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Już nie tylko w sąsiedzkich „pogwarkach”! Już nie 
tylko w domu, w pracy, na spacerze, czy podczas 
zebrań, spotkań, narad (zwykle w kuluarach)! 
Coraz częściej na społecznościowych portalach, 
facebooku, w komentarzach do internetowych 
informacji padają tezy podważające zaufanie do 
demokratycznie wybranych organów statutowych 
naszej Spółdzielni! Odważnie, bo anonimowo, 
mnożą się jedynie słuszne opinie, osądy, do-
gmaty! A to, że w Spółdzielni najdrożej! A to, 
że, za CO i CW więcej płacimy niż u innych 
zarządców zasobów mieszkaniowych (chociaż 
cena dyktowana przez PEC i PWiK dla wszyst-
kich taka sama). A to, że przerost zatrudnienia, 
chociaż bloków przybywa, miejsc parkingowych 
na osiedlach przybywa, obowiązków związanych 
z remontami coraz starszej substancji mieszka-
niowej przybywa... i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze! 
Coraz więcej „właścicieli mieszkań”... faktycz-
nych... dbałość o „ów majątek”, to „oni”, bo im 
się płaci za dużo!

Bywamy i my, redagujący „Między nami Spół-
dzielcami” zaczepiani, pytani, bywa atakowani za 
praktycznie wszystko! Zieleń, ptaki, psy i koty, 
segregację śmieci i jej brak, przepalone żarówki 
i zbyt głośne windy i jeszcze za wiele innych „grze-
chów spółdzielczych”. W rozmowach takich zwykle 
powtarza się: A skąd wiesz, skoro twierdzisz, że 
wiesz? Odpowiedź?! Bo gdzieś, ktoś, napisał, po-
wiedział. Wie! A konkretnie? Czy informacje są 
wiarygodne, oparte o materiały źródłowe, wyniki 
kontroli, lustracji, sprawozdań? No, nie! Wiedza 
pochodzi od znajomków, z internetu, z plotek 
i ploteczek, nie została zdobyta ani z rozmów 
z członkami Rady Nadzorczej reprezentującymi 
przecież poszczególne osiedla, ani od członków 
Zarządu, ani od kierowników administracji, czy 
wreszcie z dokumentacji, która jest ogólnie do-
stępna w biurach Spółdzielni! 

Zatem, skąd możesz wiedzieć, skoro chcesz 
i masz prawo wiedzieć?! Kolejna okazja! Walne 
Zebrania Członków, które, jak każdego roku, będą 

się odbywały dla wszystkich grup członkowskich, 
na wszystkich osiedlach, we wszystkich admini-
stracjach! Nasza redakcja niezmiennie, każdego 
roku prosi, zachęca, przekonuje, by przyjść, pytać, 
postulować i składać przemyślane wnioski! Przyjść 
i wysłuchać sprawozdań, liczb, polustracyjnych 
zaleceń, czy pokontrolnych wniosków!  O termi-
nach zebrań Spółdzielnia informuje na wszystkie 
możliwe sposoby. Wywieszane są w gablotach na 
klatkach informacje o tym, kiedy, gdzie i co będzie 
omawiane! Informacje są zamieszczane na stronie 
internetowej SSM. Ogłoszenia wiszą w admini-
stracjach, a i nasza gazeta publikuje je, by nikt nie 
powiedział, że nie wiedział!

