
Nie było łatwo... 

 

Minęła kadencja Rady Nadzorczej SSM... trzyletnia... trudna, bo i czasy trudne. Okazją do podsumowań były częściowe 

Walne Zebrania Członków... także trudne, wszak ze względu na pandemię nie mogły się odbyć na przełomie maja i czerwca, a i bak 

możliwości ich zorganizowania w oparciu o udostępniane lokale w szkołach wpłynęła na frekwencję. Dobrze, że w materiałach 

przygotowanych na Walne można doczytać, co interesuje i co wiedzieć nam, Spółdzielcom wypada. 

Działalność Rady Nadzorczej można w zasadzie podzielić na dwa sektory: nadzór na zarządzaniem Spółdzielnią oraz 

decydowanie o sprawach zgłaszanych, sygnalizowanych i postulowanych przez Spółdzielców. Z obowiązków tych wydaje się, że 

Rada Nadzorcza wywiązała się w stopniu więcej niż dobrym. Zawsze uspokaja informacja, że nie ma zagrożeń w funkcjonowaniu 

Spółdzielni w kolejnych latach. To oznacza, że nie grożą nam kłopoty z utrzymaniem substancji mieszkaniowej, poziomu remontów, 

wdrażania nowych rozwiązań technicznych, czy dostosowywania infrastruktury spółdzielczej do nowych wymogów prawa. 

Pozytywną opinię na temat funkcjonowania SSM wyraził także Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, który 

zasugerował jedynie, aby nowa Rada Nadzorcza dokonała aktualizacji obowiązujących w SSM regulaminów, by dostosować je do 

obowiązujących przepisów prawa.  Podpowiedź zasadna, przy czym trzeba pamiętać, że obowiązujące prawo zmienia się tak często i 

w tak różnych obszarach, że trudno nadążyć z nowelizacjami. 

Należy dodać, że w okresie kadencji Rady Nadzorczej udało się prawie w stu procentach dokończyć termomodernizacji 

bloków spółdzielczych, co przekłada się na konkretne oszczędności w opłatach za ich eksploatację, zwłaszcza oszczędzaniu energii 

cieplnej. Prace termo modernizacyjne – a to spory wysiłek finansowy – umiejętnie połączono z wymianą okien na klatkach 

schodowych, w piwnicach, z ociepleniem piwnic i poddaszy, odnowieniem klatek schodowych i ich oświetlenia – ot, kompleksowy 

remont.  Oczywiście wszystkie prace poprzedzane były – w zgodzie z prawem – z dokonywaniem wyboru ofert wykonawczych, 

wiarygodnych i finansowo uzasadnionych. W pracach Komisji Przetargowych uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej oraz 

przedstawiciele Rad Mieszkańców, co gwarantowało ich rzetelność i uczciwość. 

W minionej kadencji Rada Nadzorcza organizowała spotkania z Radnymi Rady Miasta, by wspólnie poszukiwać rozwiązań 

dla spraw trudnych, konfliktogennych, czy wymagających ścisłej współpracy samorządu miejskiego z samorządem spółdzielczym. 

Spotkania zwykle dominowała tematyka planów zagospodarowania przestrzennego, polityki cenowej spółek miejskich oraz 

zabezpieczenia osiedli w media (woda, ciepło, odbiór nieczystości, ochrona zieleni i bezpieczeństwo). 

W obszarze rozpatrywania spraw członkowskich – obok reagowania na problemy indywidualne członków SSM,  

 
Rada Nadzorcza rozpatrywała 

wnioski i postulaty kierowane pod jej 

adresem, w tym rozpatrywała sposoby 

uregulowania spraw finansowych z 

członkami zalegającymi z opłatami (51 

osób). Przypadł też Radzie Nadzorczej 

minionej kadencji zaszczyt przywilej 

zorganizowania obchodów 60-lecia 

Spółdzielni. Tak piękny Jubileusz uczczono 

skromnie, bez obciążania członków 

kosztami. Dla pamięci historycznej należy 

dodać, że Rada Nadzorcza i Zarząd SSM 

miał swój udział w przyznaniu nam – czyli 

Spółdzielni – honorowego wyróżnienia 

Prezydenta Miasta Siedlce – „Aleksandrii”. 

Ustępującemu składowi Rady 

Nadzorczej serdecznie dziękujemy za wkład 

w rozwój SSM, a nowej Radzie Nadzorczej 

życzymy sukcesów ... wszak od nich zależy 

pomyślność nas wszystkich.  
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Nudzą się, czy co..? 

