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Dokończenie str. 4

WAKACYJNY SPACER po OSIEDLACH SSM...
W latach osiemdziesiątych minionego wieku, 

za jedno z najpiękniej zagospodarowanych i ukwie-
conych osiedli spółdzielczych w Polsce uchodziło 
lubelskie osiedle „LSM”! Widziałem, spacerowałem, 
byłem pod ogromnym wrażeniem! To, co impono-
wało, to pomysłowość, wyczucie estetyki, tworzenie 
„cichych oaz spokoju” i widoczna dbałość zarówno 
pracowników lubelskiej spółdzielni, jak i miesz-
kańców osiedla. W Siedlcach bywało różnie. Może 
dlatego, że osiedla siedleckiej spółdzielni dopiero 
powstawały, a te, które już istniały wpisane były 
w starą część miasta. Mało przestrzeni, mało tere-
nów na kształtowanie terenów zielonych, ale... przy 
blokach ławeczki, przy osiedlowych alejkach bywało, 
że też! Drzewa jeszcze skromne, ulice „do remontu” 
i kwiatów nie za dużo.

Ponieważ „lato 2015” podarowało znakomitą 
pogodę i tysiąc okazji do nie tylko wieczornych 
spacerów, postanowiłem „zwiedzić” osiedla SSM. 
Nie od razu wszystkie, ale za to bez pośpiechu. Jakie 
refleksje..? 

Niby człowiek mieszka w Siedlcach od kilku 
dekad, codziennie przemyka ulicami, zdeptuje 
chodniki, ale... jakby nie znał tak do końca swojego 
miasta. Mnóstwo zaskoczeń! Już nie tylko chodzi 
o obiekty, które z pejzażu miasta zniknęły, bo pewnie 
musiały ustępując miejsca nowym. Kilka pawilonów 
usługowych i handlowych, sporo garaży, kiosków 
„Ruchu”, stare domy i domki, obiekty sportowe, 
ale i użyteczności publicznej odeszło na zawsze do 
historii. Przywołać je można z pamięci, z pocztówek, 
zdjęć, ale... to wszystko! Żal? Nie! 

Pierwsze, co ewidentnie rzuca się w oczy, a z 
czego zwłaszcza Spółdzielcy mają prawo być dumni, 
to zupełnie nowe oblicze osiedli! Wysiłek termo 
modernizacyjny przyniósł nadspodziewanie dobre 
rezultaty. Estetyka bloków na „piątkę z plusem”! Przy 
okazji wyremontowane chodniki, parkingi, place 
zabaw... imponujące zmiany! Jeżeli do tego dodamy 
efekty po nowemu realizowanego programu ochrony 
i kształtowania terenów zielonych, to nie ma się 
czego wstydzić! Siedleckie osiedla są po prostu ładne.

Dostrzegłem też to, czego w minionych deka-
dach bywało jakby mniej... przyblokowe ogródki 
kwiatowe i efektowne (kilka, niestety „efekciarskich”) 
balkony. To był dobry pomysł, by zaufać Spółdziel-
com i pozwolić im na organizowanie „pod oknem” 
przyblokowych, kwiatowych zagonów, by zgodzić się 
na sadzenie ozdobnych krzewów, w tym zwłaszcza 
tzw. iglaków. Mimo tegorocznych upałów i suszy, te 
właśnie fragmenty otoczenia spółdzielczych bloków 
prezentują się najbardziej okazale i cieszą oczy spa-
cerujących. Wszystkich?! Byłoby za dobrze! Zawsze 
trafi się „osioł”, który sam niczego nie zrobi, ale do 
dewastacji, do niszczenia i zaśmiecania jest pierwszy! 
Stąd zdarzają się przy blokach miejsca budzące wstyd 
i zażenowanie! Puszki po piwie, butelki, plastykowe 
opakowania, papiery, niedopałki, no i niestety ... 
psie i kocie „kupki”! A kosze – przy tym – puste, bo 
łatwiej rzucić pod nogi lub w krzaki, niż zrobić kilka 
kroków i wrzucić śmieci do śmietniczek! 

I jeszcze jedna zmora zwłaszcza przyosiedlowych 
ulic ... samochody! Mnóstwo samochodów! Już nie 
tylko osobówek, ale i dostawczych, a nawet TIR-ów, 
busów i autobusów. Stąd może w kilku miejscach 
zdewastowane krawężniki, trawniki, chodniki! Plamy 
po oleju i jeden Bóg wie, po czym jeszcze! Takie „wi-
doki” denerwują, przeszkadzają, zniechęcają do spa-
cerowania. Najgorsza sytuacja – mimo ewidentnych 
wysiłków pracowników administracji – panuje tam, 
gdzie rozłożyły się dzikie bazary i bazarki. Dotyczy 
to zarówno os. Młynarska, jak i os. Warszawska. Na 
innych osiedlach jest lepiej, bo właściciele małych 
sklepów i sklepików z reguły dbają o otoczenie, 
sprzątają po klientach, starają się utrzymywać rabaty 
z kwiatami. Straszy pawilon na os. Młynarska i jego 
otoczenie... zwłaszcza szeregi pawiloników i uliczki 
do nich prowadzące. Straszy dawna „Chemia” na os. 
1000 lecia i jej otoczenie. No cóż...

