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www.ssm.siedlce.pl Szanowni Państwo! Spółdzielcy!
Minął trudny, pracowity, ale i pomyślny rok 2020! Pozwólcie więc, że z okazji 

Nowego – 2021 roku – wszystkim Mieszkańcom spółdzielczych zasobów 
mieszkaniowych złożymy życzenia zdrowia, pomyślności, spokoju, pogodnych dni 

oraz spełnienia wszystkich, dobrych marzeń. Wszystkiego Dobrego!
Rada Nadzorcza i Zarząd SSM

Prezes SSM w Siedlcach

Roman Bogusław Okliński
1951 – 2020

„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania,
tak, jakbyś nie chciał swym odejściem smucić...

tak, jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić...”

(ks. Jan Twardowski)

U tych, którzy nie wiedzieli o ciężkiej chorobie Romana Okliń-
skiego – od 1993 roku Prezesa Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach, wiadomość o Jego śmierci wywołała niedowierzanie, 
smutek. Tak Prezes chciał... tego sobie życzył, by Jego choroba nie 
stała się „informacją publiczną”, a Jego śmierć najlepiej gdyby była 
przyjęta w milczeniu, zamyśleniu, refleksji na ludzkim losem. Nie 
chciał „klepsydr”, nie chciał powszechnej informacji w mediach i na 
portalach społecznościowych. Zupełnie tak, jakby prosił, by epizod 
życia, ten ostatni i najtrudniejszy, był tylko Jego przeżyciem, Jego 
smutkiem, a żałoba by najmniej boleśnie dotknęła serc najbliższych, 
kochanych, szanowanych i od zawsze życzliwych. Taki był... tak 
chciał i tak się wydarzyło.

Bardziej dla przypomnienia ... i dla ludzkiej pamięci kilka dat, 
faktów, odrobina szczerej wdzięczności, wszak Roman Okliński 
zasłużył sobie, by pamiętali o nim nie tylko Spółdzielcy, nie tylko 
współpracujący – byli i obecni – członkowie władz statutowych SSM, 
nie tylko byli i obecni pracownicy Spółdzielni, ale nade wszystko 
mieszkańcy Siedlec.  

Roman Bogusław Okliński urodził się w 1951 roku w Łukowie. 
Ukończył Politechnikę Lubelską uzyskując dyplom inżyniera budow-
nictwa.  Pracę zawodową rozpoczął w roku 1977 – w Łukowskim 
Przedsiębiorstwie Budowlanym. Przez siedem lat – już w Siedl-
cach - poznawał i zdobywał swoje „budowlane” doświadczenie 
pracując, jako majster, kierownik budowy, a następnie już jako 
kierownik Fabryki Domów w SKB „Podlasie”. W 1983 roku podjął 
pracę w Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach – najpierw, jako 
zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Wykonawstwa, a od roku 1993 
jako Prezes Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zaszczytną, ale 
i trudną, wymagającą wiedzy, zaangażowania i mądrości funkcję 

Prezesa pełnił do 2020 roku, a więc do chwili, gdy zmuszony był 
zmierzyć się z chorobą. Zatem, jak to dokumentują daty z życiorysu 
Prezesa Oklińskiego, poświęcił Naszej Spółdzielni prawie cztery 
dekady pracy zawodowej, zarządzając rozwojem i działalnością 
siedleckiej spółdzielni. Przypomnijmy, że odpowiedzialność za 
Spółdzielnię przyjął na siebie w okresie niezwykle trudnych zmian 
zarówno ustrojowych państwa, jak zwłaszcza w godzinie „ratowania 
Spółdzielni” postawionej w stan likwidacji. Był aktywnym uczest-
nikiem trudnej transformacji i to w okresie niestabilności prawnej 
oraz ekonomicznej. W ogromnym zakresie, to właśnie Romanowi 
Oklińskiemu zawdzięczamy przetrwanie najtrudniejszych czasów 
i etapów w historii naszej Spółdzielni.