W naszym przekonaniu, bardziej niż kiedy-
kolwiek, liczny udział Spółdzielców w Walnych 
Zebraniach Członków jest obecnie konieczny. W go-
spodarce, w prawodawstwie, dzieje się wiele nowego, 
często trudnego do zrozumienia, więc i do ocenienia 
realnych skutków zmian. Jaki wpływ zmiany te 
mogą mieć, lub już mają, na socjalne i bytowe bez-
pieczeństwo mieszkańców spółdzielczych zasobów 
mieszkaniowych. Mówi się o przywracaniu posterun-
ków policji... czy i u nas..? Gdzie? Kiedy? Mówi się 
o zmianach podatkowych... czy i nas będą dotyczyły..? 
I pytanie generalne... czy bardziej integrować się, 
jako społeczność spółdzielcza, by wspólnie reagować 
na zachodzące zmiany, czy „zostawić problemy”, 
tym, którzy zarządzają nimi w naszym imieniu..? 
Jeżeli zostawić „im”, to czy nadal „ich” darzymy 
zaufaniem... i naszych przedstawicieli w Radzie 
Nadzorczej, w Zarządzie SSM, w Radach Mieszkań-
ców, w Administracjach..? Bez wyzłaszczania się... 
ale, czy wygodniej nam „być nieobecnymi” (jak to 
się często wydarza podczas ważnych wyborów), 
by później głośno narzekać, krytykować, odsądzać 
od czci i wiary, czy też „być” i mieć poczucie, że się 
o naszą wspólną własność, o nasz majątek, o jego 
utrzymanie i rozwój zadbało! Stare porzekadło; 
nieobecni, nie mają racji... a najczęściej, to właśnie 
nieobecni krzyczą najgłośniej i najbardziej radykalne 
wygłaszają oskarżenia i pomówienia!

Nasza Redakcja postanowiła, dla przykładu 
i zachęty, zgłosić do wszystkich Walnych Zebrań 

Dokończenie str. 6

Skąd wiesz... skoro mówisz, że wiesz...?

W NUMERZE:
- Skąd wiesz... skoro mówisz, że wiesz...? (str. 1 i 6); - Terminy Walnego Zgromadzenia (str. 2); - Komunikat Zarządu SSM (str. 2); 
- Z redakcyjnej poczty (str. 2); - Pozytywna ocena SSM przez biegłego (str. 2); - Wyjątkowy rok (str. 2); - Poznaj swojego Dzielnicowego 
(str. 4 i 5); - Bezpieczeństwo w SSM (str. 5); - Najpiękniejsze balkony (str. 6); - Jak segregować odpady? (str. 7).
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Walne Zgromadzenie Data
Godzina 
rozpo- 
częcia

Miejsce Zebrania

1. „WARSZAWSKA” II etap 25 kwiecień 2016 r.
(poniedziałek) 1700 Publiczne Gimnazjum Nr 4,  

ul. Pescantina 2, Siedlce

2. „1000 LECIA”  III etap 26 kwiecień 2016 r.
(wtorek) 1600 Osiedlowy Klub Kultury „LECH”  

przy ul. Chrobrego 4, Siedlce

3. „ORLICZ - DRESZERA” 27 kwiecień 2016 r.
(środa) 1600 Zespół Szkół Nr 2,  

ul. Orlicz-Dreszera 3, Siedlce

4. „WARSZAWSKA” I etap 28 kwiecień 2016 r.
(czwartek) 1630 Publiczne Gimnazjum Nr 4,  

ul. Pescantina 2, Siedlce

5. „R O S K O S Z” 29 kwiecień 2016 r.
(piątek) 1700 Szkoła Podstawowa Nr 12,  

ul. Unitów Podlaskich  16 , Siedlce

6. „MŁYNARSKA – WYSZYŃSKIEGO” 09 maja 2016 r.
(poniedziałek) 1600 Sala konferencyjna Nr 111 (I piętro)

SSM ul. 3 Maja 28 w Siedlcach

7. „KIEPURY”, CZACKIEGO”   
i „REYMONTA”

16 maja 2016 r.
(poniedziałek) 1600 Sala konferencyjna Nr 111 (I piętro)

SSM ul. 3 Maja 28 w Siedlcach

8. „BŁONIE”, „CZERWONEGO  
KRZYŻA”

