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W cudownym otoczeniu Domu Pracy 
Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach 
odbyła się uroczystość 60-lecia istnienia 
Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sie-
dlcach. Obchody Jubileuszu 60-lecia po-
przedziła Msza Święta w intencji Spółdzielni 
i Spółdzielców odprawiona 8 września w Ko-
ściele p.w. Ducha Świętego w Siedlcach.

Uroczystość w „Reymontówce” pozwoliła 
na prezentację historii Naszej Spółdzielni, jej 
dorobku, sukcesów, ale i przypomnienie pro-
blemów, z którymi w minionych dekadach 
przyszło się mierzyć. Rys historyczny oraz 
najważniejsze wydarzenia, daty, dokonania 
przypomniał Pan Roman Okliński – prezes 
SSM w Siedlcach. W swoim wystąpieniu 
podkreślił wartość systematycznej i stałej 
współpracy, współdziałania organów statu-
towych, a więc Zarządu, Rady Nadzorczej, 
Rad Mieszkańców, administracji z członkami 
Spółdzielni, bez których wiele inicjatyw nie 
udało by się podjąć, zrealizować. Pan Prezes 
przypomniał o licznych, ogólnopolskich 
nagrodach i wyróżnieniach, które stały się 
udziałem Naszej Spółdzielni. Ocenił również 
współpracę z samorządem miasta Siedlce, 
z parlamentarzystami oraz spółdzielniami 
mieszkaniowymi naszego regionu. 

Wśród uczestników spotkania byli m.in.: 
Posłowie na Sejm RP, Minister Energii Krzysz-
tof Tchórzewski, Marek Sawicki, Czesław 
Mroczek, była poseł na Sejm Stanisława 
Prządka, Z-ca Marszałka Sejmiku Mazowiec-
kiego Ewa Orzełowska, z-ca Prezesa Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych 
RP Eugeniusz Zieliński, Prezydent m. Siedlce 
Andrzej Sitnik, z-ca Przewodniczącego Rady 
Miasta Siedlce Maciej Nowak, przedsta-
wiciel NFOŚ oraz reprezentanci członków 

Spółdzielni w osobach przewodniczących 
lub przedstawicieli Rady Nadzorczej i Rad 
Mieszkańców poszczególnych osiedli. 

Podczas uroczystości odznaki Zasłużony 
Działacz Ruchu Spółdzielczego z rąk posła na 
Sejm RP K. Tchórzewskiego, Prezesa ZRSM 
i prezesa SSM otrzymali: Czesław Baran, Miro-
sław Sawicki, Grażyna Krupińska, Sławomir 
Świniarski, Leszek Kordylas, Mariola Krupa, 
Hanna Tołsta, Grażyna Wereda, Grażyna 
Bosek, Jan Kocielnik, Sławomir Niedziółka, 
Krzysztof Obrępalski, Zofia Chmura i Jo-
lanta Kmiecik. Były jeszcze listy gratulacyjne, 
wyróżnienia oraz upominki okolicznościowe, 
o których napiszemy więcej w następnym 
numerze naszej gazety. 

Miłą niespodzianką, a jednocześnie 
artystycznym prezentem dla wszystkich 

uczestników uroczystości jubileuszowej był 
mini recital znakomitej wokalistki Agnieszki 
Skup, która przypomniała przeboje z lat 
80-tych i 90-tych. 

Uroczyste spotkanie stało się również 
okazją, by w sposób szczególny podziękować 
wszystkim tym członkom i pracownikom, któ-
rzy poświęcili naszej spółdzielni dziesiątki lat  
społecznej, ale i zawodowej pracy. Wręczone 
odznaczenia, to symboliczna forma wdzięcz-
ności za ponoszenie odpowiedzialności za 
realizację trudnych projektów, kształtowanie 
prawa, inicjowanie niezbędnych inwestycji oraz 
za codzienny trud utrzymania, remontowania 
i unowocześniania spółdzielczych zasobów 
mieszkaniowych…  Uczciliśmy więc godnie 
kolejny jubileusz. Następny za 10 lat.

Redakcja
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Od 15 stycznia do  21 czerwca 2019 roku 
została przeprowadzona pełna lustracja dzia-
łalności spółdzielni za okres od 1 stycznia 2015 
r. do 31 grudnia 2018 r. Przedmiotem lustracji 
były, między innymi następujące zagadnienia: 
Organizacja Spółdzielni, stan prawny gruntów 
będących we władaniu Spółdzielni, sprawy 
członkowskie i dyspozycja lokalami, gospo-
darka zasobami mieszkaniowymi, gospodarka 
remontowa, gospodarka finansowa oraz dzia-
łalność inwestycyjna. W piśmie polustracyjnym 
napisano m.in.: „Ustalenia lustracji wynikają 
z przedłożonych lustratorom dokumentów 
oraz wyjaśnień złożonych przez członków 
zarządu i upoważnionych pracowników 
spółdzielni. Lustracja nie wykazała niepra-
widłowości w pracy zarządu, który kierował 
bieżącą działalnością spółdzielni, rozumianą 
jako podmiot gospodarczy. Podejmowane 
decyzje były zgodne z zakresem kompetencji 
zarządu określonymi w statucie. 