Trudno byłoby wymagać, by przy tak totalnej 
suszy i wysokich temperaturach udało się utrzymać 
rozległe tereny trawiaste! Na szczęście wytrzymał 
drzewostan! Są takie zaułki spółdzielczych osiedli, 
które wręcz przyciągają, bo i zielono i drzewa piękne 
i czysto i spokojnie ... rzec można przytulnie! Tak jest 
i na os. Roskosz, na os. Nad Zalewem, w centrum 
miasta, nawet na os. 1000 lecia (np. ul.Batorego) 
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Naprawdę do kosza?

POŻEGNANIE...
Odszedł. Jak zwykle... jak zawsze za wcześnie. Więc żal... smutek 

i nasze „Memento”. 
Śp. dr Wiesław Słupczyński

Od 26 lat aktywnie uczestniczący w ruchu spółdzielczym, szcze-
gólnie zaangażowany w rozwój Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Praktycznie od 1989 roku zawsze obecny w kolejnych kadencjach 
Rad Mieszkańców, a także, z woli Spółdzielców w Radzie Nadzorczej. 
Powierzany mu spółdzielczy mandat zaufania traktował bardzo od-
powiedzialnie stąd wiele uzasadnionych wniosków, uwag, opinii oraz 
inicjatyw znaczyło lata wytrwałej i mądrej działalności. Do proble-
mów spółdzielczych podchodził racjonalnie. Zawsze wolał najpierw 
„wiedzieć”, by następnie mądrze „decydować”. Takim był, takiego Go 
pamiętamy, takiego zachowamy we wdzięcznej pamięci. Odszedł po 
długiej, ciężkiej chorobie, z którą się nie obnosił, cierpiąc w milczeniu. 

Odpoczywaj Wiesławie w pokoju! Za wszystko dziękujemy!

„Kolejna ustawa do kosza” tak zatytułował 
swój tekst dr Jerzy Jankowski w magazynie KRS 
„Tęcza Polska”. W artykule tym czytamy m.in. 
Przy negatywnym obrocie spraw i większości, 
którą posiada w parlamencie koalicja rządząca, 
można było spodziewać się przyjęcia drakońskiego 
prawa, sprzecznego z konstytucją i skierowanego 
na zniszczenie polskiej spółdzielczości. Ugru-
powanie rządzące raczyło nas opowieściami, że 
ma to być „reforma spółdzielczości” i dopaso-
wanie jej do wymogów gospodarki rynkowej…
Punktem kulminacyjnym okazało się wycofanie 
projektu poselskiego PO a następnie wyłączenie 
posłanki Lidii Staroń z prac Komisji, co stało 
się zapewne pod wpływem blamażu jej i grupy 
posłów, wspieranych przez grupę utytułowanych 
prawników oraz skierowanie do Trybunału Kon-
stytucyjnego, zaskarżenia ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Ustawa została obroniona, klub 
PO postanowił wycofać posłankę z prac komisji. 
W spadku po tym okresie, pozostał kłopotliwy 
półprodukt ustawo podobny, niepasujący ani do 
ducha, ani do zapisów projektu wiodącego ustawy 
o spółdzielniach. Komisja ma potężny „zgryz”, co 
ma dalej z tym fantem robić. Naprawiać i łatać 
projekt, czy też odłożyć do lamusa?

Dotychczasowy przebieg prac legislacyjnych 
prowadzi do konstatacji, że krytyczne uwagi apo-
litycznych gremiów zostały uwzględnione w mi-
nimalnym stopniu. Co więcej, doraźne i często 
wadliwe rozwiązania prawne, proponowane w toku 
prac Komisji czynią projekt niespójny i niejasny 
do powszechnego stosowania. Pomimo założeń, 
przyjętych przez projektodawców, proponowane 
rozwiązania nie wnoszą nic nowego, a co najwy-
żej stanowią korektę przepisów obowiązującego 
prawa spółdzielczego, dotkniętą przy tym wadami 
legislacyjnymi. Nie wydaje się zasadne, żeby przez 
pryzmat patologii, które mają miejsce w niektó-
rych spółdzielniach (a znacznie więcej jest ich 
przecież w spółkach czy we wspólnotach), tworzyć 
przepisy, nakładające niczym nieuzasadnione 

ograniczenia.. ..Pomimo odbytych już 36 posie-
dzeń Komisji oraz wysłuchania z udziałem 1,3 
tys. osób, brak jest określenia celu projektowanej 
regulacji prawnej. W tym zakresie uwzględniane 
głosy uczestniczących w obradach Komisji eks-
pertów, legislatorów i innych specjalistów. Należy 
przede wszystkim rozważyć, czy nowe prawo 
spółdzielcze ma stanowić swoistą część ogólną 
prawa spółdzielczego, która będzie znajdowała 
zastosowanie do wszystkich rodzajów spółdzielni, 
bez względu na to, czy poza ustawą znajdą się 
niektóre typy spółdzielni (mieszkaniowe, rolni-
cze i inne). W obecnym kształcie – stwierdzają 
eksperci prawni uwzględniając dotychczasowy 
przebieg prac w Komisji Nadzwyczajnej i biorąc 
pod uwagę upływ kadencji Sejmu, nie wydaje się 
celowe dalsze procedowanie projektu”

„Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka” tak 
można by krótko skomentować historię głównej 
pomysłodawczyni projektu spółdzielczej ustawy 
z ramienia klubu PO. Na przestrzeni dwóch lat 
pracy komisji i odbyciu prawie 40 posiedzeń wy-
gląda na to, że nie prędko doczekamy się nowej 
ustawy spółdzielczej. Najbardziej dziwi mnie fakt, 
że pomimo wielu orzeczeń (począwszy od 2007r 
do chwili obecnej) Trybunału Konstytucyjnego 
mówiących o niezgodności z Konstytucją propo-
nowanych przez Komisję wielu zapisów, niektórzy 
jej członkowie z uporem maniaka dążyli do ponow-
nego umieszczenia w ustawie zakwestionowanych 
przez TK zapisów ((choćby zapis o sprzedaży 
mieszkań za przysłowiową złotówkę). Może to 
i dobrze, że obecnie posłowie najpierw poszli na 
wakacje, a później zajmą się umizgiwaniem do nas 
wyborców w kampanii przed jesiennymi wyborami 
parlamentarnymi i nie znajdą już czasu na kolejne 
zakusy „wyprodukowania” ustawy, która zniszczy-
łaby spółdzielczość. Liczę na to, że w nowym parla-
mencie (oby) dyskusja nad ustawą o spółdzielniach 
będzie odbywać się w formie konsultacji i dialogu 
z całym środowiskiem spółdzielczym.

Ł.H

Z redakcyjnej poczty
Pan JK napisał do nas w sprawie nowych kart parkingo-
wych dla osób niepełnosprawnych. Pyta czy stare karty 
są ważne, a jeżeli nie to kto wydaje takie karty? Co 
prawda temat ten poruszaliśmy w jednym z ostatnich 
nr naszej gazety, ale w związku z tym, że problem 
dotyczy wielu naszych mieszkańców przypominamy że:

Stare karty straciły już swoją ważność
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 otrzy-
mania. Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 
2013 roku (Dz.U. z 2013r, poz 1446) kartę imienną 
można otrzymać tylko na podstawie orzeczenia wy-
danego przez miejscowy Zespół do spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności wydanego po 1 lipca 2014 
roku. Nową kartę parkingową mogą otrzymać osoby:
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacz-

nie ograniczonymi możliwościami samodzielnego 
poruszania się.

- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
znacznie ograniczającymi możliwości samodziel-
nego poruszania się (choroby wzroku, upośle-
dzenia narządu ruchu, choroby neurologiczne)

Otrzymanie karty parkingowej przy orzeczeniu 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uza-
leżnione jest od symboli przyczyny niepełnospraw-
ności 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 stop-
niem niepełnosprawności nie są już uprawnione 
do uzyskania nowej karty parkingowej, a obecnie 
posiadany dokument stracił ważność z dniem 1 lipca 
2015r. 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 d. 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 niepełno-
sprawności. 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. 
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Na łamach kwartalnika „Między nami Spółdziel-
cami wolno nam było, co potwierdziło orzeczenie 
sądu, zatem i wolno nam jest (!!!) zachęcać miesz-
kańców Siedlec, w tym zwłaszcza Spółdzielców, do 
wzięcia udziału w wyborach - wszelkich! Przeko-
nywaliśmy, używając wolnej od agitacji wyborczej 
treści uzasadnień, do licznego i mądrego udziału 
w wyborach samorządowych. W końcu... mieszkańcy 
Siedlec zobowiązani byli podjąć bardzo ważne decyzje 
i zdecydować o tym, kto będzie odpowiadał za rozwój 
miasta w najbliższych czterech latach. Dokonali 
wyboru... ucichły komentarze i emocje... życie toczy 
się swoim rytmem, a my trwamy w przekonaniu, że 
wypełniliśmy obywatelski obowiązek.

Przed nami październikowe wybory do Sejmu 
i Senatu RP. Nie mniej ważne... także decydujące 
o przyszłym rozwoju (taką mamy nadzieję) naszej 
dużej i małej Ojczyzny... Polski i Siedlec. Zatem ponow-
nie, w poczuciu spełniania obywatelskiego obowiązku 
zamierzyliśmy zachęcić wszystkich uprawnionych, by 
wzięli udział, w ważnym przecież, wyborczym akcie! 
I nie jest naszą intencją podpowiadać, kto i na kogo 
powinien oddać głos! Nie jest naszym zamiarem war-
tościowanie programów wyborczych poszczególnych 
komitetów! Zdajemy się na mądrość każdego, kto 
wrzuci kartę do urny wyborczej i w ten sposób obda-
rzy swoim zaufaniem konkretnego kandydata... przy 
okazji także konkretny podmiot życia politycznego lub 
społecznego poddającego się wyborczej weryfikacji.

Nie odkryjemy Ameryki przypominając, że 
w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych żyją 
zwolennicy praktycznie każdej formacji, każdego 
ruchu, każdej partii. Bywa, że obok siebie... na jednej 
klatce schodowej... na tym samym piętrze... żyją mniej 
lub bardziej zaangażowani politycznie... społecznie... 

mniej lub bardziej „patriotyczni”... zwolennicy skraj-
nie różnych partii, ugrupowań, rzeczników wyklu-
czających się idei... pomysłów na Polskę... na naszą 
szczęśliwą codzienność. Szanujemy przekonania 
wszystkich... bez względu, jakie są! Ideą, która nam 
przyświeca, to przekonanie każdego Spółdzielcy, by 
po głębokim zastanowieniu po prostu poszedł do 
punktu wyborczego i oddał swój głos.