10 maja 2016 r.
(wtorek) 1600 Klub Osiedlowy „RAFA”  

przy ul. Rynkowej 24, Siedlce

9. „NAD ZALEWEM” 11 maja 2016 r.
(środa) 1700 Policealne Studium Menedżerskie NOVUM 

ul. Dylewicza 10, Siedlce

10. „1000 LECIA”  II etap 12 maja 2016 r.
(czwartek) 1700 Klub Osiedlowy „RAFA”  

przy ul. Rynkowej 24, Siedlce

11. „O G R O D Y” 13 maja 2016 r.
(piątek) 1600 Sala konferencyjna Nr 111 (I piętro)

SSM ul. 3 Maja 28 w Siedlcach

12. „CZŁONKOWIE OCZEKUJĄCY
i POZOSTALI  CZŁONKOWIE”

16 maja 2016 r.
(poniedziałek) 1500 Sala konferencyjna Nr 111 (I piętro)

SSM ul. 3 Maja 28 w Siedlcach

Komunikat Zarządu SSM

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi bu-
dowy nowego bloku przy ulicy Podlaskiej, Zarząd 
Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie in-
formuje, że na chwilę obecną taka inwestycja nie jest 
planowana, a zamieszczone w Internecie zdjęcie (pod 
protestem) rzekomo budowanego bloku nie dotyczy 
spółdzielczej inwestycji i pochodzi z placu budowy 
w innym rejonie miasta.

Zarząd SSM

Z raportu biegłego 
badającego bilans SSM
Ogólna ocena działalności Spółdzielni za 2015 rok dokonana 
w „Raporcie z badania sprawozdania Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach, ul. 3 Maja 28”.
Biegły Rewident na str. 11 raportu stwierdza m.in.:
„Zaprezentowane wskaźniki i relacje za rok badany wskazują, że Spółdzielnia realizując 
w pełni zadania statutowe osiągnęła dobre efekty ekonomiczne:

•	 przychody ze sprzedaży działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 
103,33 % roku poprzedniego

•	 Spółdzielnia utrzymała wysoki poziom rzeczowych aktywów trwałych 76,29 
% w strukturze aktywów bilansu, mimo ciągłych wyodrębnień

•	 dodatni wynik operacyjny z działalności finansowej
•	 dodatni wynik GZM
•	 dodatnie wskaźniki rentowności: sprzedaży operacyjnej, sprzedaży netto, 

majątku i kapitału własnego
•	 dobre wskaźniki płynności finansowej
•	 dobre wskaźniki finansowania
 niska stopa zadłużenia 25,59%
 pełne pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym bliskie jedności  

 - wskaźnik 0,98
 wysoki stopień trwałości struktury finansowania 88,64 %.

Biegły Rewident stwierdza również, że przeprowadzone badanie za rok 2015 nie 
wskazuje na istnienie zagrożenia  kontynuowania przez Spółdzielnię działalności 
gospodarczej w roku 2016, bez zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź 
ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

Siedlce, dnia 14.03.2016 r.

Wyjątkowy rok
Co roku o tej porze zawsze informowaliśmy członków 

spółdzielni o zmianach cen mediów fundowanych nam przez 
spółki miejskie. W tym roku uprzejmie informujemy, że 
media, w które nas spółki zaopatrują (woda, ścieki, centralne 
ogrzewanie) nie zdrożały, z czego wszyscy się cieszymy. 
Z uzyskanych wstępnie informacji wynika, że spółki nie 
zamierzają w tym roku zmieniać cen. Z naszych obserwacji 
wynika, że np. PE mogłoby zastanowić się nad obniżką cen, 
gdyż np. ceny węgla w ostatnich dwóch latach znacznie 
spadły, a zamontowane dużym nakładem kosztów turbiny 
wytwarzają prąd, którego sprzedaż, zgodnie z założeniami 
miała korzystnie wpływać na ceny ciepła. Ale poczekajmy 
na podsumowanie i bilans przedsiębiorstwa za rok 2015, 
którym Rada Miasta powinna się zająć w miesiącu kwietniu 
lub maju. Wtedy można będzie powiedzieć coś więcej. Tym 
niemniej dziękujemy za już i czekamy na więcej.