Z ustaleń lustracji wynika, że na dzień 
31.12.2018 roku stan prawny gruntów bę-
dących we władaniu spółdzielni jest w peł-
ni uregulowany, co umożliwiło realizację 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
dotyczących określenia przedmiotu odrębnej 
własności lokali. Przeprowadzona w trakcie 
lustracji wizytacja zasobów mieszkaniowych 
spółdzielni wykazała, iż są one utrzymane 
w czystości oraz w ogólnie należytym stanie 
estetyczno- porządkowym i technicznym 
możliwym do ustalenia w trakcie wizualne-
go przeglądu.

Lustracja nie wykazała nieprawidłowości 
w gospodarce lokalami użytkowymi, wydzier-
żawianiem gruntów oraz udostępnianiem 
swoich zasobów innym podmiotom gospodar-
czym….  W badanym okresie dostawa usług 
komunalnych oraz innych usług związanych 
z eksploatacją zasobów spółdzielni odbywała 
się na podstawie umów zawartych z usługo-
dawcami, a umowy te w pełni zapewniają 
ochronę jej interesów, jak również określają 
jej obowiązki. W świetle ustaleń lustracji we 
wszystkich  latach badanego okresu spółdziel-
nia przeprowadziła okresowe przeglądy stanu 
technicznego zasobów i instalacji wymagane 
w art. 62 Prawa budowlanego. Dla wszystkich 
budynków założono książki obiektu budowla-
nego, a sposób prowadzenia tych książek nie 
budzi zastrzeżeń.

Spółdzielnia posiada wystarczająco okre-
ślone podstawy normatywne prowadzonej 
przez nią gospodarki finansowej. Ewidencja 
księgowa prowadzona jest w oparciu o przy-
jęte zasady – politykę rachunkowości, które 
są dostosowane do wymagań przepisów o ra-
chunkowości. Lustracja nie wykazała niepra-
widłowości w sposobie udokumentowania 
prowadzonych przez spółdzielnię operacji 
gospodarczych oraz w sposobie sprawowania 

kontroli wewnętrznej w obszarze rachunko-
wości i gospodarce kasowej...

Stosownie do wymogów art. 64 ustawy 
o rachunkowości sprawozdania finansowe 
Spółdzielni za lata objęte lustracją zostały: spo-
rządzone terminowo, zbadane przez biegłych 
rewidentów, którzy wykazali poprawność ich 
sporządzenia oraz poprawność prowadze-
nia ksiąg rachunkowych, zatwierdzone przez 
Walne Zgromadzenie i złożone w terminach 
ustawowych w Sądzie Rejestrowym oraz 
w Urzędzie Skarbowym….

Ogólna sytuacja finansowa spółdzielni 
w okresie badanym kształtowała się korzystnie, 
co pozwoliło na bieżące regulowanie zobo-
wiązań o charakterze publiczno-prawnym 
oraz wobec dostawców robót i usług. Wolne  

środki finansowe pochodzące z nadwyżek 
funduszy własnych lokowane były na kon-
tach bankowych, od których uzyskana kwota 
z tytułu odsetek stanowiła dodatkowe źródło 
zasilania gospodarki spółdzielni…. Na podsta-
wie ustaleń zawartych w protokole lustracji 
oraz oceny listu polustracyjnego stwierdzić 
należy, że w okresie badanym działalność 
Spółdzielni prowadzona była prawidłowo  
i poza dokonaniem aktualizacji regulaminów 
i dostosowania ich do obowiązujących prze-
pisów prawa oraz przestrzeganiem przepisów 
art. 91 par. 1 Prawa Spółdzielczego nakładają-
cych na każdą spółdzielnię budującą budynki 
i będącą w trakcie rozliczania kosztów budowy 
poddawania się badaniu lustracyjnym co roku. 
Związek nie formułuje innych wniosków do 
przedstawienia przez Radę Nadzorczą najbliż-
szemu Walnemu Zgromadzeniu.”      

            Red.

AKTUALNOŚCI

LUSTRACJA w SSM

Uczestnicy wakacyjnego wypoczynku w Spół-
dzielczym Klubie „Lech” korzystali z różno-
rodnych form zabaw wakacyjnych. Ich celem 
było wypełnienie czasu wolnego od nauki, 
rekreacja i aktywny wypoczynek. Były to m. 
in.: zajęcia sportowe, gry i zabawy rekreacyjne 
na świeżym powietrzu, warsztaty manualno 
– plastyczne, gry i zabawy taneczne, logope-
dyczne, edukacyjne, wyjścia do kina, do sali 
zabaw, na basen, wycieczki, spacery.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
warsztaty manualno-plastyczne. Dzieci z pasją 
malowały farbami na szkle, tworzyły przepięk-
ne prace pastelami, wykonywały zabawne 
żabki z kolorowego papieru w technice 3D 
i wiele innych prac. Nowością były zabawy 