My Spółdzielcy mamy zwykle dobrą pamięć i przy-
pominamy, kto, kiedy i jak odniósł się do kolejnych 
pomysłów Sejmu RP na „poprawianie” prawa spółdziel-
czego. Pamiętamy, kto rzucał ruchowi spółdzielczemu 
kłody pod nogi... kto nas lekceważył... kto bronił... kto 
„o nas przez cztery lata nie pamiętał”! Nie padną w tym 
tekście nazwiska... nazwy partii. Padną słowa zachęty, 
by na listach wyborczych szukać nazwisk tych, którzy 
„z nas są”... „nasi”... „dla nas”! Potrafimy przecież odróż-
nić „spadochroniarzy”, od osób nam znanych, bliskich, 
mieszkających w bliskości nas i mających glejt, by nas 
w Sejmie RP lub Senacie RP reprezentować. Dzisiaj 
już wiemy, że kilku nazwisk na listach wyborczych nie 
znajdziemy... a szkoda, bo zawsze byli z nami wtedy, 
kiedy kolejne „nowelizacje prawa” godziły w nasze 
bezpieczeństwo mieszkaniowe i nasze domowe budżety! 

Póki co, z lektury programów wyborczych (tych 
dostępnych i tych słuchanych w radio i TV), wniosek 
kreuje się prosty... prawie nikt nie „zająknął się” nawet 
na temat przyszłości ruchu spółdzielczego w Polsce, 
w tym zwłaszcza spółdzielczości mieszkaniowej. Może 
to i lepiej! Zwykle budziły strach zapowiedzi „rewo-
lucyjnych zmian”! Które by nas satysfakcjonowały? 
Zapewne te, które przywróciłyby spółdzielczości 
mieszkaniowej prawo do decydowania o sobie i swojej 
własności! Odgórne (czyt. sejmowe) regulacje za-
wsze niosły za sobą kolejne kłopoty i ograniczenia! 

Grzebano nam w statutach, w formach własności, 
w sposobach decydowania o naszym, spółdzielczym 
majątku lub o formach gromadzenia się, kreowania 
struktur spółdzielczej samorządności. W rozmowach 
ze Spółdzielcami często wracał postulat, by powrócić 
do Walnych Zebrań Przedstawicieli, bo były one 
dobrą okazją do wymiany poglądów na Naszą Spół-
dzielnię, jako całość! Cząstkowe Zebrania zbyt często 
służą rozstrzyganiu bardzo lokalnych problemów, 
o których mieszkańcy innych osiedli zwykle wiedzą 
niewiele lub wręcz nic! Walne Zebrania Przedstawicieli 
integrowały nasze, siedleckie środowisko spółdziel-
cze i pozwalało wspólnie reagować na wszystko, co 
dobre, co złe się przydarzało. Może jeszcze kiedyś 
Posłowie lub Senatorowie pochylą się nad opiniami 
Spółdzielców i „poprawią prawo spółdzielcze” tak, by 
sprzyjało rozwojowi spółdzielczości mieszkaniowej 
w Polsce. Może...

Zatem... zachęcamy... bo warto... pomyśleć... poczy-
tać... wysłuchać... zdecydować i wziąć udział w wybo-
rach! To nie jest prawda, że nasz głos i tak niczego nie 
zmieni! Jeden głos, dodany do innych „jednych” głosów 
zadecyduje nie tylko o tym, kto zasiądzie w ławach 
poselskich lub senatorskich. Zadecyduje o tym, w jaki 
państwie przyjdzie nam żyć przez najbliższe cztery 
lata... jak i przez kogo rządzonym?.. Zadecyduje, czy 
będziemy się w Naszym państwie... w Naszym mieście... 
czuli bezpiecznie, żyli w miarę dostatnio i godnie!

Spółdzielcy do urn! A redakcja kwartalnika 
„Między nami Spółdzielcami” może chyba ze spo-
kojem oczekiwać, że już nie znajdzie się w naszym 
mieście Ktoś, kto niniejszy tekst uzna za agitację 
wyborczą, za którą powinniśmy zostać pociągnięci 
do odpowiedzialności!

H. Ł. i K. T.

WOLNO NAM BYŁO... WOLNO NAM JEST..!

i Młynarska. Fajnie, tylko, że zwłaszcza w tak piękną pogodę, takiego lata brakuje 
... ławek! Zniknęły sprzed bloków, bo tego życzyli sobie mieszkańcy, a teraz by 
się przydały. Zniknęły z placów zabaw, a teraz by się przydały! Zniknęły, bo... 
zbyt często służyły jedynie „piwoszom” i „znudzonej” młodzieży! Coś za coś..! 
I jeszcze jedno spostrzeżenie! Zmorą minionych lat były „dzieła” graficiarzy! Teraz 
jakby mniej bazgrania farbą po elewacjach. Może to efekt termomodernizacji 
bloków, za które przecież zapłacili Spółdzielcy i teraz bardziej „pilnują swego”! 

Chwaląc spółdzielcze osiedla, za ich obecny stan i wygląd, dziękując wszyst-
kim, którzy o to zadbali i taki efekt wypracowali, jeden postulat na „lepsze jutro”! 
Postulat i do władz SSM, ale i do władz miasta, bo tylko wspólny pomysł, wspólna 
polityka i może wspólne „popracowanie” może przynieść efekt. Czas ostatecznie, 
mądrze i metodycznie rozwiązać w Siedlcach problem garażowania i parkowania 
samochodów. W cywilizowanych krajach, a powoli i w Polsce, buduje się spore 
obiekty garażowe, które „zdejmują z ulic” setki, tysiące pojazdów. Wielopozio-
mowe garaże i tzw. „parkingowce”, to wymóg czasu! Cóż nam, Siedlczanom 
i Spółdzielcom z tego, że zlikwidowano prawie docelowo wszystkie kominy. Cóż, 
że mamy dzięki temu lepsze powietrze do oddychania. Czy jedynym widokiem, 
z prawie każdego mieszkania muszą być rzędy samochodów koczujących pod 
oknem?! Czy każda przestrzeń, która mogłaby służyć lepszym celom, musi być 
zastawiona cuchnącymi olejem, benzyną i gazem pojazdami?! Póki w Siedlcach 
trafiają się jeszcze „luki” do zabudowy należy się dobrze zastanowić, czy to nie 
jest ostatnia szansa na mądre rozwiązanie „samochodowego problemu”! 

