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Postanowienie Sądu Powiatowego w Płocku z dnia 28 maja 1958 r. o zarejestrowaniu PSM.
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Historia  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lo-
katorsko–Własnościowej w Płocku rozpoczyna się 
50 lat temu - w 1958 r., gdyż w tym właśnie roku po-
łożono kamień węgielny pod budowę pierwszego 
budynku, a w następnych latach kolejne budynki 
wyrastały w miejscu dawnych ogrodów i nieużyt-
ków. Historia Spółdzielni to także setki osób, które 
tę historię tworzyły. PSML-W jest jedną z najstar-
szych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. 

W marcu 1958 roku powstają dwie spółdzielnie 
mieszkaniowe: Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa  
i Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Fabry-
ce Maszyn Żniwnych. Płocka Spółdzielnia Mieszka-
niowa powstała na bazie płockiej spółdzielczości 
pracy i dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 
jej pracowników, Robotnicza Spółdzielnia Miesz-
kaniowa przy Fabryce Maszyn Żniwnych (przemia-
nowana w 1962 r. na Międzyzakładową Spółdziel-
nię Mieszkaniową), której celem było budowanie 
mieszkań dla pracowników płockich zakładów.

Pierwsze zebrania założycielskie odbyły się:  
w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej - 27 marca  
1958 r., w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
przy FMŻ - 17 marca 1958 r. Zostały one zarejestro-
wane przez Sąd Powiatowy w Płocku 28 maja 1958 r.

 Działały niezależnie do momentu ich połączenia 
18 grudnia 1965 r. pod nazwą Płocka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. Członkami założycielami PSM byli: 
Andrzej Karpiuk, Bolesław Ciesielski, Stanisław Pe-
trulewicz, Stanisław Szulewicz, Jan Pawłowicz, Jan 
Jaskólski, Piotr Jaskólski, Władysław Czwakiel, Franci-
szek Wójcik,  Czesława Cichocka, Stefan Fikanowski, 
Janusz Ogieniewski, Kazimierz Najmuł, Kazimierz 
Brzózka, Henryk Sochocki, Kazimierz Popkowski, 
Józef Woroniecki, Marian Widzyński, Adam Tron, He-
lena Sztejke, Kazimierz Tulisiak.

Członkami założycielami w RSM przy FMŻ  byli: 
Jerzy Lemański, Edward Paszkiewicz, Tadeusz 
Umiński, Władysław Szygowski, Krystyna Sakowic, 
Kazimiera Morawska, Antoni Wojtacki, Zbigniew 
Jędrzejewski, Stefan Pankowski, Tadeusz Przesław-
ski, Zygmunt Adamczyk, Jerzy Matlęga, Wiesław 
Skierski, Tadeusz Koziński, Czesław Lewandowski, 
Stanisław Kamiński, Julian Buczkowski.

Na zebraniach założycielskich przyjęto statut 
Spółdzielni oraz wybrano pierwsze Rady Nadzorcze  
i Zarządy Spółdzielni. W pierwszej Radzie Nadzor-
czej PSM znaleźli się: 
Bolesław Ciesielski   -  Przewodniczący
Jan Majkowski - Zastępca
Władysław Szmulewicz - Sekretarz 
Jan Jaskólski - Członek
Piotr Jaskólski - Członek
Kazimierz Brzózka - Członek

Pierwszy Zarząd PSM tworzyli: 
Andrzej Karpiuk  - Prezes
Stanisław Petrulewicz

Jan Pawłowicz

Siedziba PSML-W  przy ul. Obrońców Westerplatte 6a
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Pierwsze budynki mieszkalne oddane zostały do 
eksploatacji w 1959 r.,  w latach 1959–1960 oddano 
9 budynków, w latach 1961–1965 – 17, w latach 
1966-1970 – 34, w latach 1971–1975 – 59 budyn-
ków. Powstawały nowe osiedla na terenie dawnych 
ogrodów. W 1973 r. z zasobów Spółdzielni zostają 
wyodrębnione trzy osiedla: Kochanowskiego, Ty-
siąclecia i Łukasiewicza. W latach 1976–1980 odda-
no do eksploatacji kolejnych 50 budynków.