kulinarne. Dzieci ze świeżych owoców przy-
gotowywały przepyszne szaszłyki, które ze 
smakiem zajadały. Ogromnym zainteresowa-
niem wśród dzieci cieszył się pobyt w parku 
linowo - trampolinowym. Pokonywanie tras 
linowych na różnych wysokościach przy-
sparzało dzieciom wiele radości, satysfakcji, 
wiary we własne siły i możliwości. Po trudach 
trasy i wysiłku, bawiły się następnie na pla-
cu zabaw, na niezliczonej ilości trampolin 
i dmuchanych torach przeszkód. Wspólnie 
przeżyliśmy dwie, jednodniowe wycieczki. 
W ich trakcie przygotowano dla dzieci mnó-
stwo atrakcji, ciekawostek, przygód, zabaw 
i konkurencji. Wakacyjny wypoczynek dla 
dzieci  zrealizowaliśmy dzięki współpracy 
z Siedlecką Spółdzielnią Mieszkaniową, ze 
Stowarzyszeniem KOS w Siedlcach i Urzędem 
Miasta Siedlce.

Od 1 września w godz.16.00 do 
20.00 w siedzibie klubu lub telefonicznie 
25 644 06 29 przyjmujemy zapisy, jak rów-
nież udzielamy szczegółowych informacji 
o naszej nowej, bogatej ofercie kulturalnej. 
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H.Ł. Siedlecka Spółdzielnia Mieszka-
niowa obchodzi w tym roku 60-lecie 
istnienia, kiedy rozpoczął  Pan pracę 
w SSM i na jakim stanowisku?
R.O. Pracę w Spółdzielni Mieszkaniowej 
rozpocząłem od 1 kwietnia 1983 r. i nie 
był to „prima aprilis” – na stanowisku 
Z-cy Prezesa ds. Inwestycji i Wykonaw-
stwa Własnego. Byłem odpowiedzialny 
za nadzór nad realizacją budownictwa 
mieszkaniowego, którą wykonywało 
w dużym zakresie Siedleckie Przed-
siębiorstwo Budownictwa Ogólnego, 
a także przez Zakład Budowlano Remon-
towy ,będący jednostką organizacyjną 
w strukturze Spółdzielni Mieszkaniowej.
H.Ł. Z powyższego wynika, że jest 
Pan najdłużej urzędującym prezesem 
zarządu spółdzielni. Który okres był 
dla Pana najtrudniejszy w zarządza-
niu spółdzielnią?
R.O. Niewątpliwie w zarządzaniu Spół-
dzielnią najtrudniejszy był okres, kiedy 
weszła w życie tzw. „spec - ustawa”, która 
spowodowała, że Spółdzielnia Mieszka-
niowa przeszła w stan likwidacji. Trwało 
to nieprzerwanie od stycznia 1990 r. 
do października 1993 r. Aby uchronić 
spółdzielnię przed likwidacją, zarówno 
zarząd i rada nadzorcza SSM musieli 
włożyć wiele pracy jak i nachodzić się po 
sądach. Ale efekt tego był najważniejszy, 
spółdzielnia nie została zlikwidowana.
H.Ł. Jakich zasobów – w liczbach – do-
robiła się spółdzielnia przez minione 
60 lat?
R.O. Według stanu na wrzesień 2019 r. 
zarządzamy 214 budynkami wieloro-
dzinnymi, 71 budynkami jednorodzin-
nymi o łącznej liczbie 10 021 mieszkań, 
tj. ponad pół miliona m2p.m. oraz 763 
garaże i 60 lokali użytkowych. W tych 
zasobach zamieszkuje 12 188 członków, 
co wraz z rodzinami stanowi blisko 50% 
mieszkańców miasta Siedlce.
H.Ł. W jaki sposób zarząd utrzymu-
je kontakt z tak dużą liczbą człon-
ków SSM?
R.O. Kontakt z naszymi członkami jest 
wielopłaszczyznowy.  Raz do roku, do 
końca czerwca organizowane są częścio-

we walnezgromadzenia na wszystkich 
osiedlach, gdzie następuje całościowe 
podsumowanie działalności spółdzielni 
za poprzedni rok. Cały czas obowiązuje 
także zasada, iż członkowie Zarządu 
w każdą środę są do dyspozycji człon-
ków, celem rozwiązywania nurtujących 
ich problemów. W zależności od potrzeb 
organizowane są również spotkania 
z grupami członków w zakresie roz-
wiązywania spraw dotyczących lokal-
nej społeczności.
H.Ł. Jakie najważniejsze inwestycje 
sfinansowała spółdzielnia w ostatnim 
dziesięcioleciu? 
R.O. Najważniejszą inwestycją w ostat-
nich 10 latach jest powszechna termo-
modernizacja zasobów mieszkaniowych, 
co jest zauważalne nie tylko w zakresie 
estetyki, ale również w aspekcie oszczęd-
ności finansowych (zmniejszenie opłat 
za centralne ogrzewanie). W tym okresie 
ocieplono 123 budynki na łączną kwotę 
84,6 mln zł. Ponadto Spółdzielnia wy-
budowała 323 mieszkania dla naszych 
członków: os. Roskosz – 6 budynków, 
Warszawska II etap – 1 budynek, os. 
1000 – Lecia III etap – 3 budynki.
H.Ł. Jak przebiega współpraca spół-
dzielni z władzami miasta?
R.O. Należy stwierdzić, że w zasobach 
Spółdzielni Mieszkaniowej zamieszku-
je blisko połowa mieszkańców miasta 
Siedlce, co w sposób naturalny buduje 
relacje z władzami miasta. Samorząd 
miejski – samorząd spółdzielczy – to 
dwie formy zarówno zarządzania jak 
i własności. Dwa zależne od siebie, ale 
i autonomiczne środowiska społeczne. 
Zatem trudne dialogi, negocjacje, inicja-
tywy, pomysły na istnienie czy współ-
istnienie. Bywały dialogi bardzo trudne, 
które nie przyniosły żadnych efektów. 
Bywała współpraca przy realizacji ini-
cjatyw i inwestycji wspólnych. Jak więc 
bywało? „Szorstko”! Choć nieraz nawet 
sympatycznie. A jak jest? Jakby bardziej 
przyjaźnie, choć nieraz polityka staje 
się ważniejsza niż mieszkaniec miasta, 
ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. 
Reasumując należy stwierdzić że wie-