Chciałoby się za rok, nawet jak nie będzie tak upalnego lata, pospacerować 
po Siedlcach i odpoczywać w cieniu drzew, w zieleni, pośród kwiatów... nie zaś 
między nawet najbardziej lśniącym, samochodowym złomem. Wierzę w mądrość 
rządzących..! Chyba..!

K. T.

WAKACYJNY SPACER 
po OSIEDLACH SSM...
Dokończenie ze str. 1
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Co by nie powiedzieć ... bez dobrze funkcjonu-
jącego, systematycznie unowocześnianego i pracu-
jącego bezawaryjnie Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Siedlcach trudno byłoby mówić o dobrych 
warunkach zamieszkiwania w Siedlcach, w tym na 
spółdzielczych osiedlach. Pod obecnym kierownic-
twem PE, człowiek czuje się bezpiecznie i może być 
przekonany, że wracając do domu zastanie ciepłe 
kaloryfery, a z kranu będzie płynęła ciepła woda. 
Niby w XXI wieku, to żaden luksus, ale niezawodność 
dostaw ciepła i ciepłej wody zdejmuje z „naszych 
głów” wiele zmartwień. Do lamusa wspomnień mo-
gliśmy odłożyć martwienie się o zakup węgla, drewna, 
o pozbywanie się popiołu i gryzący dym z kominów. 
Siedlce mogły się rozwinąć, powstać mogły kolejne 
osiedla mieszkaniowe, zlikwidowane mogły zostać 
piece węglowe, kaflowe, kominy ponieważ razem 
z rozwojem miasta gęstniała sieć magistrali cieplnych, 
ciepłociągów, przyłączy do domków jednorodzinnych.

Mało kto pamięta dzisiaj o bardzo trudnych 
początkach, gdy to z przedsiębiorstwa wojewódz-
kiego przekształcono Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w spółkę miejską i oddano je władzom 
samorządowym Siedlec. My pamiętamy..., a ponieważ 
mija kolejna, okrągła rocznica utworzenia PEC-u 
spieszymy z gratulacjami i życzeniami dalszego, 
pomyślnego, korzystnego dla mieszkańców Siedlec, 
w tym przecież i dla Spółdzielców rozwoju Spółki.

Że przez lata trwa „chropowata” współpraca 
SSM z PEC-em?! To naturalne, gdy Spółka dostarcza 
i chce zarobić, a mieszkańcy odbierają, ale chcieli-
by płacić „po kosztach”. Polemiki, bywało bardzo 
emocjonujące, służyły drzewiej i będą nadal służyły 
poprawianiu tego, co poprawienia wymaga, ale nigdy 
nie zostaną przekroczone granice, które mogłyby 
zagrozić bezpieczeństwu funkcjonowania PEC-u... 
czyli bezpieczeństwu dostarczania nam wszystkim 
niezbędnego ciepła i ciepłej wody!

Radzie Nadzorczej, Zarządowi, Pracownikom 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Siedlcach 
gratulujemy Jubileuszu i życzymy dalszych lat równie 
pożytecznego dla Siedlczan istnienia... rozwoju... 
mądrego i wyliczonego rozwoju Spółki! 

Członkowie SSM

Fundusz Pomocy dla Najuboższych Członków 
Spółdzielni funkcjonuje od 2003 roku. Z tej formy 
pomocy skorzystało 66 członków. Z tego w roku 
2014 - 7 osób. Wysokość udzielanej pomocy to 
najczęściej dofinansowanie w kwocie jedno lub 
kilkukrotnego czynszu. Udzielana pomoc dotyczy 
rodzin będących w bardzo ciężkiej sytuacji mate-
rialnej, głównie są to rodziny wielodzietne, osoby 
chore, rodziny dotknięte wypadkami losowymi, 
matki samotnie wychowujące dzieci itp. W każdej 
sytuacji zasadność przyznania pomocy oceniana 
jest, po złożeniu wymaganych dokumentów, przez 
Radę Osiedla przy udziale Administracji Osiedla. 
Ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy oraz jej 
wysokości podejmuje Rada Nadzorcza. 

Formularze wniosków oraz wszelką pomoc w tej 
sprawie można uzyskać w Biurze Obsługi Miesz-
kańców. Fundusz uzyskuje środki z dobrowolnych 
wpłat członków spółdzielni, obecnie wpłat takich 
dokonuje jedynie 31 osób, są to kwoty w wysokości 
od 1 zł do 20 zł, wpłacane razem z czynszem. Stan 
środków na koncie Funduszu na dzień 31. 12. 2014 
r. wynosił - 16.793,11 zł. Każda dobrowolna wpłata 
na ten fundusz to zwiększenie możliwości pomocy 
dla najuboższych członków SSM.             red.

PEC 40-letnim jubilatem!

