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www.ssm.siedlce.pl Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim Mieszkańcom zasobów spółdzielczych

zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności
życzą

Rada Nadzorcza i Zarząd SSM 

dokończenie str. 4

Dyżurny temat w minionym kwartale 
2018 roku ... oczywiście kłopoty komuni-
kacyjne związane z potrzebnymi Siedlcom, 
ale wymagającymi wyrzeczeń inwestycjami. 
Podstawowe pytanie, to ... kiedy skończą..? 
Dla cierpliwych użytkowników komunikacji 
miejskiej ważne jest że będzie lepiej, gdy 
skończą!. Dla malkontentów i wiecznie nieza-
dowolonych z wszystkiego, jedyne, co ważne, 
to ... mogli latem... mogliby szybciej... ile to 
kosztuje... znowu zapłacimy..! A prawda jest 
taka, że zarówno potężna inwestycja przy tzw. 
moście Garwolińskim, czy postulowany od 
dekad tunel do Składowej, to inwestycje bardzo 
zatłoczonemu miastu potrzebne. Przy niewy-
obrażalnym wzroście liczby samochodów, w 
tym głównie osobowych, inwestycje w poprawę 
komunikacji w Siedlcach wydają się być nie 
tylko oczekiwane, ale wymagane! A skoro 

wymagane, to i trzeba uzbroić się w cierpli-
wość, wszak nie takie kłopoty już mieszkańcy 
przetrwali i zwykle wychodziło to na dobre. 
Najwięcej trudności dotknęło mieszkańców 
osiedla Orlicz – Dreszera, ale o dziwo to oni 
wykazują się największym spokojem z uwagą 
śledząc postęp robót i widoki na lepszy dojazd 
do centrum Siedlec ... już za kilka tygodni. 

Innym, dyżurnym tematem, są – montowa-
ne w wielu miejscach, także na spółdzielczych 
osiedlach – tzw. szlabany szlacheckie! To okre-
ślenie z lekka złośliwe, no, ale zaistniało i bywa 
powtarzane. Szlacheckie zapewne dlatego, że 
wszelkie grodzenie kojarzy się zwykle źle. Ot, 
państwo sobie roszczą prawo do przywilejów, 
a reszta, to niby co..? Tłumaczenie, że chodzi o 
względy bezpieczeństwa, obronę przed złodzie-
jami i wandalami, utrudnienie dostępu dla nie-
tolerowanych dostawców śmieci i złomu – nie 

przekonuje. Spółdzielcy mają sporo racji twier-
dząc, że podrzucanie śmieci do ich śmietników, 
to proceder nagminny i naganny. Podobnie, 
jak pozostawianie na osiedlowych miejscach 
postojowych samochodowych wraków, któ-
rych zwykle nie ma komu usunąć, oddać do 
składnicy złomu! Do naszej redakcji przesyłano 
zdjęcia pordzewiałych tzw. osobówek, które z 
przebitymi oponami i wieloma uszkodzeniami 
całe miesiące okupowały należne przecież spół-
dzielcom miejsca parkingowe. Proceder wart 
potępienia, bo to zwyczajne cwaniactwo! A szla-
bany szlacheckie..? Skoro są, to widocznie taka 
była potrzeba zgłaszana przez mieszkańców. 
Kreowane obawy, że na osiedle nie wjedzie – z 
ich powodu – pogotowie ratunkowe, policja, 
czy inne służby reagujące na stany zagrożeń, 
to chyba efekt zazdrości. O wiele groźniejsze, 
stwarzające rzeczywiste zagrożenie i problem są 
dziesiątki samochodów zagradzających dojazd 
do bloków służbom pożarniczym, medycznym, 
czy policyjnym. Wielokrotnie mówili o takich 
problemach, uczestniczący w zebraniach grup 
członkowskich oraz posiedzeniach rad miesz-
kańców dzielnicowi i strażacy.  Zatem, nie 
szlabany przyosiedlowe stanowią zagrożenie, a 
odwieczne przyzwyczajenia posiadaczy samo-
chodów, którzy przecież muszą widzieć swój 
samochód z okna mieszkania. Parkują zatem na 
osiedlowych drogach dojazdowych, alejkach, a 
nawet na osiedlowej zieleni. O tzw. korytarzach 
bezpieczeństwa nie ma mowy! Moglibyśmy 
opublikować sporo zdjęć dokumentujących taki 
stan rzeczy, ale obawiamy się, że posypałyby się 
oskarżenia i pozwy sądowe. No właśnie ... tu 
warto wspomnieć o jeszcze jednym problemie, 
który od czasu do czasu bywa podnoszony 
przez spółdzielców, a dotyczy bezpośrednio 
Naszej Gazety.