le spraw załatwiono pozytywnie, ale 
również jest wiele, które nie mogą się 
doczekać realizacji. A przecież mieszkań-
cy Spółdzielni to tacy sami mieszkańcy 
jak Ci spoza spółdzielni.
H.Ł. Jak oceniana jest SSM za swoją 
działalność na zewnątrz?
R.O. W minionym okresie Nasza Spół-
dzielnia otrzymała następujące nagrody:
• W 2014 r. uzyskaliśmy certyfikat przy-

należności do elitarnego Klubu Gazel 
Biznesu, grona najdynamiczniej roz-
wijających się firm w zakresie – Usłu-
gi Deweloperskie.

• W 2018 r. w ramach Narodowego 
Programu Promocji „Polska Przedsię-
biorczość” otrzymaliśmy tytuł „ORŁA 
POLSKIEGO BUDOWNICTWA” w ka-
tegorii – Zarządzanie Nieruchomo-
ściami.

• W 2016 r. w ramach I Ogólnopolskiego 
Konkursu Spółdzielni Mieszkaniowych 
im. dr Ryszarda Jajszczyka organizowa-
nego przez Związek Rewizyjny Spół-
dzielni Mieszkaniowych RP zostaliśmy 
wyróżnieni w kategorii „Działalność 
społeczno – kulturalna na rzecz człon-
ków spółdzielni i ich rodzin”.

• W 2016 roku otrzymaliśmy zaszczytny 
tytuł „Lidera Spółdzielczości Mieszka-
niowej 2016” w kategorii dużych spół-
dzielni. Organizatorem była redakcja 
miesięcznika branżowego „Admini-
strator”. Przedmiotem konkursu były 
osiągnięcia spółdzielni mieszkanio-
wych, ich działalność inwestycyjna 
oraz przedsięwzięcia na rzecz lokal-
nej społeczności.

• W 2016 roku otrzymaliśmy certyfi-
kat spółdzielczości pn. „7 złotych za-
sad spółdzielczości”.

• W 2018 roku na wniosek Krajowej 
Rady Spółdzielczej, Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego wyróżnił na-
szą Spółdzielnię Dyplomem Uznania 
za prężną działalność oraz zasługi na 
rzecz rozwoju Województwa Mazo-
wieckiego.

H.Ł. Dziękuję za rozmowę i życzę dal-
szych sukcesów.

SPÓŁDZIELCZY JUBILEUSZ

Z Romanem Oklińskim, Prezesem Zarządu SSM rozmawia Henryk Ładno

Dziarska Sześćdziesięciolatka
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Reagujemy na liczne skargi mieszkańców 
spółdzielczych osiedli, którzy są przeraże-
ni „wyczynami” kierowców korzystających 
z osiedlowych ulic dojazdowych, a nawet 
chodników miedzy blokami. Można zrozumieć, 
że do miejsc postojowych, sklepików, punk-
tów usługowych, a nawet klatek schodowych 
trzeba czasami pilnie „dotrzeć” samochodem, 
motorem, motorynką, ale... Po to postawiono 
dziesiątki znaków ograniczających prędkość 
do 20 km/h oraz innych, przypominających, że 
z osiedlowych ciągów komunikacyjnych korzy-
stają przede wszystkim piesi (w tym zwłaszcza 
dzieci, osoby starcze, niepełnosprawni itd.), by 
zachować szczególną ostrożność! A z bezpie-
czeństwem na uliczkach wewnątrzosiedlo-
wych jest po prostu źle! Zbyt często mamy 
do czynienia z kierowcami, którym „zawsze 
się spieszy”, albo przepisy ruchu drogowego 
mają w wysokim poważaniu! Stąd potrącenia, 

wymuszenia, krzyki i wyzwiska, gniew i bezpra-
wie! „Królowie szos” zapominają, że uliczki osie-
dlowe, to specyficzne drogi komunikacyjne, na 
których wymagana jest szczególna ostrożność, 
wszak korzystają z nich – jakże licznie i o każdej 
porze dnia, czy nocy – PIESI!  Zagrożone bywa 
bezpieczeństwo dzieci spieszących „do” lub 
„ze” szkoły. Zagrożone są matki spacerujące 
ze swoimi, małymi pociechami. Zagrożeni 
są, z natury rzeczy i wieku seniorzy, ludzie 
chorzy i niepełnosprawni... ale i każdy z nas, 
komu przydarzy się „uciekać na trawnik” przed 
„królem kierownicy”! Ten sam brak rozwagi 
i odpowiedzialności dotyczy także motocy-
klistów, motorowerzystów, a ostatnio coraz 
częściej także rowerzystów i korzystających 
z elektrycznych hulajnóg. 