W  1980 r. w oparciu o wyodrębnioną grupę 
członków PSML-W i jej część zasobów (Międzytorze, 
Wyszogrodzka) powstaje Mazowiecka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. 

PSML-W nadal buduje dużo, w kolejnych latach 
oddaje 22 budynki. W 1982 zostaje wyodrębnione 
czwarte osiedle – Osiedle Dworcowa. 

W latach 1986–1997 Spółdzielnia oddaje 11 bu-
dynków. 1 stycznia 1998 roku na bazie części zaso-
bów Osiedla Łukasiewicza powołano wyodrębnione 
piąte osiedle – Osiedle Rembielińskiego.

 Przez okres 50 lat Płocka Spółdzielnia Mieszka-
niowa wyrosła na jedną z największych spółdzielni 
w województwie mazowieckim i zapewniła sobie 
trwałe miejsce w czwartej dziesiątce największych 
w kraju.

Osiedle Łukasiewicza z lotu ptaka  1973 r

Osiedle Łukasiewicza  
z lotu ptaka  2008 r

18 grudnia 1965 r. to niezwykle ważna data  
w historii Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tego 
dnia, po wcześniejszym ustaleniu Rad Nadzorczych 
i Zarządów, odbyło się połączone walne zebranie 
przedstawicieli członków obu Spółdzielni. Podczas 
obrad podjęto uchwałę o połączeniu Spółdzielni. 
Został przyjęty nowy statut i wybrano nową radę 
nadzorczą. Nowo powstała Spółdzielnia przybrała 
nazwę Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Od dnia 
15 czerwca 1972 r. spółdzielnia przyjmuje nazwę 
Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Wła-
snościowa.

PSML-W to jedna  z najstarszych  spółdzielni 
mieszkaniowych w powojennej Polsce. Powstała na 
fali przemian politycznych w 1958 r. i przez prawie 
20 lat była w Płocku jedyną instytucją dającą szansę 
na otrzymanie mieszkania. W latach 60. i 70., kiedy 
Płock rozwijał się niesłychanie burzliwie, miało to 
znacznie ogromne. Spółdzielnia budowała dużo 
w warunkach głodu mieszkaniowego dla pracow-
ników rozwijających się Mazowieckich Zakładów 
Rafineryjnych i Petrochemicznych oraz innych 
zakładów pracy takich jak: Fabryka Maszyn Żniw-
nych, Płocka Stocznia Rzeczna, przedsiębiorstwa 
budowlane.

Osiedle Tysiąclecia w czasie budowy
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WAŻNIEJSZE  WYDARZENIA   

W  OKRESIE  50–LECIA PSML-W:

28 maja 19�8 r. – PSM zostaje za-
rejestrowana w Sądzie Powiatowym  
w Płocku. Z tą datą Spółdzielnia na-
bywa osobowość prawną

2 września 19�8 r. – PSM rozpo-
częła budowę pierwszego domu 
mieszkalnego przy ulicy Obrońców 
Westerplatte 10/1

2� października 19�8 r. – odbyło 
się uroczyste wmurowanie kamienia 
węgielnego pod pierwszy budynek

18 grudnia 196� r. - połączenie się 
Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
z Międzyzakładową Spółdzielnią 
Mieszkaniową (do 1962 r. nosiła nazwę  
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkanio-
wa przy Fabryce Maszyn Żniwnych)

1� czerwca 1972 r. – PSM przyj-
muje nowy statut i nazwę Płocka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator-
sko–Własnościowa

30 grudnia 1972 r.  –  Spółdzielnia 
przekazuje do użytku Spółdzielczy 
Dom Kultury

20 czerwca 1973 r. – z zasobów PSML-W wyodrębnione zostają trzy 
osiedla: Kochanowskiego, Tysiąclecia i Łukasiewicza

20 maja 1978 r. – na 20-lecie PSML-W oddano do użytku obecną sie-
dzibę Spółdzielni przy ul. Obrońców Westerplatte 6 a

w 1980 r. – przekazano wyodrębnioną grupę członków PSML-W 
oczekujących i część jej zasobów (Międzytorze, Wyszogrodzka) nowo 
powstałej Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

1 grudnia 1982 r. – powołano wyodrębnione osiedle Dworcowa

1 stycznia 1998 r. – na bazie części zasobów osiedla Łukasiewicza powo-
łano wyodrębnione piąte osiedle  PSML-W – osiedle Rembielińskiego