Ale żeby jednak nie było tak dobrze to uprzejmie in-
formujemy, że  od nowego roku płacimy więcej  - i to dużo 
- podatku od nieruchomości, który wzrósł o ponad 20%.

jojo
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 ul. Czerwonego Krzyża 41, tel. 502-502-089

Inter Risk
VIENNA INSURANCE GROUP
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Ulice: Cicha, Dylewicza, 
Grunwaldowej, Hłasko, 
Inżynierska, Iwaszkie-
wicza, Jaśminowa, Ka-

blowa, Kałuszyńska, Kruszcowa, Kwiatowa, 
Lotników, Łąkowa, Łomżyńska, Magazynowa, 
Mikulskiego, Niklowa, Nowy Świat, Orłowskie-
go, Pankiewicza, Piaskowa, Piechowskiego, 
Piotrowskiego, Platynowa, Popiełuszki, Prą-
dzyńskiego, Przymiary, Reymonta, Rozdroże, 
Ryszkowskiego, Saperów, Siewna, Srebrna, 
Storczykowa, Szkolna, Ułanów, Warszaw-
ska, Wesoła, Węgrowska, Wojewódzkiego, 
Zambrowska, Zamiejska, Zieleniewskiego, 
Żyburowej, Żytnia.

Spółdzielcze sprawy

POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO
sierż. szt. Rafał Bryńczak
tel. 25-643-22-72
kom. 601-164-278
Rewir Dzielnicowych I

Ul ice :  Bucholca , 
Chmielna, Dzieci Za-
mojszczyzny, Garwo-

lińska, Grzybowa, Kalinowa, Konwaliowa, 
Kurkowska, Leśna, Łowcza, Rakowiec, Wo-
łyńce, Wołyńce Kolonia, Żelków Kolonia, 
Myśliwska, Niepodległości, Obozowa, Piw-
na, Przemysłowa, Rutkowskiego, Rybacka, 
Sosnowa, Strzelecka, Unitów Podlaskich, 
Wędkarska, Wilcza, Wintera, Wodniaków, 
Wrzosowa, Żeglarska.

asp. szt. Andrzej Celiński
telefon 25-643-22-72
kom. 601-164-126
Rewir Dzielnicowych I
Ulice: Ofiar II wojny 
światowej, Artyleryjska, 
Bajkowa, Borówkowa, 

Brzoskwiniowa, Cytrynowa, Czerwonego 
Kapturka, Domanicka, Dreszera, Gajowa, 
Ganiewskiego, Gąski Balbinki, Grabianow-
ska, Hozera, Januszewskiej, Jasna, Jeżynowa, 
Jordana, Kokosowa, Kopciuszka, Korczaka, 
Krakówki, Lawendowa, Liliowa, Łukowska, 
Grabianów Kolonia, Malinowa, Miła, Morcinka, 
Motelowa, Okopowa, Podsekulska, Południo-
wa, Porazińskiej, Radzyńska, Rakowiecka, 
Różana, Składowa.

st.sierż. Jacek Denisiuk
telefon 25-643-22-79
kom. 601-164-287
Rewir Dzielnicowych II

Ulice: 10 Lutego, Boha-
terów Getta, Browarna, 
Chopina, Cmentarna, 
Kamińskiego, Katedral-

na, Kochanowskiego, Kościuszki, Krótka, Ks. 
Niedziałka, Mała, Mylna, Niecała, Orzeszko-
wej, Oskara Langego, Piłsudskiego, Pusta, 
Sądowa, Spokojna, Sportowa, Tetmajera, 
B-pa Świrskiego, Teatralna, Wiolinowa, 
Wojskowa.