Prosimy! W dobrze pojętym, wspólnym 
interesie i w trosce o wspólne bezpieczeństwo 
każdego z nas..! Skoro już korzystasz kierowco 

z wewnątrzosiedlowych ulic, chodników, 
to nie tylko zwolnij, ale uważaj na tych, dla 
których w pierwszej kolejności te szlaki komu-
nikacyjne zostały przygotowane! Głównymi 
użytkownikami byli i są piesi! 

A skoro już o warunkach życia i korzystaniu 
z terenów osiedlowych mowa, to jeszcze jedna 
prośba ... póki nie wkroczą – a być może będą 
musiały – służby porządkowe miasta! Drama-
tycznie wygląda otoczenie śmietników, gdy 
notorycznie wyrzuca się wokół nich sprzęty 
gospodarstwa domowego lub meble – o ak-
cesoriach samochodowych nie wspominając..! 
Wypracowano metody odbioru zbędnych, ga-
barytowych sprzętów – wystarczy zapoznać się 
z informacjami zamieszczonymi na śmietnikach, 
czy w klatkach schodowych – numer telefonu... 
uzgodniony termin odbioru i ... wszystkim nam 
będzie przyjemniej, bezpieczniej, normalniej! 
Póki, co przypominamy, ale gdy nadal będziemy 
mieli do czynienia z tak koszmarnym bałaga-
niarstwem, będziemy interweniowali!

Redakcja

Truizm..? Nie! Tylko pozornie może się nam 
wydawać, że najważniejsze decyzje zapadają 
podczas wyborów samorządowych, wszak 
„bliższa ciału koszula...”! O personalnym składzie 
Rady Miasta i kto Prezydentem Siedlec – zade-
cydowaliśmy! Teraz przyszła kolej na decyzje 
równie ważne, wszak w 60 letniej historii SSM 
przekonywaliśmy się nie raz, jak istotna bywa 
współpraca i dialog z Posłami na Sejm RP, czy 
Senatorami. Wystarczy przypomnieć luty 2014 
roku, kiedy to na propozycję dialogu ze Spół-
dzielcami odpowiedzieli prawie wszyscy Posło-
wie i Senatorowie z naszego Regionu i odbyła 
się poważna debata o prawnych warunkach 
funkcjonowania spółdzielczości mieszkanio-
wej w Polsce. Przypomnieć również należy 
o zapraszaniu przedstawicieli Zarządu i Rady 
Nadzorczej naszej Spółdzielni na posiedze-
nia sejmowych komisji, które kreowały nowe 
uregulowania ustawowe decydujące o naszej, 
spółdzielczej przyszłości. Nie może być zatem 
obojętne, kto będzie naszym reprezentantem 
w Sejmie i Senacie i do kogo – w razie potrzeby 
– będziemy się zwracali w sprawach dla nas 
najważniejszych. 

Nie zamierzamy uprawiać polityki... uczest-
niczyć w kampanii wyborczej... wskazywać 
nazwisk kandydatów... to nie jest ani nasze 
zadanie, ani takiej potrzeby nie ma. Decyzje 
przy urnie wyborczej i tak podejmował będzie 
każdy z nas indywidualnie. Nie chcemy też po-
paść w konflikt z komitetami wyborczymi i ... jak 
to się wydarzało w przeszłości ... tłumaczyć się 
z materiałów publicystycznych, zamieszczanych 
w naszej Gazecie, na sali sądowej. 

Mamy jednak niezbywalne prawo... wręcz 
przywilej... by zachęcać Spółdzielców do wzię-
cia licznego udziału w akcie wyborczym!  To 
nam wolno, więc prosimy, by w imię odpowie-
dzialności za Ojczyznę, jej przyszłość – a więc 
i przyszłość nas wszystkich, wziąć udział w wy-
borach do Sejmu i Senatu RP. 