 
Jeszcze nie wszyscy „oswoili się” z zasadami i metodami segregacji śmieci, a resort klimatu już zapowiada zmiany w 

tzw. „prawie śmieciowym”. Miast coś postanowić raz a dobrze, to trwa chochli taniec! Zupełnie jakby „specjalistom” nuda 

podpowiadała znaną z piosenki Młynarskiego tezę: „co by tu jeszcze s...przyć Panowie... co by tu jeszcze”?!  

Miasto Siedlce, w tym także nasza Spółdzielnia uczyniły wiele, by szczegółowa informacja o obowiązujących w mieście 

zasadach, sposobach segregowania śmieci dotarła praktycznie do każdego. Plakaty, plakaciki, ulotki dostarczane do mieszkań, 

eksponowane w gablotach na klatkach schodowych, wyklejane w autobusach MPK, publikowane w prasie i na stronach 

internetowych ... wiele tego... koszt wcale nie taki mały. Nikt z mieszkańców nie narzekał... jak trzeba, to trzeba.  Przygotowano i 

ustawiono nowe, opisane i przystosowane do potrzeb pojemniki, kontenery. Już zaczynał system funkcjonować, a tu zapowiedź 

„nowego”! Lepszego..? Mądrzejszego..? 

Wydawać by się mogło, że liczne grono mieszkańców Siedlec bardzo by sobie życzyło doprecyzowania już 

funkcjonujących przepisów, zasad, metod. Mnożą się skargi, protesty, pojawiają emocje i konflikty, których źródłem jest... no 

właśnie, obowiązujące prawo, czy raczej jego stosowanie..? Kto śledzi lokalną prasę, czy fora internetowe, ten bez kłopotu 

znajdzie liczne materiały opisujące „stan rzeczy na dziś!”. Siedlczan denerwują nie tyle istniejące „bazarki”, ale problem, czy 

kupcy na bazarkach i właściciele sąsiadujących z nimi pawilonów maja podpisane umowy na odbiór śmieci.?!  Powód..? 

Wystarczy popatrzeć, co się wydarza w dni targowe w otoczeniu bazarków na osiedlu Warszawska, przy ulicy Rynkowej, czy na 

osiedlu Młynarska.  Dodajmy do tego sygnały o wyrzucaniu śmieci do spółdzielczych pojemników, przez „gości z bloków i 

posesji niespółdzielczych”. Zgłaszano konflikt między mieszkańcami ul. Kaszubskiej 2, a „tymi” z bloku przy Pescantina.  

Proceder trwa... nerwy puszczają! W latach można liczyć konflikt między mieszkańcami bloków spółdzielczych, a tymi z 

„szeregowców” przy ul. Podlaskiej. Do naszej redakcji bardzo często docierają sygnały o „gościnnym podrzucaniu śmieci” przez 

mieszkańców okolicznych wsi..! Z bagażników, często „wypasionych fur” wyrzuca się do śmietników worki, ale i nie tylko... 

Trafiają się sprzęty AGD, części samochodowe, w tym stare fotele, opony i tym podobne. Bywa, że „dopełnia się” nasze 

śmietniki materiałami po remontach... po czyszczeniu ogródków przydomowych... remanentach w domowych piwnicach, 

szopach, stodołach.  

Nie „odkryjemy Ameryki”, jeżeli potwierdzimy zgłaszany problem samochodów dostawczych, które zwłaszcza w porze 

wieczornej, systematycznie „goszczą” przy spółdzielczych pojemnikach „dorzucając” wcale nie małe ilości odpadów i śmieci.  

Bryluje jedna, rozpoznana firma „V....”, która w tym nieetycznym procederze osiągnęła mistrzostwo. 

Z tych i innych powodów Spółdzielcy głośno pytają: czy np. każdy bazarek ma zapewnioną dostateczną ilość 

kontenerów na śmieci; gdzie usytuowano śmietniki najemców sklepików przy bazarku na Mazurskiej; kto wreszcie „dopadnie 

cwaniaków”, którzy bez zawstydzenia żerują na Spółdzielni i Spółdzielcach od lat rozwiązując swój problem śmieciowy 

stosowaniem metody „dorzucania i podrzucania”! Ktoś powie: „Proza życia”! Inny: „Lepiej, że śmieci lądują w kontenerach, niż 

w lesie”! Zdarzają się głosy rozsądku, które powinny zostać wysłuchane najpierw przez stanowiących prawo, by mogli w oparciu 

o „realia problemu śmieciowego” tworzyć przepisy sensowne, przemyślane, mądre, a zwłaszcza realnie rozstrzygające wszelkie 

kwestie sporne. Bo my, jako mieszkańcy bloków, którzy chcemy stosować się do koniecznych wymogów polityki klimatycznej, 

w tym do ochrony naturalnego środowiska człowieka jesteśmy gotowi w każdej chwili wskazać na absurdy, chaos, a zwłaszcza 

na brak woli, by w procesy segregacji śmieci wpisać obowiązki leżące po stronie producentów, handlu, odbiorców, mieszkańców 

i służb zobowiązanych do pilnowania porządku i prawa. 