Dokonania, dorobek zawodowy, ale i społeczny Romana Okliń-
skiego dokumentują i utrwalają wydane z okazji Jubileuszów SSM 
monografie.  Ot, życiorys wart odrębnej publikacji, by ... nie tylko 
oddać, co zasłużone, ale by utrwalić dla ludzkiej pamięci, jak roz-
wijała się Spółdzielnia, jak dojrzewał ruch spółdzielczy, jak udało 
się przetrwać lata kryzysów, by SSM z „dzisiaj” była tym, czym jest 
– nowocześnie zarządzaną, spełniającą wymagania i oczekiwania 
mieszkańców, przyjazną i bezpieczną ... Naszą Spółdzielnią!

Pożegnaliśmy „Naszego Prezesa” ... wpisanego w Spółdzielnię 
Mieszkaniową tak dalece, że trudno dzisiaj postrzegać ją bez „Niego”.  
Pożegnaliśmy skromnie ... bo tego od nas oczekiwał (nigdy nie lubił 
patosu). Pozostawił nam Spółdzielnię, jako dzieło życia, za które 
teraz przychodzi nam ponosić „spółdzielczą odpowiedzialność”! 

Panie Prezesie..! Romanie..! Dziękujemy! 
Będziemy pamiętali!
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Z A W I A D O M I E N I E
Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siedlcach informuje, że Walne Zgromadzenie odbyło się w częściach w dniach: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 

15, 16, 17, 18, 21 września 2020 roku. Kolegium działając w oparciu o § 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni, na podstawie przedłożonych protokołów  
z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych wybranych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej podzielonego na części autoryzowało i potwierdziło, które z uchwał uzyskały akceptację większości członków uczestniczących 
w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu, a które takiej akceptacji nie uzyskały. 

Kolegium potwierdziło, że niżej wymienione uchwały uzyskały akceptację większości członków uczestniczących w głosowaniu 
na Walnym Zgromadzeniu.
Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2019 rok.
Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2019 rok.
Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2019 rok.
Uchwała Nr 4 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019.
Uchwała Nr 5 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
Uchwała Nr 6 w sprawie zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego nr 39 przy ul. Niepodległości 2 w Siedlcach.
Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium inż. Romanowi Bogusławowi Oklińskiemu – Prezesowi Zarządu SSM za rok 2019.
Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium mgr inż. Michałowi Golikowi – Zastępcy Prezesa Zarządu SSM za rok 2019.
Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium mgr Teresie Barbarze Pawłowskiej – Zastępcy Prezesa Głównemu Księgowemu SSM za rok 2019.
Uchwała Nr 11 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach.
Uchwała Nr 12 w sprawie wyboru przedstawiciela SSM w Siedlcach na Zjazd Przedkongresowy Spółdzielczości.

Kolegium potwierdziło, że niżej wymieniona uchwała Nr 7 nie uzyskała akceptacji większości członków uczestniczących w gło-
sowaniu na Walnym Zgromadzeniu.
Uchwała Nr 7 w sprawie zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

   Z A R Z Ą D: Teresa Pawłowska, Michał Golik
  Teksty uchwał znajdują się do wglądu w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. 3 Maja 28 (parter), w administracjach osiedlowych: przy ul. 

Sobieskiego 18, przy ul. Floriańskiej 7A i przy ul. Mazurskiej 7 oraz dla członków posiadających dostęp do e-BOK (elektroniczne biuro obsługi) 
w zakładce „Dokumenty”.                                                                                  Siedlce, dnia 28.09.2020 r.

Wyjątkowo trudnym był miniony 2020 
rok! Z wielu względów! Przypomnijmy... pan-
demia i wszystko, co z nią związane... susza, 
którą straszono i chociaż okazała się nie tak 
dramatyczna, to nie sposób ostrzeżenie zlek-
ceważyć... trudne pożegnania tych, których 
ceniliśmy, szanowaliśmy, na których mogliśmy 
liczyć... „trudne wybory”, w tym zwłaszcza 
prezydenckie. Także przeprowadzone wybo-
ry władz spółdzielczych … z zachowaniem 
rygorów sanitarnych. Jeżeli do tego dodać 
„kłopoty” poszczególnych rodzin, przedsię-
biorców, usługodawców, szkolnictwa, kultury 

... krajobraz 2020 roku nie prezentuje się naj-
lepiej i zapewne zapamiętamy ten czas, jako 
szczególnie wymagający, kłopotliwy, pełen 
uzasadnionych niepokojów, rozterek i stresów. 
Ale 2020 rok minął..! Mamy nowy, 2021 rok 
i wraz z jego nastaniem jakby więcej nadziei 
na bardziej pomyślny czas, na większe bezpie-
czeństwo i spokój, którego bardzo brakowało.