Ktoś powie – a co obchodzić mogą par-
lamentarzystów partykularne sprawy jednej 
z wielu przecież Spółdzielni?! Ich decyzje i tak 
zapadają „ponad naszymi głowami” i zbyt często 
„mieszają” w prawnie poukładanym od lat ruchu 
spółdzielczym. Otóż, nie chodzi tylko o noweliza-
cje prawa spółdzielczego, z którymi w przeszłości 
mieliśmy do czynienia wielokrotnie. Zwykle 
pytano nas Spółdzielców o opinię... bywało, że 
zapadały decyzje „bez naszego udziału”, ale obok 
ustaw dotyczących nas bezpośrednio, w Sejmie 
i Senacie zapadają decyzje mające lepszy lub 
gorszy wpływ na warunki życia, rozwoju, ad-
ministrowania, płatności i odpowiedzialności 
za ruch spółdzielczy, za rozwój spółdzielczych 
osiedli, za ochronę terenów zielonych, za bezpie-
czeństwo, a zwłaszcza za możliwości sięgania po 
pomoc państwa przy realizacji dużych projektów 
remontowych, inwestycyjnych, termomoder-
nizacyjnych, infrastrukturalnych, kulturalnych 
i społecznych.  O zbyt wielu sprawach decy-
duje dobre prawo uchwalane w Sejmie i przez 
Sejm, by nie „martwić się” o reprezentujących 
nas, wybranych w wolnych i demokratycznych 
wyborach posłów i senatorów. 

Nie miejsce, by przypominać tych „wybrań-
ców”, którzy w przeszłości spieszyli po poparcie 
do Spółdzielców, a gdy mandat poselski, czy 

senatorski uzyskali ... zapominali o wyborcach, 
w tym zbyt często o wyborcach-spółdzielcach. 
A chcieliśmy być partnerami przy stanowieniu 
prawa, które nas bezpośrednio dotyczyło! No 
cóż... zapamiętaliśmy... przy urnach wyborczych 
też! Ale i wiemy, za które regulacje ustawo-
we mamy powód, by dziękować, ponieważ 
udało się w Siedlcach nie tylko zrealizować 
potężny projekt termomodernizacji bloków 
spółdzielczych, przystosować urządzenia i sieci 
do norm unijnych (dźwigi, oświetlenie, media), 
ale i ochronić samorząd spółdzielczy przed 
nieuprawnioną ingerencją! I będziemy pukali 
do drzwi biur poselskich i senatorskich, gdy 
potrzebą chwili staną się nowe, zbyt kosztow-
ne wyzwania, lub gdy prawo stanowione nie 
będzie uzyskiwało akceptacji Spółdzielców!

To prawda, że w październikowych wyborach 
„mało” nazwisk kandydatów legitymujących się 
siedleckim meldunkiem. Taką mamy w Siedlcach 
sytuację, że jakoś trudno mieszkańcom naszego 
miasta wpisać się na listy wyborcze. Spotykamy 
takich wyborców, którzy twierdzą, że nie pójdą 
głosować, bo z Siedlec nikogo na listach nie 
widzą, nie znają... więc i poprzeć nie ma kogo. 
Coś w tym jest, ale... zwykle to nie pojedyn-
czy Poseł, czy Senator decyduje o globalnych 
rozstrzygnięciach prawnych i dlatego trzeba 
powierzyć Nasz los, Naszą przyszłość, Nasze 
bezpieczeństwo ekonomiczne i socjalne tym, 
którzy wydają się być najbardziej wiarygodni, 
sprawdzeni lub „debiutując” w wyborach warci 
są, by dać im „mandat społecznego zaufania”! To 
uczynimy, gdy pójdziemy do wyborów i oddamy 
swój głos! Zachęcamy!                                     Redakcja

DLA SPÓŁDZIELCÓW TO TEŻ WAŻNE WYBORY...

NIEBEZPIECZNIE..!
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Na ratunek przychodzi 
strefa sauny i jacuzzi 

na Ośrodku Sportu!
Jeśli szukasz sprawdzonej recepty na dobre samopoczu-
cie oraz chcesz pozbyć się jesiennej chandry skorzystaj 
z kameralnego jacuzzi oraz sauny fińskiej, jakie oferuje 
Ośrodek Sportu przy ulicy Bolesława Prusa 6.

Regularne korzystanie z sauny oraz jacuzzi niesie za sobą 
szereg korzyści dla zdrowia oraz urody.

Codzienne zmęczenie, zanieczyszczenia w powietrzu, 
wodzie czy żywności przyczyniają się do pogorszenia 
naszego stanu zdrowia. Sauna jest sposobem na pozbycie 
się skutków przemęczenia, wspomaga również usuwanie 
toksyn z organizmu.

Podczas wizyty w saunie przyśpiesza tętno i metabolizm, 
co przekłada się na szybsze spalanie kalorii. 

Jacuzzi natomiast zaleca się osobom zestresowanym, 
z obniżonym ciśnieniem krwi, cellulitem czy nadwagą. 
Kipiąca, musująca ciepła woda neutralizuje bóle, ujędrnia 
skórę oraz rozluźnia mięśnie.

Relaks w saunie i jacuzzi to również doskonały sposób 
na odpoczynek po ciężkim dniu.

Godziny funkcjonowania strefy:
dostępna jest 7 dni w tygodniu od 15 do 21.

Rezerwacje:
• telefoniczne: 25 644 14 41 wew. 103 
• istnieje również możliwość rezerwacji całej strefy 

na wyłączność. 