 

 W Polsce nie stosuje się w ogóle zasady „proste 

prawo... dobre prawo...”.  

Wolimy pływać w mętnej wodzie przepisów, które – 

tak bywa – wykluczają się, lub są zwyczajnie niesprawiedliwe. 

U nas stosuje się nieetyczną zasadę: „niech za wszystko 

zapłacą ci, którzy śmieci produkują – czyli mieszkańcy”. A 

producentami śmieci są w równym stopnie firmy „karmiące 

nas” nieekologicznymi opakowaniami, pojemnikami, 

materiałami, urządzeniami itd. 

Przykład? Kultowe kartony od mleka..! Trzy rodzaje 

materiałów użytych do ich produkcji: papier, folia, plastik! I 

bądź mądry... segreguj! To samo z butelkami, opakowaniami 

do kosmetyków, środków czystości, leków, smarów i olejów 

samochodowych ... wymieniać można długo! To mieszkaniec 

bloku ma „kłopot”, producenci „żadnego”, a być powinno 

inaczej! To nie konsument tworzy pokłady śmieci tylko ten, co 

sprzedaje lub je produkuje! Koszt segregacji spada wyłącznie 

na nas! To nieuczciwe i niesprawiedliwe, ale prawodawców to 

nie obchodzi! Płać spółdzielco, płacz ... albo wprowadzimy 

odpowiedzialność zbiorową – jak w czasach okupacji! 

Co zatem, pamiętając o powyższym i bazując na 

codziennych doświadczeniach, proponują procedowane, nowe 

przepisy „dumane” w resorcie klimatu.?!  Otóż... gminy będą 

mogły wprowadzić segregację odpadów na trzy, zamiast na 

pięć frakcji!  Jakie trzy..? Póki co, nie wiadomo, ale wiadomo, 

że część poniesionych już kosztów segregacji zwyczajnie 

okażą się marnotrawstwem.   



 



 

 

(dokończenie ze str. 2 

Resor klimatu zamierza dać gminom prawo do indywidualnego rozliczania opłat za wywóz odpadów, a co za tym idzie 

kontroli, czy lokatorzy bloków prawidłowo segregują śmieci.?! Prosta recepta na kolejny chaos i na nowe konflikty!  Resort da  

gminom prawo do wprowadzenia kodów kreskowych na workach ... w blokach?  Jak ten „przywilej” stosować i co trudniejsze ... 

jak go wdrożyć i na czyj koszt..?  Resort zamierza upoważnić gminy do stosowania maksymalnych opłat za wywóz odpadów z 

nieruchomości niezamieszkałych, czyli np. sklepów czy biur! Mhm... Pamiętając o tym, z czym mamy obecnie do czynienia, to 

prosta recepta na kolejne nadużycia „naszej cierpliwości”! Nawet propozycja wysokich kar (5 tys. zł.) za śmiecenie na ulicach, 

to hipokryzja! Kto „oduczy” wszystkich stosowania się do takiego przepisu? Na przykład tych, którzy miejsca parkingowe, 

postojowe traktują jak kontener śmieciowy; tych, którzy nie „mają siły” i woli, by papierek, czy drobny śmieć wrzucić to 

śmietniczki; tych, którzy uważają, że w trawie „nikt nie zauważy, a w krzakach, to już na pewno nie”! 

Będziemy z uwagą śledzili proces legislacji „nowego” prawa śmieciowego! Przyszłość raczej rysuje się nam w 

szarych... a może nawet czarnych kolorach! Byłoby prościej i mądrzej gdyby miast stanowić prawo „z wysokości warszawskich 

urzędów” oddać wszelkie i wszystkie kompetencje samorządowi lokalnemu! Problem śmieci komunalnych już dawno zostałby 

rozwiązany ... mądrze i w sposób akceptowany przez mieszkańców!  
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Zapomniał wół, jak cielęciem... 