Tradycyjnie „Nasza Gazeta” stara się w pierw-
szym numerze każdego, nowego roku podsu-
mować czas miniony, by tym chętniej szukać 
szans na lepszy, kolejny rok spółdzielczej dzia-
łalności. Podsumowania nie sposób nie zacząć 

od „pandemii”! Zaskoczyła wszystkich! Jeszcze 
wiosną wydawało się, że „damy radę … mimo 
wszystko”! Codzienność przynosiła jednak coraz 
bardziej dramatyczne informacje, przeżycia, 
doświadczenia, emocje... Przyzwyczajonym do 
„wygód współczesności” z trudem przychodziło 
akceptować długą listę ograniczeń, barier, prze-
szkód... Nie tylko „syndrom fryzjerów”, których 
usług i pracy - o dziwo - zaczęło nam dotkliwie 
brakować, ale także dziesiątków usług stało 
się niedostępnych – a były przecież wpisane 
w naszą codzienność! Z dnia na dzień tracone 
miejsca pracy, zamykane zakłady usługowe, ale 
i lecznicze, służebne dla nas i naszej codzien-
ności. Pustoszejące, szkolne korytarze i sale, 
niedostępne ośrodki kultury i kluby, zamknięte 
kina, biblioteki... ale i trudny dostęp do urzędów, 
banków, firm..! To, tyle, ale i więcej dotknęło 
spółdzielców z dnia na dzień! Okazało się, że dla 
wielu rodzin rozpoczął się czas kłopotów eko-
nomicznych ...  zaczęło brakować na czynsz, na 
żywność, na wiele dotąd dostępnych świadczeń! 
Budżety domowe jako pierwsze odczuły „czas 
pandemii”! Skoro budżety domowe, to i budżet 
SSM także!  A przecież nikt nie uwzględnił na czas 
pandemii „kryzysowych opłat” za prąd, wodę, 
gaz, ciepło, czy wywóz nieczystości! Rachunki, 
jak to rachunki, trzeba było płacić martwiąc 
się, czy nie spadną na nas podwyżki narzuca-
ne przez  wpadające w kłopoty spółki, firmy, 
przedsiębiorstwa! 

Jak w tej „pandemicznej” sytuacji radziła 
sobie Spółdzielnia..? Na miarę środków i moż-
liwości! Wdrożone zostały rygory podyktowane 

Pandemia pandemią ... a żyć trzeba!

dokończenie str. 6
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P R O T O K Ó Ł
 (wyciąg z Protokołu – tekst pełen do zapoznania a administracji SSM)

z czynności Kolegium Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 
7 września 2020 r., 08 września 2020 r., 09 września 2020 r., 10 września 2020 r., 11 września 2020 r., 14 września 2020 r., 15 września 
2020 r., 16 września 2020 r., 17 września 2020 r.,18 września 2020 r.,  21 września 2020 r.

Kolegium potwierdza, że: Walne Zgromadzenie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielone na części i w terminach poda-
nych wyżej:

1. Zwołane przez Zarząd SSM na podstawie § 39, § 40 i § 42 Statutu Spółdzielni odbyło się  w częściach od pierwszej do jedenastej, 
z zachowaniem wszelkich środków ochrony sanitarnej tj. środków ochrony osobistej uczestników (maseczki, przyłbice, rękawiczki), 
środków dezynfekcji, bezpiecznego odstępu między członkami uczestniczącymi w zebraniach, a także z zabezpieczeniem odpowiednio 
przygotowanych pomieszczeń, gdzie zostały zorganizowane zebrania. 

Termin zwołania i obradowania Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej został określony z uwzględnieniem 
treści art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.2020.568 z dnia 2020.03.31), a także Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych 
terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do 
właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. pod poz. 570).

2. Według list obecności w Walnym Zgromadzeniu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielonym na części udział wzięło łącznie 
343 członków Spółdzielni (w tym 50 pełnomocników członków).

3. Walne Zgromadzenie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielone na części zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie 
z przepisami Statutu i było zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych.