Akceptowana jest płatność Siedlecką Kartą Sportową, 
gotówką i kartą płatniczą.

www.arm.siedlce.pl

Gdzie zrelaksować się 
w jesienno-zimowe popołudnie?
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       PLASTYKA nauka rysunku krok po kroku 
 
            J. angielski  
        Matematyka z eksperymentami fizyko -            
       - chemicznymi 
 
 
       Trening Umiejętności Społecznych (TUS) 
                    Arteterapia      Choreoterapia       terapia dźwiękiem    
 
Trening pewności siebie 
        Poprawa pracy w grupie 
            Poprawa relacji z rodzicami i innymi 
                    Nauka asertywności 
                            Radzenie sobie z emocjami, stresem 
                                    Pokonywanie lęków 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
OFERTA DLA DOROSŁYCH 
 
VEDIC ART.  WYMALUJ TO CO CZUJESZ 

CHOREOTERAPIA POZBĄDŹ SIĘ NAPIĘĆ  I BÓLU W CIELE POPRZEZ RUCH 

TERAPIA DŹWIĘKIEM  RELAKSACJA PRZY CZYSTYCH DŹWIĘKACH 

  

Siedlce, ul. Mazurska 2 
Tel 607 881 586 

na miarę twoich potrzeb 
607 881 529 

 
Promocja na konsultacje 

ZADZWOŃ 

ę ą

dyplomowanych pedagogów i 
terapeutów z wieloletnim staż

Czysty dźwięk, który do nas dociera może obniżyć ciśnienie, lub pobudzić do 
działania, wywołuje radość, spokój wewnętrzny, przyspiesza lub zwalnia bicie 
serca. Poprawia trawienie, regeneruje, odnawia komórki DNA.  

MAZURSKA 2, I piętro 
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Kto by pomyślał, że pomysł sprzed prawie dwóch dekad tak się 
przyjmie, utrwali i stanie stałym źródłem komunikowania „między 
nami”! Informowania, komunikowania i prezentacji, wszak na łamach 
naszej, skromnej gazety, zamieszczane były i są regularnie pełne 
relacje z wydarzeń, informacje z prac Rady Nadzorczej, Zarządu, 
ale i Rad Mieszkańców, komentarze do wydarzeń spółdzielczych 
i miejskich, prezentacje zmian w prawie spółdzielczym oraz nowych 
decyzji samorządu miejskiego, relacje z prac Spółdzielczych Klubów 
Kultury oraz omawianie problemów zgłaszanych przez Spółdzielców. 
Szczegółowo przedstawialiśmy dorobek Walnych Zebrań Członków 
SSM i roczne sprawozdania z działalności organów statutowych naszej 
Spółdzielni. Nie brakowało nigdy tekstów publicystycznych opisujących 
naszą spółdzielczą, siedlecką rzeczywistość, ale i odnoszących się do 
dobrych lub negatywnych epizodów z życia spółdzielczych osiedli. 
W 73 numerach naszego kwartalnika przeżywaliśmy wspólnie to, 

co fundowało naszej Spółdzielni państwo i miasto. Pomyśleć, że tak 
nam zeszło 18 lat..!

Co by nie rzec… owe 73 numery „Między nami Spółdzielcami” 
jest i pozostaną źródłem wiarygodnej wiedzy o Nas Spółdzielcach, 
o Naszej Spółdzielni, o historii Naszego środowiska spółdzielczego, 
które tak mocno wpisane jest w historię Siedlec, a które do dokonań 
miasta dodało jakże znaczącą część! Lektura poszczególnych nume-
rów przekonuje o wartości dodanej, którą w życiu gospodarczym, 
ale i społecznym Siedlec jest Nasza Spółdzielnia. A sama gazeta… 
jest i pozostanie swoistą kroniką zdarzeń, które być może umknęłyby 
ludzkiej pamięci, a tak, utrwalone, pozostaną źródłem wiedzy o dniach, 
czasach, które były minęły. Pozostanie również nasza Gazeta źródłem 
wiedzy o ludziach, mieszkańcach Siedlec, ale i Spółdzielcach, którzy do 
dorobku miasta wnieśli swoje umiejętności, wiedzę, zaangażowanie, 
talenty, pracę… O ludziach, o których zobowiązani jesteśmy pamiętać!

Co ciekawe… udało się nam, na łamach gazety, utrwalić rozwój 
Naszej Spółdzielni, a więc i miasta! Ilustrowaliśmy zachodzące zmiany, 
informowaliśmy o wszystkim, co nowe, nowoczesne wzbogacało 
spółdzielcze osiedla, poszczególne bloki, kluby, czy tereny osiedlowe. 
Prezentowaliśmy skalę odnoszonych sukcesów, także ogólnopolskich, 
jak i efekty trudnych zmian wynikających z realiów zmieniającego się 
świata. Byliśmy ze Spółdzielcami..! Jesteśmy..! Póki co cieszy nas owa 
„prasowa dojrzałość”, wszak realizować trudny projekt wydawniczy 
przez osiemnaście lat, to powód do satysfakcji! Dziękujemy wszyst-
kim, którzy współtworzyli i współtworzą Naszą Gazetę! Dziękujemy 
współpracującym z nami! 

18 lat..! Nie mało! Nie dużo..! Oby tak dalej…                             Redakcja     

SPÓŁDZIELCZE SPRAWY

Gościmy u Państwa… od 18 lat!