Spółdzielczy fundusz pomocy

Spółdzielcze sprawy
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Tak można podsumować emocjonującą pole-
mikę, która wywiązała się między Wiceprezesem 
SSM Michałem Golikiem i Wiceprezydentem 
Jarosławem Głowackim podczas corocznego, 
wspólnego posiedzenie Komisji Mieszkaniowej 
Rady Miasta Siedlce z Zarządem i Radą Nad-
zorczą SSM. Do spotkania doszło 17 września 
2015 roku w Urzędzie Miasta. W posiedzeniu, 
obok Radnych z Komisji Mieszkaniowej oraz 
„mocnej” reprezentacji naczelników wydziałów 
Urzędu Miasta, udział wzięła Pani Wiceprezydent 
Anna Sochacka oraz prezes STBS dr Mirosław 
Symanowicz. Stronę spółdzielczą (Zarząd i Radę 
Nadzorczą) wzmocnili kierownicy trzech spół-
dzielczych administracji.

Prezes Zarządu SSM Roman Okliński przy-
pomniał listę spraw, które omawiane były podczas 
spotkania w dniu 17 kwietnia 2014 roku określa-
jąc przy tym, czy wnioski i postulaty doczekały 
się realizacji, czy też nadal pozostają „sprawami 
do załatwienia”. Wśród „przypomnianych spraw” 
były m. in. i te, które dotyczyły os. Młynarska, 
ul. Woszczerowicza, placów zabaw oraz licznych, 
drobniejszych inicjatyw inwestycyjnych, które 
mogły poprawić życie mieszkańców spółdziel-
czych osiedli (chodniki, parkingi, przejścia dla 
pieszych, remonty ulic itp.). 

Do „listy przypomnień” odniósł się Wicepre-
zydent Głowacki, którego wystąpienie najlepiej 
ilustruje tytuł niniejszego tekstu. Można by je 
podsumować: „wiemy, staramy się, co się dało to 
zrobiono, reszta musi poczekać...”. No i pojawiły 
się emocje, które nie służyły „myśleniu o tym, co 

przed...”, a bardziej szukaniu powodów i winnych 
„dlaczego jeszcze nie...”. Lekkiego podenerwo-
wania nie złagodziły „pokojowe” wystąpienia 
kierowników administracji (Kobrynia, Borka, 
Sołtana), którzy podkreślając, że to i owo udało się 
załatwić pozytywnie i z korzyścią dla Spółdzielców 
– ale i dla wszystkich mieszkańców Siedlec - to 
pozostaje sporo problemów, które czekają na roz-
wiązanie. Postulaty i wnioski zgłaszali członkowie 
Rady Nadzorczej. Mieściły się one w zakresach, 
które można by wpisać w jedyny, merytoryczny 
i mądry wniosek zgłoszony przez Pana Prezesa 
Oklińskiego: „Powołajmy Zespół Wspólny do 
omawiania i rozwiązywania wspólnych spraw”. 
Wniosku nie zauważyła Pani Przewodnicząca 
Komisji Mieszkaniowej – a szkoda – i nie poddała 
go pod głosowanie, co docelowo mogło ułożyć na 
lata współpracę między SSM i Miastem. Być może 
wniosek umknął uwadze Pani Przewodniczącej, 
która była zmuszona łagodzić bardzo ostry spór 
między Radnym Tomczukiem a Wiceprezyden-
tem Głowackim.

Podsumowując wspólne posiedzenie dwóch 
samorządów – spółdzielczego i miejskiego – 
Pani Wiceprezydent Anna Sochacka, odrobinę 
„zniesmaczona”, wyraziła zaniepokojenie zmianą 
„klimatu rozmów”, bowiem wcześniejsze, wspólne 
posiedzenia miały bardziej spokojny, meryto-
ryczny i konstruktywny charakter. Obie strony 
rozeszły się po ustaleniu „nowej listy” postulatów 
i wniosków. Zatem ocenimy ich realizację, bądź 
jej brak, za rok!

Redakcja 

PUKAJCIE... MOŻE USŁYSZĄ..!

Zgodnie z art. 9 Dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady (2012/27/UE) z dnia 25 10 2012 r. 
w sprawie efektywności energetycznej w budyn-
kach wielomieszkaniowych do dnia 31 grudnia 
2016 roku mają zostać zamontowane (tam gdzie 
jest to technicznie możliwe) liczniki zużycia indy-
widualnego do pomiaru energii cieplnej. W przy-
padku gdy zastosowanie w/w liczników nie będzie 
technicznie wykonalne lub nie będzie opłacalne to 
do pomiarów zużycia energii cieplnej, na każdym 
grzejniku stosowane będą indywidualne podziel-
niki kosztów ciepła. W Dyrektywie stwierdza 
się, że stosowanie indywidualnych liczników lub 
podzielników kosztów ogrzewania, do pomiaru 
indywidualnego zużycia energii cieplnej w bu-
dynkach wielorodzinnych, obsługiwanych przez 
systemy ciepłownicze lub wspólne systemy cen-
tralnego ogrzewania jest korzystne, jeżeli odbiorcy 
końcowi mają do dyspozycji środki kontrolowania 
własnego zużycia. Dlatego ich stosowanie ma sens 
jedynie w budynkach, w których grzejniki mają 
zamontowane zawory termostatyczne.