Najtrudniejsze problemy to ... drobne problemy..!
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Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyj-

nej i Komisji Wnioskowej.
5. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzor-

czej SSM za 2017 r. Dyskusja. Podję-
cie uchwały.

6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu SSM 
za 2017 r. Dyskusja. Podjęcie uchwały.

7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowe-
go Spółdzielni za 2017 rok. Dyskusja. 
Podjęcie uchwały.

8. Podział nadwyżki bilansowej za 2017 
rok. Dyskusja. Podjęcie uchwały.

9. Oznaczenie najwyższej sumy zobowią-
zań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. 
Dyskusja. Podjęcie uchwały.

10. Udzielenie absolutorium członkom 
Zarządu za 2017 rok. Podjęcie uchwał.

11. Przyjęcie zmian do statutu SSM. Dys-
kusja. Podjęcie uchwał.

12. Sprawy różne. Dyskusja.
13. Przyjęcie wniosków przedstawionych 

przez Komisję Wnioskową.
14. Zamknięcie obrad.

AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY DO NOWEJ 

PLACÓWKI PARTNERSKIEJ

POZNAJ NAJSZERSZĄ OFERTĘ UBEZPIECZEŃ NIERUCHOMOŚCI NA RYNKU.

W ofercie posiadamy wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe.

zadzwoń 731 989 999 odwiedź nas Pn.-Pt. 9-18

ul. Starowiejska 29

UL. STAROWIEJSKA

UL. STAROWIEJSKA

U
L

. 
K

A
Z

IM
IE

R
Z

O
W

S
K

A

U
L

. 
W

Y
S

Z
Y

Ń
S

K
IE

G
O

TU 

JESTEŚMY

SP 7

www.ubezpieczenia-siedlce.eu

WALNE ZGROMADZENIE SSM

UWAGA:
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.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

ZARZĄD SSM
Michał Golik Teresa Pawłowska Roman Okliński
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Spotykamy się z życzliwą pretensją, 
że na łamach Naszej Gazety poruszaliśmy już 
chyba wszystkie, możliwe tematy związane 
z psami, kotami, ptakami, zielenią osiedlową 
... a pomijamy sprawy ludzkie. Nie piszemy 
o konfliktach, które wybuchają wśród miesz-
kańców bloków, klatek schodowych, ba ... 
całych osiedli. Nie podnosimy problemu 
wyrażenia zgody na termomodernizację, 
której część spółdzielców bardzo chce, a część 
uważa, że - niechaj to zrobi Spółdzielnia! Nie 
opisujemy kłótni o remonty klatek schodo-
wych, zwłaszcza wykładania ich terakotą, 
montażu nowoczesnych domofonów, wymiany 
oświetlenia na bardziej oszczędne i mniej awa-
ryjne (głównie w wiatrołapach i piwnicach), a 
przecież ... gdy jedni chwalą Spółdzielnię za 
aktywność i dbałość o spółdzielczą substan-
cję mieszkaniową, inni mają swoje zdanie ... 

niech robią, ale za swoje pieniądze – tak, jakby 
Spółdzielnia, czyli my wszyscy, dysponowała, 
innymi od naszych, funduszami! Jak mawia 
słynny malkontent z osiedla Warszawska, któ-
rego nazwiska nie przytoczymy – się należy, 
bo ja płacę! Otóż, z największą przyjemnością 
i satysfakcją opisywalibyśmy na łamach Naszej 
Gazety historie z życia wzięte, które obrazują, 
jak bardzo potrafimy sobie wzajemnie poma-
gać, reagować na wypadki losowe, wspierać w 
trudnych sytuacjach. Takich zachowań, gdy 
spółdzielcy są dla siebie dobrzy, pomocni, 
przyjacielscy znamy wiele... o wielu słyszymy... 
Dzieją się wśród spółdzielców rzeczy piękne, 
wzruszające, warte publicznego pochwalenia. 
Są wśród nas ludzie o ogromnej wrażliwości na 
ludzkie nieszczęście, pomocni i współczujący! 
To wiemy! Nie opisujemy takich zachowań, ale 
sama ich świadomość wydaje się nadawać sens 
bycia Spółdzielcą i działania na rzecz spółdziel-

ców. O konfliktach międzyludzkich pisać nie 
będziemy! Zbyt wiele w mediach informacji 
bulwersujących, złych, niegodnych. Nie będzie-
my i my dokładali się do promocji zła kolejnej, 
szorstkiej, dołującej, stresującej cegiełki. 