st. sierż. Andrzej Dorosz
telefon 25-643-22-76
kom. 601-164-283
Rewir Dzielnicowych II
Ulice: Akacjowa, Bł. Sio-
stry Faustyny, Dębowa, 
Grabowa, Jagodnia, Ja-

nowska, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Kubusia Puchatka, 
Lipowa, Biel, Błogoszcz, Golice, Golice Kolonia, 
Grubale, Jagodnia, Osiny, Pruszyn, Pruszyn 
Pieńki, Pruszynek, Pustki, Stok Lacki, Topórek, 
Wólka Leśna, Żabokliki, Żabokliki Kolonia, 
Modrzewiowa, Mokra, Piaski Starowiejskie, 
Pustki, Staszica, Świerkowa, Topolowa, Wiązo-
wa, Wierzbowa, Zaciszna, Żabia, Żaboklicka.

asp.szt. Leszek Jastrzębski
telefon 25-643-22-76
kom. 601-164-263
Rewir Dzielnicowych II
Ulice: Aleksandrowska, 
Andersa, Bema, Błonie, 
Boczna, Broniewskiego, 

Brzóski, Ciekota, Dąbrowskiego, Długosza, 
Glogera, Gospodarcza, Góreckiego, Graniczna, 
Jagiellońska, Kazimierzowska, Konarskiego, 
Konopnickiej, Kopernika, Królowej Jadwigi, 
Lelewela, Mickiewicza, Narutowicza, Nauczy-
cielska, Ogińskich, Ogrodowa, Okrzei, Park 
Miejski, Plac Wolności, Pola, Polna, Ponia-
towskiego, Północna, Próżna, Prusa, Rawicza, 
Reja, Rejtana, Sabiny Artych, Sierakowskiego, 
Skoczylasa, Słowackiego, Śniadeckich, Trau-
gutta, Tuwima, Wiszniewskiego, Wiśniowa, 
Witosa, Żeromskiego

asp. szt. Wojciech Księżopolski 
telefon- 25-643-23-67
Kom. 601-164-286
Rewir Dzielnicowych I

Ulice: Brzeska, Energe-
tyczna, Geodetów, m.  
Białki, m. Grabianów, m. 
Joachimów, m. Ujrza-

nów, Starowiejska, Starzyńskiego, Suchar-
skiego, Terespolska, Ujrzanowska.

mł. asp. Andrzej Kostyra
telefon 25-643-22-77
kom.601-164-282
Rewir Dzielnicowych II

Ulice: Daszyńskiego, Ką-
towa, Piaski Zamiejskie, 
Rzeczna, Chodów, Nowe 
Iganie, Nowe Opole,  Opo-

le Świerczyna, Ostrówek, Purzec, Stare Iganie, 
Stare Opole, Strzała, Strzała Kolonia, m. Żytnia.

mł. asp. Jarosław Nadstawny
Tel. 25-643-22-79
Kom.696-497-231
Rewir Dzielnicowych II

asp. Sławomir Rogala
telefon 25-643-22-71
kom. 696-497-222
Rewir Dzielnicowych I

Ulice: Armii Krajowej, 
Asnyka, Benedyktowi-
cza, Boya Żeleńskiego, 

Brzechwy, Ceglana, Chełmońskiego, Chło-
pickiego, Dwernickiego, Fredry, Gałczyń-
skiego, Głucha, Kasprowicza, Koszarowa, 
Kraszewskiego, Kruczkowskiego, Kryłowa, 
Kurpiowska, Łukasińskiego, Maciągowej, 
Makuszyńskiego, Mazurska, Moniuszki, 
Norwida, Paderewskiego, Partyzantów, 
Piramowicza, Plantowa, Podlaska, Skrzy-
neckiego, Sowińskiego, Staffa, Szymanow-
skiego, Śmiała, Świętojańska, Vogla, Wałowa, 
Widok, Wieniawskiego, Wojska Polskiego, 
Wyspiańskiego.