Żeby zrealizować tą Dyrektywę w zasobach 
naszej spółdzielni i zamontować indywidualne licz-
niki ciepła (pierwszy sposób dyrektywy), potrzeba 
by było bardzo dużych nakładów, gdyż wymagało 

by to całkowitej przeróbki instalacji centralnego 
ogrzewania i dlatego w obecnej chwili jest to nie-
możliwe. Pozostaje więc druga propozycja zawarta 
w dyrektywie, czyli zamontowanie na każdym 
grzejniku podzielników kosztów ogrzewania. 
W wielu blokach ten system pomiaru już istnieje, 
gdyż podzielniki instalowane są w budynkach 
termomodernizowanych. Pozostają więc do opo-
miarowania budynki, które do końca 2016 roku 
nie będą ocieplone.

Nie ulega wątpliwości, że energię cieplną trze-
ba oszczędzać. Wiemy, że to się opłaca, ale zawsze 
trzeba postawić pytanie, skąd na to wszystko 
brać pieniądze? Parlamentarzystom z UE łatwo 
jest stawiać warunki, które unijne kraje powinny 
spełnić, tylko szkoda, że za stawianymi wymaga-
niami nie idą konkretne pieniądze. Co prawda 
mówi się o jakichś funduszach na ten cel, ale my 
spółdzielcy nauczeni przykrym doświadczeniem 
termomodernizacji, na którą UE obiecywała duże 
dofinansowanie w ramach programu rewitaliza-
cji, wiemy, że zgodnie z powiedzeniem „możesz 
liczyć tylko na siebie” jak sami nie sfinansujemy 
spółdzielczych inwestycji, to nikt nam nie pomoże. 
- Obym się tym razem pomylił.                               ŁH

Przystanek 
czy parking?
W ostatnim okresie dość często korzystam 
z komunikacji miejskiej obsługiwanej przez 
siedleckie MPK, linie 3, 4, 10 i 17. Podczas 
autobusowych podróży po mieście można wiele 
zobaczyć i postawić sobie pytanie – dlacze-
go? czy po co? Szczególnie denerwujące dla 
kierowców i nie tylko jest traktowanie zatok 
przystankowych jak parkingów przez indy-
widualnych kierowców. Z moich obserwacji 
na szczególną uwagę zasługuje przestanek 
(m.in. linii 10 i 17) Kurpiowska-Krasickiego. 
Nie było przypadku ( kiedy wysiadałem) żeby 
w miejscu, na które ma wjechać autobus nie 
parkowało kilka samochodów osobowych. 
Kiedy zapytałem jednego z mieszkańców są-
siednich bloków czy tylko ja mam pecha, że 
autobus nie może zajechać na przystanek tylko 
musi zatrzymać się na ulicy? - w odpowiedzi 
usłyszałem „panieeee to normalka, nieraz nawet 
cały dzień i całą noc stoją tu samochody, raz 
kiedyś widziałem jak policja, czy może straż 
miejska ich przegoniła. Rano to rodzice dzieci 
przywożą do szkoły i najczęściej przystanek 
traktują jak parking, a ludzie z autobusu muszą 
wysiadać na ulicę, przecież to niebezpieczne”. 
No właśnie, przecież to niebezpieczne, a na 
dodatek autobus zatrzymujący się na ulicy, 
a nie w zatoce blokuje ruch innym pojazdom. 
Może to drobna sprawa, ale myślę, że właśnie 
ze względów bezpieczeństwa powinna przez 
odpowiednie służby, może nie od razu przez 
mandaty, ale chociażby upomnienie, zostać 
załatwiona. Bo przecież przystanek komunikacji 
miejskiej to nie zatoka parkingowa.        jojo

Zmiany 
w kredytach MdM
Od dnia 1 września 2015 r. obowiązuje już zno-
welizowany program „Mieszkanie dla Młodych”. 
Nowelizacja polega m.in. na tym, że program 
obejmuje również mieszkania z rynku wtórnego 
(używane) i budownictwa spółdzielczego. Według 
założeń ustawodawcy, zawarte zmiany mają zwięk-
szyć dostępność programu dla rodzin wielodziet-
nych i uboższych, gdyż w przypadku mieszkań 
używanych są one w zasadzie znacznie tańsze.

Na dofinansowanie z budżetu państwa mogą 
liczyć osoby do 35 roku życia, które nie były do-
tychczas właścicielem budynku lub lokalu miesz-
kalnego, albo posiadały własnościowe prawo do 
spółdzielczego lokalu mieszkalnego.

Nowelizacja pozwala również na ubieganie się 
o dofinansowanie nie tylko kredytu, ale i wkładu 
własnego. Wysokość tego dofinansowania zależy 
od liczby dzieci w rodzinie.

Nowością jest również to, że zrezygnowano 
z tzw warunku „pierwszego mieszkania”, gdyż 
z programu będą mogły skorzystać rodziny z co 
najmniej trójką dzieci, które będą chciały polepszyć 
swoje warunki mieszkaniowe. W takim przypadku 
nie obowiązuje limit wieku, tj. 35 lat.         H.Ł.