Idzie wiosna... pewnie odetchniemy po 
zimie... nie była zbyt dokuczliwa... nie zmroziła 
i nie zamroziła... Odetchniemy z nadzieją na 
lepsze dni, cieplejsze i bardziej uśmiechnię-
te... czego wszystkim życzymy, zachęcając 
członków Spółdzielni do wzięcia udziały w 
dorocznych zebraniach grup członkowskich 
podsumowujących dokonania i problemy roku 
2017. Spotkajmy się, porozmawiajmy, kreujmy 
dobre wnioski, zgłaszajmy mądre pomysły, by 
„było i żyło się nam” na naszych spółdzielczych 
osiedlach wygodniej, bardziej nowocześnie, 
bezpieczniej, a nade wszystko „przyjaźniej”.

Redakcja

SpółdZIELCZE pRObLEMy

dokończenie ze str. 1

„Mieszkamy wśród kwiatów i zieleni”
Od kilku lat Zarząd Siedleckiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej organizuje konkur-
sy na najpiękniejsze ogródki przyblokowe 
oraz balkony. Właściciele najbardziej 
urokliwych roślinnych arcydzieł są na-
gradzani.

Cieszy nas fakt, że nadal nie słabnie 
zainteresowanie tym przedsięwzięciem 
ze strony mieszkańców czego dowo-
dem jest rosnąca ilość osiedlowych 
ogródków przyblokowych. Komisja po-
wołana z członków poszczególnych Rad 
Mieszkańców Osiedli oraz członków 
Komisji GZM Rady Nadzorczej, po doko-
naniu wizji w terenie i wnikliwej ocenie 
nagrodziła i wyróżniła 167 mieszkań-
ców naszych osiedli. W styczniu 2018 
roku w Osiedlowych Klubach Kultury 
gościliśmy nagrodzonych i wyróżnio-
nych „ogrodników” naszej Spółdzielni, 
którym wręczono nagrody.

Dziękujemy wszystkim laureatom 
konkursu za upiększanie naszych osie-
dli. Gratulujemy pomysłów, kompozycji 
i wytrwałości w tworzeniu kwiecistych 
dzieł, które sprawiają, że mieszkamy pięk-
niej i bardziej kolorowo. Zachęcamy do 
udziału w kolejnych edycjach.

Wykaz mieszkańców  nagrodzonych 
i wyróżnionych w konkursie jest dostępny 
na stronie internetowej: www.ssm.siedlce.pl

WYNIKI  KOLEJNEJ  EDYCJI  KONKURSU  (za 2017 rok)

Najtrudniejsze problemy to ... drobne problemy..!
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Wiersze  
Wojciecha Kamińskiego 
w Klubie „LECH”

Dnia 30 stycznia 2018r w Klubie Spółdziel-
czym LECH zaprezentowany został zgromadzo-
nym członkom Spółdzielni oraz zaproszonym 
gościom tomik poezji, zmarłego w 2016 roku 
Wojciecha Kamińskiego (członka SSM). Li-
ryczne utwory o przemijaniu, niespełnionych 
marzeniach, młodzieńczych miłościach ... w in-
terpretacji młodych i starszych recytatorów z SGL 
„Witraż” (realizujących swoje pasje recytatorskie 
i twórcze w Klubie „Mansarda”) dały uczest-
nikom wieczoru wiele powodów do wzruszeń, 
zamyśleń, przypomnienia atmosfery II połowy 
XX wieku, bo wówczas powstawały „pisane do 
szuflady” wiersze. Atmosferę spotkania dopełniły 
piosenki w wykonaniu Natalii Parapury i Doroty 
Todorskiej.

Poezja z szuflady ... odnaleziona przez 
rodzinę i utrwalona w małym tomiku wierszy 
trafiła do rąk Spółdzielców, ponieważ każdy 
uczestnik wieczoru otrzymał darmowy egzem-
plarz tego niezwykłego zbioru. 

Głównym celem wypoczynku zimowego 
dzieci w okresie ferii  było uatrakcyjnienie czasu 
wolnego uczestników. Ponadto zaplanowano 
rozwijanie różnorodnych zainteresowań kultu-
ralnych, aktywny wypoczynek psychofizyczny, 

na tyle atrakcyjny, aby zrekompensować dzieciom 
pozostającym w mieście wyjazdy na zimowiska.

Atrakcyjna oferta Klubu, zachęciła do udziału 
liczną grupę dzieci - 47 osób. Uczestnicy wypo-
czynku miło i aktywnie spędzali codziennie czas 
wolny od nauki. Poprzez zabawę dzieci rozwijały i 
pogłębiały zainteresowania kulturalne, sprawność 
i kondycję ruchową, uczyły się samodzielności, 
wyborów i przejmowania inicjatyw. Uczestnic-
two dziecka w wybranych przez siebie zajęciach, 
przysparzało mu wiele satysfakcji twórczej. Dzieci 
nabyły wiele nowych umiejętności, które zapewne 
wykorzystają w swoim przyszłym życiu. Wspól-
na zabawa w gronie rówieśników wytworzyła 
wśród dzieci i nauczycieli miłą, radosną i ciepłą 
atmosferę.

