trudne, ale dzięki dofinansowaniu akcji „Ferie 
Zimowe” przez Urząd Miasta Siedlce wszystko 

udało się znakomicie, co szczególnie ucieszyło 
rodziców, ale i młodych uczestników spotkań. 
Dofinansowanie sprawiło, ze „Lech” mógł za-
proponować dzieciom ich ulubione gry i zabawy 
sportowo-rekreacyjne w klubie i na świeżym po-
wietrzu (spacery). Zabawy sportowo-rekreacyjne 
z dziećmi prowadził Pan Piotr Biały. Dużo radości 
przysporzyły dzieciom zajęcia taneczne. Zajęcia 
prowadziła Pani Beata Barszczewska. Zabawy 
logopedyczne prowadziły: Pani Katarzyna Stań-
czuk i Beata Barszczewska. Dzieci wykazywały 
dużo twórczej inwencji. Współpraca z Biblioteką 
przy ul. Granicznej w Siedlcach pozwoliła ukazać 
dzieciom Świat Książki. Kolejną atrakcją było 
wyjście do kina na film „Pingwiny z Madagaska-
ru”. Wspólna zabawa dzieci w Sali Zabaw Klubu 
„Lech” sprzyjała nawiązywaniu nowych przyjaźni 
i budowaniu zdrowych relacji w grupie rówie-
śniczej. Tegoroczna zima nie sypnęła śniegiem, 
a więc dzieci m. in. w pracach plastycznych dały 
upust swojej fantazji i marzeniom o śnieżnej zimie.

W tym miejscu warto podkreślić, że jednym z 
większych osiągnięć dzieci uczestniczących w akcji 
„Ferie Zimowe w LECHU” było zaproszenie grupy 
tanecznej do zaprezentowania w Sali Białej Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Siedlcach małej formy teatral-
nej pt. „Dziewczynka z zapałkami”. Współpracując z 
SGL „Witraż”, który przygotował imprezę pod hasłem 
„Dzieci dzieciom”, nasi młodzi wykonawcy mogli 
przedstawić blisko 180 dzieciom z Siedlec swoje 
umiejętności taneczne i aktorskie. To wartościowa 
inicjatywa łączenia efektów pracy w Klubie „Lech” 
z działaniami siedleckich świetlic środowiskowych i 
przedszkoli. Dodać należy, że Siedlecka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa ufundowała dzieciom obecnym w Sali 
Białej MOK słodycze, a SGL „Witraż” tzw. „pocztów-
ki poetyckie”. Wspólne zakończenie Ferii Zimowych 
wypadło więc wspaniale!

W Klubie „Lech”, dnia 14 stycznia 2015 roku 
odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu 
na najpiękniejszy balkon lub ogródek. Laureaci 
otrzymali z rąk Przewodniczącego Rady Nadzor-
czej SSM Waldemara Sośniaka oraz Wiceprezesa 
Zarządu Michała Golika cenne nagrody, dyplomy 
i wyróżnienia. 

A. Magryta

wszystkim – po wysłuchaniu stosownych wyjaśnień 
i informacji – przyjąć, lub odrzucić, proponowane 
w porządku obrad uchwały. Tutaj nie ma „pami-
łuj”. Mamy prawo pytać, rozwiewać wątpliwości, 
analizować uzasadnienia. Problemami Walnych 
Zebrań Członków, które zbyt często „dominują” 
i wydłużają czas zebrań, są podnoszone tematy 
typu „a mi się wydaje, że…”! Zawsze zachęcaliśmy, 
by weryfikować wątpliwości u źródła! Wybrać się 
do Zarządu SSM lub Kierowników Działów, do 
Kierowników Administracji i najpierw spróbować 
na tej drodze uzyskać odpowiedzi na wątpliwości 
i obawy. Łatwiej uzyskać wiedzę, gdy ma się dostęp 
do materiałów źródłowych, do dokumentacji, 
opracowań, tabel i wyliczeń – a takie dane są do-
stępne w siedzibie władz SSM i w Administracjach. 
Zwykle nie ma ich pod ręką podczas Walnych 
Zebrań Członków! Stąd prośba i podpowiedź… 
korzystajmy z możliwości uzyskania wiarygodnych 
danych, odpowiedzi, wyjaśnień tam, gdzie jest to 
realnie możliwe! Domaganie się rozstrzygania 
problemów podczas Walnych Zebrań Członków 
zwykle i tak kończyło się na propozycjach spotkań 
merytorycznych z Prezesami, Kierownikami Dzia-
łów, czy Kierownikami Administracji. 

Nikt nie ma zamiaru ograniczać przywilejów 
czy praw członkowskich. Powyższe proponujemy 
głównie, dlatego, że zbyt często podczas Walnych 
Zebrań Członków podnoszone są sprawy bar-
dzo indywidualne, szczegółowe, które interesują 
wyłącznie zadającego pytania. Inni uczestnicy 
denerwują się, że szkoda ich czasu, że przecież 
można takie kwestia załatwiać w innym trybie 
i bezpośrednio w Spółdzielni. Trochę racji mają!

Oczywiście, o przebiegu Walnych Zebrań 
Członków, o ciekawszych wnioskach i opiniach 
będziemy informowali na łamach Naszej Gazety! 
Pozostaje nam jeszcze raz zachęcić do udziału, ak-
tywnego udziału, zaprosić i wierzyć, że cokolwiek 
dobrego, nowego, mądrego uda się postanowić, 
podjąć, zainicjować! Wszystko po to, by żyło się 
nam lepiej, bezpieczniej, w miarę tanio i spokojnie!

Redakcja   

Dokończenie ze str. 1

KLUB „LECH” nie zwalnia tempa…NIE MA ZEBRAŃ 
NIEWAŻNYCH…
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Ubezpieczamy m.in. od:
 ognia,
 zalania,
 stłuczenia,
 przepięcia,
 kradzieży, włamania,
	 w	zakresie	odpowiedzialności	cywilnej	

 za szkody wyrządzone osobom trzecim.

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

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

Oferta dostępna 
w ponad 1000 
spółdzielni 
mieszkaniowych

Z ubezpieczenia 
skorzystało 
ponad 
500 000 
mieszkańców

Od ponad 20 lat 
oferujemy	
najlepsze	
ubezpieczenia 
i serwis dla 
mieszkalnictwa

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

Zatroszczymy się
o Twoje mieszkanie

Ubezpieczenie mieszkania 

już od kilku złotych miesięcznie

OC

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