Łukasiewicza 16,18 i Hermana 1

PREZESI ZARZĄDU  
w okresie 50-lecia  
Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej: 

1958-03-27 do 1960-04-04    Andrzej Karpiuk
1960-04-05 do 1962-05-02    Stanisław Petrulewicz
1962-05-03 do 1962-10-14    Tadeusz Matuszewski
1962-10-15 do 1965-11-30    Bronisław Sokołowski
1965-12-01 do 1972-04-15    Zbigniew Hibner
1972-04-16 do 1975-08-30    Włodzimierz Zając
1975-08-31 do 1976-03-09    Tadeusz Lis
1976-03-10 do 1982-12-30    Andrzej Piotrowski
1982-12-31 do 1990-03-28    Henryk Grochowski
1990-03-29 do 1991-05-26    Jacek Żaglewski
1991-05-27 do 1992- 02-29   Witold Poręba
1992-04- 23 do 2007-01-31   Bogumił  Józefowski
od 2007-02-01                      Jan Rączkowski

Natomiast Prezesami Zarządu w okresie przed połączeniem się 
z Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową  
w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej byli: 

1958-03-17 do 1965-01-14   Czesław Lewandowski 
1965-01-15 do 1965-12-18   Jan Szelągowski 

PRZEWODNICZĄCY  RAD NADZORCZYCH  
w okresie 50-lecia  
Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

1958-03-27 do 1960-03-25    Bolesław Ciesielski
1960-03-26 do 1961-08-13    Czesław Drążkiewicz
1961-08-14 do 1963-05-15    Zdzisław Gołębiowski
1963-05-16 do 1967-01-12    Bronisław Sokołowski 
1967-01-13 do 1969-05-08    Antoni Lewandowski
1969-05-09 do 1975-08-28   Henryk Grochowski
1975-08-29 do 1978-05-11    Jan Borowski
1978-05-12 do 1980-05-05    Ludwik Żak
1980-05-06 do 1989-06-21 Kazimierz Wacławek
1989-06-22 do 1990-03-28    Benedykt Nicgorski
1990-03-29 do 1991-05-26    Krzysztof Ganc
1991-05-27 do 1992-02-28    Wiesław Łęczycki
1992-02-29  do 1993-05-26   Ireneusz Werner
1993-05-27 do 1994-06-16    Irena Sławińska
1994-06-17 do 2002-06-14    Czesław Krzywkowski
2002-06-21 do 2006-06-07    Tadeusz Biernat
od 2006-06-20                       Ryszard Rydzewski

Natomiast Przewodniczącymi Rady Nadzorczej  w okresie przed 
połączeniem się z Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową w Robotni-
czej Spółdzielni Mieszkaniowej byli:  

1958-03-17 do 1959-05-17    Tadeusz Koziński
1959-05-18 do 1965-12-18    Marian Garstka
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SPÓŁDZIELNIA DZISIAJ

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator-

sko–Własnościowa  jest największą w Płocku spół-

dzielnią mieszkaniową. Nasze zasoby zlokalizowane 

są na terenie Płocka oraz niewielka liczba w miej-

scowości Bielsk k. Płocka w pięciu organizacyjnie 

wyodrębnionych osiedlach. 

Aktualne zasoby zarządzane przez Spółdzielnię to: 

202  budynki mieszkalne wielorodzinne  

 o 12419 mieszkaniach

33  pawilony handlowe wolnostojące

53  budynki garaży samochodowych,  

 w tym jeden wielopoziomowy  

 o łącznej liczbie 989 boksów 

1  obiekt boksów motocyklowych

5  domów jednorodzinnych w Bielsku.

Spółdzielnia  zrzesza (łącznie z członkowstwem 

towarzyszącym  współmałżonków) obecnie ponad 

17300  członków i gospodaruje majątkiem trwałym 

o wartości ok. 150 mln zł. Intensywnie realizujemy 

program przekształceń własnościowych na pod-

stawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

Uporządkowaliśmy i wyodrębniliśmy poszczególne 

nieruchomości budynkowe, w których może być 

ustanawiana odrębna własność lokali. Nabyliśmy od 

Gminy Płock na własność wszystkie działki gruntu, 

na których posadowione są budynki mieszkalne.