Uczestnicy naszego wypoczynku wspaniale 
bawili się w sali zabaw, w kinie, w przedstawie-

niach teatralno-muzycznych „Bąbla-Ziąbla”, w 
bibliotece, na zajęciach sportowo-rekreacyjnych 
w pobliskiej szkole, turniejach i rebusach sta-
tystycznych, zabawach na śniegu i zabawach 
tanecznych.

Podkreślić należy ogromną rolę zabaw ma-
nualno - plastycznych, które zawsze gromadzą 
liczną grupę dzieci. Tak było i podczas naszego 
zimowego wypoczynku. Było lepienie z gliny 
świeczników w kształcie serc ( Walentynki), kwia-
towych laurek z plasteliny dla Babci i Dziadka 
oraz śniegowych bałwanków z papieru.

Ferie zimowe w Klubie „Lech” po raz kolejny 
były wspaniałą okazją dla dzieci do aktywnego 
wypoczynku w gronie rówieśników. Tegoroczne 
ferie zostały zorganizowane przez Spółdzielczy 
Klub Kultury „Lech” oraz Stowarzyszenie KOS, 
a współfinansowane przez Urząd Miasta Siedlce 
oraz Siedlecką Spółdzielnię Mieszkaniową.

Kierownik Klubu
Anna  Magryta

BAŁWANKOWE ZABAWY

ZAPRASZAMY DO 
KORZYSTANIA 

ZE STAŁYCH ZAJĘĆ 
DLA DZIECI I DOROSŁYCH 

OFEROWANYCH PRZEZ 
KLUB LECH.

Bliższe informacje: 
tel. (25) 644 06 29, 

codziennie w godz.12 - 20. 
(strona internetowa SSM 

oraz Facebook)
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MAŁY CZŁOWIEK – DUŻE PROBLEMY
- JEŚLI CHCĘ, TO POTRAFIĘ

- LUBIĘ SIEBIE

- MAM KOLEGÓW

- MOGĘ OSIĄGNĄĆ WIELE

- JESTEM WARTOŚCIOWYM 
CZŁOWIEKIEM

- MAM WIELE ZALET

- RADZĘ SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ

ZAJĘCIA 1 raz w tygodniu 60 minut

Ireneusz Kośla Dietetyk
Siedlce, ul. Mazurska 2, tel. 607 881 529

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA

BEZPŁATNE CYKLICZNE WYKŁADY

POŚWIĘCONE PROFILAKTYCE ZDROWIA

dZWOŃ I pyTAJ O NAJbLIŻSZy TERMIN

DIAGNOZUJEMY RÓWNIEŻ 
OBECNOŚĆ W ORGANIZMIE
CZŁOWIEKA
PASOŻYTÓW, GRZYBÓW, PLEŚNI
METODĄ BIOREZONANSU
URZĄDZENIEM

badanie 
TyLKO  
50 zł

ZAPISY: mgr Dominika Kośla, tel. 607 881 586; Siedlce, ul. Mazurska 2

Zapraszamy rodziców z dziećmi na warsztaty edukacyjne. prowadząc tego typu zajęcia 
chcemy nauczyć dzieci jak budować poczucie własnej wartości, budować zaufanie do 
otaczających ich rówieśników, jak rozwijać empatię i być czułym na potrzeby innych 
– a wszystkie te aspekty w przyjaznej dla dzieci formie zabawy.
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Formularz
Wejdź na www.uniqa.pl w zakładkę 
Zgłoś szkodę  Szkody majątkowe

Mail
Zgłoś zdarzenie wysyłając e-mail:  
szkody.mieszkalnictwo@uniqa.pl

Telefon
Skorzystaj z Serwisu Likwidacyjnego dla Mieszkalnictwa  

42 63 44 844  

Pod tym numerem uzyskasz też informacje o przebiegu likwidacji Twojej szkody.

Jak zgłosić szkodę  
w UNIQA?

PESEL w przypadku szkody 
zgłaszanej z ubezpieczenia 
mieszkania

TERMIN i MIEJSCE zdarzenia

NR KONTA, na które ma zostać 
wypłacone odszkodowanie

NR POLISY, z której zgłaszana jest 
szkoda

Co będzie potrzebne podczas zgłoszenia szkody?

Szczegółowe informacje:

UNIQA TU S.A.

ul. Asłanowicza 29

08-110 Siedlce

tel. 25 63 30 296,  

25 63 33 585, wew. 35

fax. 25 63 30 296