 

Z lekkim rozbawieniem, ale i zażenowaniem śledziliśmy emocjonującą polemikę, którą na stronie internetowej 

Tygodnika Siedleckiego prowadzili mieszkańcy ul. Kaszubskiej i Podlaskiej ... ale i nie tylko. Polemiki, która została 

sprowokowana przez Panią „mocno zdenerwowaną” popisami dzieci śmigającymi na hulajnogach i deskorolkach. Chodziło o 

hałas... o brak możliwości odpoczynku... spokoju... Zrozumiałe gdyby „popisy” dzieci trwały od rana do nocy, ale... 

zwłaszcza w okresie, gdy pandemia zamknęła przed dziećmi i młodzieżą szkoły, kluby, boiska i hale sportowe – przydałoby 

się trochę więcej zrozumienia i tolerancji.  Nie dziwi, że na stanowcze „protesty” Pani z Ul. Kaszubskiej spotkały się z równie 

„mocnymi” reakcjami tych Spółdzielców, którzy młodych wzięli w obronę.  

Nie wyrokujemy, czy deskorolki, a zwłaszcza hulajnogi są bardziej głośne, irytujące, hałaśliwe od „wypasionych” 

samochodów, a zwłaszcza motocykli. O dziwo, właśnie na osiedlu Warszawska (ale i nie tylko) mamy bardzo często do 

czynienia z wieczornymi popisami motocyklistów i automobilistów, którym ryk silników podnosi poziom adrenaliny... muszą 

pohałasować, by czuć się szczęśliwymi..! Znosimy to... tolerujemy... do czasu! Z motocyklistami i „wypasionymi furami” 

łatwiej sobie poradzić. Od zaprowadzenia porządku są służy. Jest, do kogo zadzwonić i poprosić o interwencję, ale... dzieci..? 

Że pohałasują..? Chyba wcale nie byliśmy drzewiej lepsi... bardziej spokojni... mniej krzykliwi..! Na nas także krzyczano, gdy 

„chrapaliśmy w gałę”, gdy „okupowaliśmy” trzepaki lub gdy w czas odpustów strzelaliśmy z „korków”, „kapiszonów”. 

Bywało graliśmy w „kluchę” (tłukąc czasami szyby”, graliśmy w „palanta”... inne czas, a hałas jakby taki sam i radość nas z 

wtedy i dzieci z dzisiaj jakby podobna! 

Inna sprawa, czy te zabawy na parkingach, chodnikach, alejach osiedlowych są bezpieczne..? Ostatnio zadzwonił do 

redakcji zirytowany Pan z ul. Batorego! Ulica osiedlowa... znak drogowy dopuszczający prędkość poruszania do 20 km/h... a 

samochody, motocykle, pojazdy dostawcze... za nic mają przepisy i bezpieczeństwo pieszych! Łatwo wyobrazić sobie 

dziecko... hulajnogę... i takiego kierowcę, dla którego zakazy nie mają znaczenia. Recepta na nieszczęście gotowa! 

Podobał się nam jeden z wpisów odnoszących się do sprawy hulajnóg.  Pisze ktoś (a cytujemy, bo wpisy nie są 

autoryzowane): Myślę, że wolę słyszeć śmiech dzieci niż czuć smród ze śmietnika przy Mazurskiej, do którego znoszone są 

wszystkie śmieci z bazarku (...) dzieci muszą się bawić, a że mają bezmyślnych rodziców, którzy tego nie nadzorują, to inna 

sprawa!  

Od Redakcji! Szanowna Pani! Szanowni Państwo! Wiemy, jak  trudno dzieci i młodzież znosi izolację oraz jak 

przeżywa restrykcje wywołane pandemią..! Wszystko, co było dla nich, im przygotowane, podarowane – zamknięte! 

Dokuczliwe poczucie samotności... brak kontaktów z przyjaciółmi, nauczycielami... tylko ekran laptopa i „domowa cisza”, 

która męczy, irytuje, pogłębia stres. Więc na nas dorosłych spoczywa drobny obowiązek rozumienia, gdy młodzi „wyrywają 

się” przed blok, do kolegów, koleżanek... do normalności! Nie mamy – jako dorośli – dla nich ofert, które pomogłyby im 

przetrwać trudny czas pandemii. Może zatem pozwólmy im się trochę wykrzyczeć... pośmiać... rozładować energię... po 

prostu poszaleć na hulajnogach, czy rolkach! Niech nam nikt nie zarzuci, że zapomniał wół, jak dziecięciem był..! 
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