Podjęliśmy niezbędne do ustanawiania odręb-

nej własności uchwały Zarządu określające przed-

miot odrębnej własności wszystkich lokali w tych 

nieruchomościach.

Obecnie zawieramy akty notarialne ustanawia-

nia odrębnej własności z członkami, którzy wyrazili 

taką wolę. Do połowy 2007 r. zawarliśmy 659 takich 

aktów notarialnych. Od 31 lipca 2007 r. do 31 maja 

2008 r. - kolejnych 1447 aktów. Łącznie od wejścia 

w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 

zawarliśmy 2106 aktów notarialnych. 

Działalność spółdzielni skupia się na zarządzaniu 

nieruchomościami stanowiącymi jej mienie, mienie 

jej członków, w tym lokale stanowiące odrębną 

własność. Podstawowym zadaniem jest utrzymanie 

i poprawa stanu technicznego i estetycznego  zaso-

bów, w tym:

-   prowadzenie w dużym zakresie robót termo-

modernizacyjnych budynków mieszkalnych. 

W okresie 2004-2007 przeprowadziliśmy kom-

pleksową termomodernizację 67 budynków 

mieszkalnych. Planujemy zakończyć program 

termomodernizacji do roku 2015 wykonując 

pozostałe 115 budynków 
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Najstarszy budynek w PSML-W przy ul. Obrońców Westerplatte 10/1

-  prowadzenie innych prac remontowych budyn-

ków, dróg i chodników

-  utrzymywanie bieżącej sprawności technicznej  

i eksploatacyjnej zasobów

-  realizacja innych potrzeb członków, jak poprawa 

estetyki otoczenia, placów zabaw, pielęgnacja 

zieleni 

-  zapewnienie sprawnego i niezawodnego do-

starczania wody, ciepła, gazu i energii elektrycz-

nej oraz usuwanie odpadów komunalnych.

Nakłady na prowadzenie remontów wysoko-

ści 13,76 mln zł w 2006 r. oraz ponad 12,4 mln zł  

w roku 2007, pochodzą głównie z wpłat członków 

na wyodrębniony fundusz remontowy, stanowią 

one w tych dwóch latach około 70 proc. wydat-

ków. Pozostałe środki uzyskujemy z innych źródeł. 

Zakończyliśmy program modernizacji instalacji 

centralnego ogrzewania, wymiany instalacji gazu 

przewodowego, prowadzimy program wymiany 

wind osobowych w budynkach wysokich.

Prowadzimy od roku 1972 działalność społecz-

no-kulturalną dla naszych członków i ich rodzin.  

W 1972 r. na Osiedlu Tysiąclecia zakończona została 

budowa siedziby Spółdzielczego Domu Kultury, 

który w sezonie 1972/1973 rozpoczął systema-

tyczną działalność kulturalną i oświatową na rzecz 

mieszkańców osiedli PSML-W. W 1974 r. rozpoczyna 

działalność Klub na Osiedlu Łukasiewicza, w 1978 r. 

zostaje otwarty Klub Osiedla Kochanowskiego i har-

cówka, a od początku września 2000 r. Klub Osiedla 

Dworcowa jako najmłodsza z placówek społeczno-

kulturalnych PSML-W.

Widok na ul. Kobylińskiego i budynki ul. Piasta-Kołodzieja

Placówki prowadzą otwartą działalność na rzecz 

mieszkańców osiedli poprzez prowadzenie stałych 

form pracy, w których uczestniczy ponad 950 osób 

(dorośli, młodzież i dzieci). Oprócz stałych form pra-

cy placówki organizują różnego rodzaju imprezy  

i zajęcia. Nadrzędnym celem działalności klubów jest 

integracja środowisk oraz znalezienie sposobu, aby  

każdy znalazł coś dla siebie. W sezonie we wszystkich 

placówkach organizuje się ponad 180 imprez i zajęć, 

w których uczestniczy około 30 tysięcy osób.