4. Walne Zgromadzenie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielone na części obradowało wg przyjętego przez Zarząd Spół-
dzielni Porządku obrad (Porządek obrad w załączeniu do protokołu).

Rozpatrywanie poszczególnych spraw nastąpiło zgodnie z Porządkiem obrad. Jednakże z uwagi na wzrastające ilości zachorowań 
na COVID-19 oraz ograniczenie kontaktów osobistych przy odbiorze kart do głosowania - dziesięć części (II część – os. „Warszawska” 
I etap, III część - os. "1000-Lecia" III etap, IV część - os. "Ogrody", V część - os. "Młynarska -Wyszyńskiego", VI część - os. "Orlicz - Dreszera", 
VII część - os. "Roskosz", VIII część - os. "1000 lecia" II etap, IX część - os. "Nad Zalewem", X część - os. "Kiepury", "Czackiego" i "Reymonta", 
XI część -  os. "Błonie" i "Czerwonego Krzyża" wyraziło zgodę na łączne procedowanie pkt. 13, 14, 15 porządku obrad w zakresie prze-
prowadzenia głosowania zarówno do Rady Nadzorczej, Rad Mieszkańców Osiedla(i) oraz na przedstawiciela Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na Zjazd Przedkongresowy Spółdzielczości.

Kolegium działając w oparciu o § 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni, na podstawie przedłożonych protokołów z czynności Komisji Mandato-
wo-Skrutacyjnych wybranych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielonego 
na części autoryzuje i potwierdza, które z uchwał uzyskały akceptację większości członków uczestniczących w głosowaniu na Walnym 
Zgromadzeniu, a które takiej akceptacji nie uzyskały.

Uchwała Nr 1 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2019 rok -  za – 299 
głosów, przeciw – 3 głosy, wstrzymało się od głosowania – 18 głosów. Uchwała Nr 1 uzyskała akceptację większości członków.

Uchwała Nr 2 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2019 rok. - za – 303 głosy, 
przeciw – 12 głosów, wstrzymało się od głosowania – 14 głosów. Uchwała Nr 2 uzyskała akceptację.

Uchwała Nr 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2019 rok. za – 309 
głosów, przeciw – 4 głosy, wstrzymało się od głosowania – 10 głosów. Uchwała Nr 3 uzyskała akceptację.

Uchwała Nr 4 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019.  za – 307 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymało się od głosowania – 13 
głosów. Uchwała Nr 4 uzyskała akceptację.

Uchwała Nr 5 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.- za – 312 głosów, przeciw – 2 głosy, 
wstrzymało się od głosowania – 11 głosów. Uchwała Nr 5 uzyskała akceptację.

Uchwała Nr 6 w sprawie: zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego nr 39 przy ul. Niepodległości 2 w Siedlcach - za – 323 głosy, przeciw 
– 1 głos, wstrzymało się od głosowania – 1 głos. Uchwała Nr 6 uzyskała akceptację.

Uchwała Nr 7 w sprawie: zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. - za – 2 głosy, przeciw – 269 głosów, 
wstrzymało się od głosowania – 57 głosów. Uchwała Nr 7 nie uzyskała akceptacji.

Uchwała Nr 8 w sprawie: udzielenia absolutorium inż. Romanowi Bogusławowi Oklińskiemu – Prezesowi Zarządu Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za rok 2019. - za – 292 głosy, przeciw – 9 głosów, wstrzymało się od głosowania – 24 głosy. Uchwała Nr 8 uzyskała 
akceptację. Absolutorium zostało udzielone.

Uchwała Nr 9 w sprawie: udzielenia absolutorium mgr inż. Michałowi Golikowi – Z -cy Prezesa Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
za rok 2019. - za – 295 głosów, przeciw – 10 głosów, wstrzymało się od głosowania – 17 głosów. Uchwała Nr 9 uzyskała akceptację. 
Absolutorium zostało udzielone.

Uchwała Nr 10 w sprawie: udzielenia absolutorium mgr Teresie Barbarze Pawłowskiej – Z -cy Prezesa – Głównemu Księgowemu Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2019 - za – 312 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymało się od głosowania – 14 głosów. Uchwała Nr 
10 uzyskała akceptację. Absolutorium zostało udzielone.