Z unijnej dyrektywy

Spółdzielcze sprawy
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Wakacje 2015 szybko dobiegły końca, jednak wspo-
mnienia i zawarte w tym czasie przyjaźnie zostaną 
w pamięci na długo. W sierpniu w SKK „Trójka” zor-
ganizowano wypoczynek dla dzieci w wieku szkolnym. 
Podopieczni w czasie pobytu w Klubie w godzinach 
10.00- 14.00 korzystali z proponowanych zajęć według 
własnego uznania, mając do wyboru: zajęcia sportowe, 
artystyczne, gry i zabawy w grupach. Zajęcia arty-
styczne cieszyły się dużym zainteresowaniem pośród 
uczestników wypoczynku zarówno tych, których pasją 
jest plastyka i wszelkie jej odmiany, jak i tych którzy 
z zaciekawieniem testowali swoje umiejętności w róż-
nych technikach. Podopieczni w czasie trwania zajęć 
sklejali, ozdabiali, wycinali, lepili, wymyślali i tworzyli 
przestrzenne dekoracje, postacie i krajobrazy. Zajęcia 
te to świetny sposób na kształtowanie umiejętności, 
wyobraźni i pomysłowości. 

Urozmaiceniem pobytu w klubie były wyjścia 
do kina na film „Mały Książę” oraz „W głowie się 
nie mieści”. Pierwszy film to niezwykła ekranizacja 
jednej z najsłynniejszych książek wszechczasów. 
Historia tytułowego Księcia jest bowiem wpisana we 
współczesną opowieść. Główną bohaterką filmu była 
mała dziewczynka, która ma akurat wakacje, ale jej 
życie jest już skrupulatnie zaplanowane przez matkę. 
Nie ma w nim miejsca na spontaniczność i zabawę. 
Nic dziwnego więc, że dziewczynka zaprzyjaźnia się 
z sąsiadem, starszym panem, który był kiedyś pilotem.

Film „W głowie się nie mieści” opowiadał o wy-
prawie do najniezwyklejszego miejsca na świecie 
– ludzkiego umysłu. Kiedy Riley wraz z rodzicami 
opuszcza rodzinne strony i przenosi się do San Fran-
cisco, usiłuje dostosować się do nowej sytuacji. Jak 
każdym z nas, bohaterką kierują emocje: Radość, 
Strach, Gniew, Odraza i Smutek. Dorastanie bywa 
trudne, także dla Riley, dlatego też dziewczynce nie jest 
łatwo odnaleźć się w nowym mieście, domu i szkole…

W każdy piątek dzieci wychodziły na basen do 
Parku Wodnego, gdzie przez godzinę miały wiele 
frajdy podczas zabaw w wodzie. Dla wielu dzieci 
spędzających wakacje w klubie będą wspomnieniem 
dzieciństwa między innymi ze względu na wyjazd do 
Programu „Mali Światowcy”, który emitowany jest na 
kanale ABC Telewizji Polskiej. Jest to program dla 
dzieci z udziałem dziecięcej widowni oraz dla dzieci 
z zagranicy, np. dzieci dyplomatów akredytowanych 
w Warszawie. W każdym odcinku bierze udział szóstka 
dzieci różnych narodowości, które rozmawiają na 
tematy dotyczące rzeczywistości naszego kraju i jego 
specyfiki oraz wizerunku w oczach dzieci - obco-
krajowców (zabawy, rozrywka, paradoksy, kuchnia, 
geografia, przyroda, moda, kultura, zabytki, sport, 
upodobania, ciekawostki i anegdoty z tym związa-
ne). Czasami jest to temat „międzynarodowy”, czyli 
wszelkie porównania tych samych spraw w różnych 
krajach np. relacji dzieci – rodzice, zabaw, upodobań, 

tego, co wolno lub zakazane, tego, co łączy lub dzieli, 
traktowania rówieśników, w tym pod względem koloru 
skóry, trudności adaptacyjnych przy zmianie kraju, 
języka, klimatu, szkoły. Dzieci biorąc udział w progra-
mie mogły zobaczyć na żywo jak powstaje program, 
poznać prowadzących, operatorów kamer, zobaczyć 
studio nagrań. Dla dzieci to niesamowite przeżycie móc 
zobaczyć siebie w programie, w którym brało udział.

Bezdeszczowe wakacje to wymarzona pogo-
da do uprawiania sportu na boisku klubowym. Po 
zabawach na skąpanym w słońcu boisku można 
było odpocząć w klubie przy grach planszowych, 
cymbergaju, „piłkarzykach”, bilardzie, X – BOX-
-ie. W innej sali klubowej stworzono istny raj dla 
młodych artystów. Z dostępnych artykułów papier-
niczych oraz przeznaczonych do recyklingu (np. stare 
książki, gazety, rolki po papierze toaletowym) pod 
okiem instruktorów powstawały piękne prace typu: 
latawce, jeże, ślimaki, rybki, koty, motyle, kolekcja 
kaktusów, które potem dzieci zabrały do domu na 
nową dekorację swojego pokoju. 

Zajęcia wakacyjne zostały zorganizowane przez 
SKK „Trójka” oraz Stowarzyszenie KOS a dofinan-
sowane przez Urząd Miasta Siedlce w projekcie 
„Słoneczne wakacje z „Trójką” a także przez Peł-
nomocnika Prezydenta Miasta Siedlce ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w projekcie 
„Sportowe wakacje w klubie”. Wakacje i miłe wspo-
mnienia za nami, a przed nami czas wytężonej pracy 
w szkole, po której można odpocząć na zajęciach 
pozalekcyjnych, które bawią, uczą dając ogromna 
satysfakcję na co dzień.

Zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2015/16 
w siedzibie klubu „Trójka” przy ul. Kurpiowskiej 
3 lub tel. 25 64 369 36. SKK „Trójka” wynajmuje 
pomieszczenia klubu na pokazy, imprezy rodzinne.

Małgorzata Maciejewska

Spółdzielcza kultura

WIEŚCI 
KLUBOWE
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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