W okresie swojego istnienia Spółdzielnia trwale 

wrosła w społeczny i urbanistyczny obraz miasta 

Płocka, a w jej budynkach mieszka około 30 tysięcy 

płocczan. PSML-W ściśle i owocnie współpracowała 

z samorządem terytorialnym w sprawie rozwoju 

miasta. Spółdzielnia samodzielnie, nie obciążając 

budżetu gminy, organizuje i zaspokaja niezbędne 

potrzeby mieszkaniowe płocczan. W dalszym ciągu 

(mimo istniejących innych Spółdzielni) jest najpo-

pularniejszą, nie mówiąc, że największą i najstarszą 

spółdzielnią mieszkaniową w Płocku. Na podkreśle-

nie zasługuje również wieloletnia, ścisła współpraca 

z przedsiębiorstwami komunalnymi, dzięki której 

prawidłowo funkcjonuje znaczna część miasta. Ist-

nienie dużych zespołów mieszkaniowych PSML-W 

jest dziś oczywiste, lecz wielu młodszych płocczan 

nie może sobie wyobrazić jak wyglądał Płock bez 

naszych osiedli. 

U progu 50–lecia Spółdzielni życzymy sobie, aby 

kolejne lata były kontynuacją dotychczasowych 

działań i poszukiwaniem nowych rozwiązań, zaspo-

kajając potrzeby mieszkańców naszej Spółdzielni 

oraz tych, którzy w zasobach naszej Spółdzielni 

zamierzają się osiedlić.
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Budynek Łukasiewicza 26 poddany termomodernizacji w roku 2005.

Zasięg terytorialny nieruchomości zarządzanych przez Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko - Własnośćiową

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa  

Lokatorsko - Własnośćiową
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W postanowieniach ogólnych statutu jest tekst 
„spółdzielnia prowadzi działalność społeczną, oświato-
wą i kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowi-
ska”.

Niniejszym postanowieniem Rada Nadzorcza 
zatwierdziła funkcjonowanie Spółdzielczego Domu 
Kultury oraz jego placówek satelitarnych Klubu Osie-
dla Łukasiewicza, Kochanowskiego (w późniejszym 
okresie Dworcowa) oraz ustaliła główne cele ich dzia-
łalności. Był to rok 1972.

Od tej daty otrzymaliśmy nazwę Zespół Społecz-
no-Wychowawczy.

Spółdzielczy Dom Kultury (SDK) został utworzony 
na mocy statutu Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-Własnościowej i wydanych przez Centralny 
Związek Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowe-
go przepisów, dotyczących prowadzenia działalności 
społeczno-wychowawczej w spółdzielniach.

35-lecie Spółdzielczego Domu Kultury

gdzie chętnie korzystamy my dorośli jak też przypro-
wadzamy swoje pociechy na różnego typu zajęcia 
– co stwierdza przy różnych okazjach obecna Kierow-
nik Zespołu Społeczno-Kulturalnego Pani Jadwiga 
Korneszczuk.

Lata siedemdziesiąte – Kierownikiem był wówczas 
Pan Tadeusz Kołodziejczyk, następnie Pan Zbigniew 
Kotula, kiedy przy dość sprzyjającym trendzie – pra-
cownicy wychodząc do społeczności lokalnej organi-
zowali nowe inicjatywy: imprezy i akcje, które cieszy-
ły się znacznym powodzeniem wśród mieszkańców 
miasta. Kolejnymi Kierownikami byli: Panowie Janusz 
Żugan, Henryk Smulewicz, Leszek Adriańczyk, Wie-
sław Leszczyński, Roman  Pietruszewski.

Dzięki dużej liczbie utalentowanych wykonawców 
spotykających się w kołach zainteresowań, z łatwością 
przygotowywano programy estradowe, które miały 
okazję prezentacji przed liczną widownią zarówno 
na scenie sali widowiskowej jak i na tarasie.

Imprezy masowe

Specjalnością placówki w latach 80. były duże im-
prezy masowe: poranki filmowe dla dzieci, różnego 
typu giełdy i kiermasze m.in. sprzętu zimowego, sta-
roci, książek i podręczników szkolnych, festyny oraz 
turnieje międzyszkolne. Popularny w tamtych latach 
„esdek” stał się placówką środowiskową w pełni za-
spokajającą kulturalne potrzeby nie tylko mieszkań-
ców Osiedla Tysiąclecia, ale również płocczan.