Uchwała Nr 11 w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach. 
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Kandydaci do Rady Nadzorczej  Kadencja 2020-2023 otrzymali następującą ilość głosów:
Czesław Baran - 214; Biały Marek - 201; Borkowska Krystyna –  166; Chojecka Bożena – 118; Demczenko Zuzanna Hanna – 221; De-

miańczuk Beata – 218; Durka Leszek – 162; Dziwulska Elżbieta – 210; Fiuk Andrzej – 227; Jeznach Krzysztof - 231; Kamiński Wojciech – 
241; Kisielińska Natalia – 128; Klimiuk-Głuchowska Monika – 145; Knapiuk Wioletta – 202; Kosiorek Jerzy – 240; Ksionek Stanisław – 208; 
Łyszkiewicz Agnieszka – 219; Niedziółka Janusz – 198; Oleksiuk Stanisław – 235; Pawlak Andrzej – 153; Rosa Halina – 172; Skolimowska 
Barbara – 141; Sosnowska Elżbieta – 184; Starzewska Elżbieta – 221; Truszkowska Maria – 189.

Zgodnie z § 57 ust. 2 Statutu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach:
Rada Nadzorcza składa się z 17 członków, z tego:

- po jednym z każdej części Walnego Zgromadzenia, którzy uzyskali największą liczbę głosów na wszystkich częściach Walnego 
Zgromadzenia, Kamiński Wojciech, Kosiorek Jerzy, Jeznach Krzysztof, Fiuk Andrzej, Łyszkiewicz Agnieszka, Demiańczuk 
Beata, Baran Czesław,  Ksionek Stanisław, Biały Marek, Niedziółka Janusz, Sosnowska Elżbieta.
- Pozostali, którzy uzyskali w kolejności największą liczbę głosów na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia bez względu 
na przynależność do części Walnego Zgromadzenia. Oleksiuk Stanisław, Demczenko Zuzanna Hanna, Starzewska Elżbieta, 
Dziwulska Elżbieta, Knapiuk Wioletta, Truszkowska Maria.

Uchwała Nr 12 w sprawie: wyboru przedstawiciela Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach  na Zjazd Przedkongresowy Spółdziel-
czości. Pan Golik Michał – nr członkowski 12891 został przedstawicielem Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach na 
Zjazd Przedkongresowy Spółdzielczości.  

Na tym protokół zakończono.
Protokół podpisali: Przewodniczący i Sekretarze Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach podzielo-
nego na części w dniach: 07.09.2020 r., 08.09.2020 r., 09.09.2020 r., 10.09.2020 r., 11.09.2020 r., 14.09.2020 r., 15.09.2020 r., 16.09.2020 r., 
17.09.2020 r., 18.09.2020 r., 21.09.2020 r.

PODSUMOWANIE KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU
Na najpiękniejsze balkony i ogródki przyblokowe w 2020 roku pod nazwą:

„Mieszkamy wśród kwiatów i zieleni”
W skład jury wchodzili członkowie poszczególnych Rad Mieszkańców Osiedli, którzy oceniali ogólne wrażenie estetyczne, kompozycje 

zasiewów, dobór roślin kwitnących od wiosny do jesieni, ład, porządek, a także oryginalność i nowatorskie pomysły upiększania naszych 
osiedli. Komisja nagrodziła i wyróżniła 167 mieszkańców zasobów Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W tym roku, z uwagi na pandemię, nie było uroczystego podsumowania konkursu. Laureaci odbiorą nagrody w poszczególnych 
Administracjach – Sobieskiego 18, Floriańska 7a, Mazurska 7.
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przez sanepid i ministerialne rozporządze-
nia. Na ile to było możliwe dezynfekowano 
„wszystko” co publiczne i zagrażające zdrowiu 
mieszkańców. Rozwieszono setki informacji 
i materiałów edukujących, podpowiadających 
jak mamy się zachowywać, co nas obowiązuje, 
jak unikać zakażeń. Ograniczona, częściowo 
zawieszona została działalność klubów kultury, 
w tym klubów seniora. Administracje pracowały 
z zachowaniem zasad, wszak chodziło i chodzi 
o nasze zdrowie, o nasze bezpieczeństwo! Od-
notowaliśmy wiele dobra, które mieszkańcy 
spółdzielczych zasobów mieszkaniowych świad-
czyli sobie nawzajem. Pomoc starszym, pomoc 
w zakupach, czasami zwyczajne, sąsiedzie „poga-
duchy” ... to pozwalało trwać i przetrwać trudny 
dla każdego czas niepewności, obaw, stresu.  
Reagowaliśmy – reagowały władze i admini-
stracje Spółdzielni – na sygnały o zachowaniach 
niegodnych, niebezpiecznych, trudnych do zaak-
ceptowania w okresie pandemii. Przetrwaliśmy 
2020 rok! Z nadzieją czekamy na „pokonanie 
wirusa” i powrót w 2021 roku do normalności.