Jeszcze o śmieciach
W numerze 2/7 z kwietnia 2003 r. zamieściliśmy pismo Prezesa 

Zarządu ZUO w Siedlcach w którym m. in. czytamy: „W imieniu Zakładu 
Utylizacji Odpadów Spółka z o.o w Siedlcach wyrażam podziękowanie 
mieszkańcom, administracjom oraz Zarządowi Siedleckiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej za osiągnięcia w rozwoju selektywnej zbiórki 
odpadów… (w tabeli podano ilości zebranych surowców i ilości ich 
sprzedaży) Jak widać ilość odpadów segregowanych przez miesz-
kańców spółdzielni stale rośnie. Współpraca z administracjami układa 
się dobrze. Stałe umowy regulują miejsca ustawienia i częstotliwość 
opróżniania pojemników. Zmiana częstotliwości lub dostawianie 
nowych pojemników odbywa się na sygnał telefoniczny. Stopień 
czystości odpadów gromadzonych selektywnie w zasobach Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej jest dobry…. Czy już wszystko jest dobrze 
i nic nie trzeba poprawić? Otóż nie. Rozmiary selektywnej zbiórki nie są 
jeszcze zbyt dobre. Ze śmieci zmieszanych można wydzielić znacznie 
większy strumień odpadów przydatnych gospodarczo. Sugerujemy 
przeprowadzenie ogólnej analizy, czy wszystkie  pojemniki na odpady 
zmieszanie są potrzebne, być może ilość ich może być zmniejszona 
o tyle, ile ustawiono pojemników na odpady segregowane. A przecież 
za każdy pojemnik, pusty czy pełny mieszkańcy płacą... Po trzech latach 
współpracy z Siedlecką Spółdzielnią Mieszkaniową należy stwierdzić, 
że zostały osiągnięte konkretne wymierne korzyści, a  wśród miesz-
kańców wytworzyły się prawidłowe nawyki...”

Po przeczytaniu tego pisma śmiało można postawić pytania. Co 
się stało, że dziś trzeba straszyć mieszkańców wielkimi opłatami za 
wywóz nieczystości? Co się stało, że kiedyś pojemniki były na czas 
opróżniane, a dziś worki z gruzem leżą miesiącami przy śmietnikach? 
Co się stało, że kiedyś opłata za wywóz śmieci wynosiła miesięcznie 
5-6 zł od jednego mieszkańca, a dziś drugie tyle i więcej? Przecież te 
same firmy śmieci wywożą. Czyżby stało się tak dlatego, że doszedł 
dodatkowy pośrednik, który organizuje ten wywóz. Jeśli tak to dzię-
kujemy za tak drogich pośredników. Kiedyś każdy administrator 
zawierał umowę z firmą wywożącą śmieci, a dziś tą funkcję przejął 
Urząd Miasta. Czyżby to było przyczyną tak drastycznych podwyżek 
cen wywozu i straszenia mieszkańców, że jeśli nie będą segregować 
to może dojść do tego, że zapłacimy miesięcznie nawet kilkadzie-
siąt złotych od osoby… Egzekwować te opłaty będzie miał kto, bo 
urzędników ci u nas dostatek.                                                                       jojo

Zajęcia w Klubie „Trójka” 
Sezon 2019/2020 w Klubie „Trójka” otwarty. Startujemy z nową ofertą 
zajęć kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ofercie klubu:
• Świetlica klubowa (zajęcia teatralne, artystyczne, sportowe, 

wyrównawcze)
• Warsztaty z rysunku i malarstwa dla dzieci i młodzieży
• Zajęcia artystyczne (rękodzielnicze)  dla dzieci, młodzieży i do-

rosłych
• Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
• Zajęcia teatralne dla dzieci
• Zajęcia wspomagające rozwój „Łatwiej w szkole” (5-8 lat)
• Zajęcia adaptacyjne dla maluchów (3-4 lat)
• Zajęcia wokalne (umuzykalniające)
• Angielski dla dzieci i młodzieży
• Gimnastyka mózgu (dzieci szkolne)
• Zajęcia taneczne dla dzieci
• Koło szachowe dla dzieci i dorosłych
• Klub gier planszowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
• Judo dla dzieci – Szkółka (tel. 516 159 825)
• Karate dla dzieci i dorosłych
• Akademia Walk Rycerskich VIRTUS (tel.601 146 690, 729 465 205)
• Gimnastyka dla Pań
• Brydż dla dorosłych
• Koło Seniora
Istnieje możliwość przyprowadzania dzieci na zajęcia ze Szkoły 
Podstawowej Nr 10 i Przedszkola Nr 22 oraz 26 za dodatkową do-
płatą. Zapraszamy na zapisy do Klubu „Trójka” przy ul. Kurpiowskiej 
3. Informacja telefoniczna 25 64 369 36.

„Między nami Spółdzielcami”, czyli Nasza Spółdzielcza Gazeta, jak mało która w Polsce trafia do Państwa 
rąk już od osiemnastu lat! Czyli mówiąc żartobliwie  „stała się pełnoletnia”. 
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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

REKLAMA