Taką samą rolę spełniają kluby osiedlowe na te-
renie Osiedli Łukasiewicza, Rembielińskiego, Kocha-
nowskiego i od roku 2000 Osiedla Dworcowa.

Spółdzielczy Dom Kultury jak i kluby osiedlowe, 
opierając swoją działalność na tradycyjnych formach, 
zachowując cały szacunek do historii tej placówki 

Spółdzielczy Dom  Kultury

Piekne początki

Budynek SDK-u oddany został do użytku 30 grud-
nia 1972 r. przez Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową 
L-W (jednostkę nadzorującą działalność tego domu 
kultury), natomiast uroczyste otwarcie placówki na-
stąpiło w maju 1973 r. przez Prezesa CZSBM Stanisława 
Kukurykę i Dyrektora Spółdzielni Włodzimierza Zająca 
oraz ówczesne władze miasta.

Dziesięć lat później SDK był już w pełni rozwiniętą 
placówką – ówczesny CZSBM (jednostka nadzoru-
jąca prace spółdzielni w całej Polsce) przyznał SDK 
pierwszą kategorię pod względem zakresu działania, 
metrażu placówki i ilości zatrudnienia.

Spółdzielczy Dom Kultury przez te wszystkie lata 
wpisał się na stałe w krajobraz kulturalny Płocka, a 
płocczanie mówią o nim Centrum Kultury Płocka, 

„Masz wybór wybierz zdrowie” Lekkoatletyka w małym wydaniu  
lipiec 2007.
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Kluby osiedlowe i Spółdzielczy Dom Kultury są 
placówkami wielopokoleniowymi. Bogata historia  
i stale kultywowana tradycja sprawiają, że byli i aktual-
ni wychowankowie stanowią wielką klubową rodzinę.

Liczne sukcesy

Obecnie członkowie amatorskich zespołów arty-
stycznych działających przy SDK-u i klubach osiedlo-
wych wypracowują programy rozrywkowe reprezen-
tując nas w przeglądach, konkursach, festiwalach. Są 
to kabarety seniorów, kapela podwórkowa, dziecięce 
i młodzieżowe grupy wokalne, grupy recytatorów, 
sekcje judo, sekcja modelarska, plastyczna, taneczna, 
sportowa – to sekcje, które najczęściej występują na 
deskach scen w innych miastach i zajmują czołowe 
lokaty:

-  zajęcie II i III miejsca modelarzy w Mistrzostwach 
Świata Modeli Kosmicznych w Kazachstanie (paź-
dziernik 2006),

- dziewięć nagród w Mistrzostwach Europy Modeli 
Kosmicznych Serbia Czarnogóra (wrzesień 2003),

-  I, II i III miejsce w Mistrzostwach Polski Modeli Ko-
smicznych w Krakowie (wrzesień 2003),

-  udział dzieci z sekcji wokalnej w Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki im. Jana Wojdaka w Krakowie 
wraz z występem dziecka w programie TVP Od 
Przedszkola Do Opola,

-  liczne nagrody za udział w Przeglądach Kabaretów 
wielu województw,

– szukają również świeżych rozwiązań i są otwarte na 
nowe pomysły, by jak najlepiej służyć społeczności 
spółdzielczej.

Zapewne są różne szkoły wychowania, jak różne 
są dzieci tej samej matki. Staramy się ciągle uaktual-
niać oczekiwania i potrzeby naszych mieszkańców. Z 
takim założeniem Spółdzielczy Dom Kultury realizuje 
swoje cele, zadania i kierunki działalności.

Spółdzielczy Dom Kultury, kierując pracą klubów 
osiedlowych, jest jednostką samodzielną w zakre-
sie pracy merytorycznej, finansowaną na zasadach 
określonych w statucie oraz innych przepisach obo-
wiązujących w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-Własnościowej.

Docelowe dotacje na realizację niektórych 
imprez kulturalnych, rozrywkowych czy też spor-
towych placówka otrzymuje również od Urzędu 
Miasta Płocka.

SDK swoją działalnością obejmuje tereny osiedli 
PSML-W, jak również prowadzi otwartą działalność 
dla pozostałych mieszkańców miasta Płocka.

Klimat, akceptacja, ambitne dążenia kulturalne 
dzieci, młodzieży i dorosłych stwarzają prawdziwą 
oazę pracy twórczej dla mieszkańców naszych osie-
dli i nie tylko.