Zmartwieniem dla wielu spółdzielców była 
ubiegłoroczna „susza”. Ostrzegano, że będzie 
nieciekawie. W Siedlcach – na szczęście – nie 
było jeszcze aż tak źle, ale rok 2020 boleśnie 
przypomniał nam, że jeżeli nie wypracujemy 

form i metod walki ze skutkami suszy w 2021 
roku, to możemy mieć poważny problem... 
duży kłopot! Jak to mówią: „lepiej już było”! 
Może być tylko gorzej! Zatem dany został 
nam czas, by wymyśleć i wdrożyć nowe, 
przemyślane i skuteczne formy zapobiegania 
skutkom suszy, w tym metody oszczędza-
nia, racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wodnych. To jest możliwe do zrobienia... wy-
starczy zebrać gremia społeczne (np. rady 
mieszkańców i pracowników administracji) 
przemyśleć, przedyskutować, wdrożyć zasady, 
które zaproponowane zostać powinny wszyst-
kim spółdzielcom. Dużo zainwestowaliśmy 
w minionych dekadach w tereny zielone (na 
naszych osiedlach), by teraz beztrosko pa-
trzeć, jak pogoda ... przez nasze zaniechania 
... niszczy wszystko! Nauka, która płynie po 
2020 roku ... to zadanie dla nas na 2021 rok!

Niestety... rok 2020 zapamiętamy … i  jak 
to mówił znajomy działacz spółdzielczy. zrobiło 
się wokół nas „bardziej pusto”! Odeszło wielu, 
drzewiej zaangażowanych spółdzielców, spo-
łeczników. Odchodzili po cichu, bo czas taki, 
że trudno dostrzegać wszystko i na wszystko 
reagować. Na „tamtą stronę” przeszedł Prezes 
Naszej Spółdzielni... ale straciliśmy także innych, 
zasłużonych, cichych „bohaterów dni i czasów 
minionych”. Nie wiemy, czy pandemia nie „upo-

mni się” o jeszcze innych, mądrych, zaangażowa-
nych..? Odchodzących, których żałujemy, których 
będzie nam brakowało, powinni zastępować 
młodzi, nowi, dobrze wykształceni. Życie nie 
toleruje próżni, więc... czas na refleksję i decyzje..!

W obliczu pandemii i innych dokuczliwości 
w 2020 roku, jakby mniej zauważaliśmy „wrzu-
cane” spółdzielcom problemy z wysokością 
opłat za wywóz nieczystości, segregację, opłat 
za ciepło i ciepłą wodę, za ... inne składniki 
naszych czynszów. A prowadzone były spory, 
negocjacje, konsultacje ... doszło m.in. do 
wspólnego posiedzenia władz spółdzielczych 
z Komisją Mieszkaniową miasta... poświęcono 
wiele godzin na spotkania „w” i „ze” spółkami 
miasta. Brano udział w ogólnopolskich i re-
gionalnych spotkaniach, podczas których 
wskazywano na błędy prawodawców, na 
groźną politykę państwa skutkującą trudnymi 
do wyliczenia skutkami finansowymi zagraża-
jącymi budżetom domowym i spółdzielniom.

Minął trudny... bardzo trudny... smutny 
i chwilami bolesny 2020 rok. Mówienie o przy-
szłości, to „wróżenie z fusów” ... póki co! Ży-
czymy Spółdzielcom i mieszkańcom Siedlec, 
by 2021 rok pozwolił wszystkim odetchnąć, 
odpocząć, poczuć się bezpiecznie ... odzyskać 
utracony optymizm!    

Redakcja

REKLAMA

dokończenie ze str. 2

Pandemia pandemią ... a żyć trzeba!
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