Jako ośrodek społeczo-kulturalny jesteśmy ini-
cjatorami rozmaitych form uczestnictwa w kulturze. 
Kierujemy je do różnych grup wiekowych poprzez 
organizowanie działań profilaktycznych, spotkań 
okolicznościowych, przeglądów, festiwali, lokalnie 
jak i na skalę międzywojewódzką.

W działalności naszej podejmujemy inicjatywy 
edukacyjne, kulturalno-rozrywkowe, sportowe,  
a także takie, w których realizację zaangażowane są 
stowarzyszenia i organizacje nie tylko kulturalno-
oświatowe.

SDK jest placówką zajęć pozaszkolnych, która od 
35 lat niezmiennie służy dzieciom, młodzieży i do-
rosłym. Do nich adresowane są zadania, programy 
oparte na znajomości ich psychiki i potrzeb.

-  udział młodzieży sekcji recytatorskiej w Ogólno-
polskim Konkursie w Warszawie,

-  udział dzieci i młodzieży sekcji wokalnej w kon-
kursach m.in. w Krakowie, Mławie, Skierniewicach, 
Sierpcu, Płocku,

-  I i IV miejsce w Mistrzostwach Europy Modeli Ko-
smicznych Słowacja rok 2007,
Lista laureatów jest długa, a wymieniając małą 

cząstkę osiągnięć SDK-u nasuwa się jedna tylko myśl 
„jak wiele można zdziałać na rzecz dzieci, młodzieży 
i dorosłych wykazując inicjatywę, posiadając bazę  
i zdolności organizacyjne”.

Kapela z SDK.

Festyn z okazji Dnia Dziecka 2007.
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21 kwietnia 1998 r.  Uchwałą Rady Miasta 
Płocka  Spółdzielnia została wyróżniona me-
dalem „ZASŁUŻONY DLA PŁOCKA”

W 2003, 2004 i 2005  r. Spółdzielnia przystępo-
wała do Programu Konsumenckiego Biała Lista  
(Solidna Firma), pod patronatem przedsta-
wicielstwa Komisji Europejskiej i po pozy-
tywnej trzyetapowej weryfikacji dokonanej 
przez ekspertów, konsumentów i partnerów 
gospodarczych, PSML-W  uzyskała  tytuły 
w kolejnych latach:„ Solidna Firma 2003”, 
„Solidna Firma 2004” i „Solidna Firma 2005” 
–  za terminowe regulowanie wszystkich zo-
bowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw 
konsumenta. 

W lutym  2005 r. Spółdzielnia została za-
proszona do wzięcia udziału w IX edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu - Moderni-
zacja Roku 2004, nad którym honorowy 
patronat przyjął Prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski. Wśród 50 finalistów w kate-
gorii elewacje i termorenowacje znalazł się 
kompleks płockich budynków: jury doce-
niło roboty termomodernizacyjne przy ul: 
Bielskiej, Obrońców Westerplatte, Okrzei, 
Chopina, Nowowiejskiego, Łukasiewicza, 
Otolińskiej i Rembielińskiego. Dyplomy fi-
nalistom, w tym PSML-W (jako inwestorowi)  
oraz wykonawcy i projektantowi moderniza-
cji zostały wręczone 2 września 2005 r. 

W grudniu 2005 r. – Spółdzielnia, po przepro-
wadzonym audycie certyfikującym, uzyskała 
certyfikat potwierdzający funkcjonowanie 
zgodnie z wymogami normy PN–EN ISO 
9001:2000 w zakresie administrowania za-
sobami.

W lutym 2007 r. w ogólnopolskim programie  
Elita Zarządzania 2006, przyznano PSML-W 
za zajęcie piątego miejsca tytuł Spółdzielczy 
Zarząd Roku w kategorii Spółdzielnie Miesz-
kaniowe.

W grudniu 2007 r. PSML-W zostało przyznane 
III miejsce w rankingu najlepszych spółdzielni 
mieszkaniowych województwa mazowieckie-
go w 2007 r. W rankingu tym wyprzedziły nas 
dwie duże spółdzielnie warszawskie.

Wyróżnienia i Certyfikaty przyznane psm l-W
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