sierż.szt. Marek Siepliński
telefon-25-643-22-71
Kom. 601-164-281
Rewir Dzielnicowych I
Ulice: 22 Pułku Piechoty, 
Batalionów Chłopskich, 
Białostocka, Bieszczadz-

ka, Brzozowa, Dywizjonu 303, Fizylierów, 
Grunwaldzka, Guta, Karpacka, Kaszubska, 
Lubelska, Łosicka, Mazowiecka, Monte Cas-
sino, Obrońców Westerplatte, Okrężna, Pan-
cernych, Plażowa, Podmiejska, Pomorska, 
Powstańców Warszawy, Poznańska, Roma-
nówka, Zalew Muchawka, Żuławska.
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Z redakcyjnej poczty
W liście do redakcji pan JK z trzeciego etapu 

Osiedla Tysiąclecia pyta: „Na podstawie jakiego 
prawa mieszkańcy jednego z bloków mają przy 
parkingu tabliczkę z napisem - „parking tylko dla 
mieszkańców bloku nr 1?”

Wyjaśniając sprawę dowiedzieliśmy się, 
że  kilka lat temu Rada Mieszkańców Osiedla, 
na wniosek mieszkańców wyraziła na to zgodę 
i administracja SSM postawiła tablicę z takim 
napisem. W początkowym okresie skarg nie było, 

lecz w miarę upływu czasu i z dużym wzrostem 
ilości samochodów wielu mieszkańców zaczęło 
się dopytywać skąd takie uprzywilejowanie dla 
mieszkańców jednego bloku?

W związku z pojawiającymi się ostatnio 
skargami wielu mieszkańców, Rada Mieszkań-
ców Osiedla III etap 1000-Lecia na ostatnim 
posiedzeniu uchyliła wydaną przed laty zgodę, 
gdyż wspomniany wyżej parking znajduje się 
w nieruchomości kilkubudynkowej i może służyć 
wszystkim mieszkańcom danej nieruchomości.

red.

sierż.szt. Adrian Gryczka
telefon-25-643-22-76
Kom. 601-164-288
Rewir Dzielnicowych II

asp. szt. Marek Jastrzębski
telefon 25-643-23-79
kom. 601-164-265
Rewir Dzielnicowych I

Ulice: Floriańska, Kle-
eberga, Młynarska, 
Skwer Wileński, Wia-
traczna, Wyszyńskiego.

sierż.szt. Paweł Suchożebrski
telefon 25-643-23-79
Rewir Dzielnicowych I
Ulice: Asza,  Esperanto, 
Kilińskiego, Morska, Plac 
Jana Pawła II, Pułaskiego, 
Sienkiewicza, Skwer Nie-
podległości, Solskiego, 
Woszczerowicza.

asp.szt. Norbert Trzos
telefon 25-643-22-77
Kom. 601-164-279
Rewir Dzielnicowych II
Ulice: 11 Listopada, Asła-
nowicza, Batorego, Czer-
wonego Krzyża, Jagiełły, 
Osiedlowa, Rynkowa, 

Sobieskiego.

asp.szt. Artur Wasilewski
telefon 25-643-23-79
Kom. 601-164-285
Rewir Dzielnicowych I

Ulice: I Brygady Le-
gionów, 3 Maja, Boro-
wiczan, Budowlana, 

Chałubińskiego, Chejły, Chłodna , Czac-
kiego, Dobra, Dom Kolejowy 89, Dworska, 
Fabryczna, Formińskiego, Furmańska, Gli-
niana, Grabowskiego, Grota Roweckiego, 
Hoża, Kiepury, Kolejowa, Łączna, Murarska, 
Plac Tysiąclecia, Plac Zdanowskiego, Se-
kulska, Skorupki, Sulimów, Sybiraków, 
Ściegiennego, Świętokrzyska, Torowa, 
Urwana, Zaręby, Ziuty Buczyńskiej.

Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zarzą-
dza ponad 10 tysiącami mieszkań, w których 
zamieszkuje około 30 tysięcy mieszkańców. 
W strukturze SSM funkcjonuje kilka wyod-
rębnionych osiedli, ale Siedlecka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa to nie tylko budynki mieszkalne, 
lecz także między innymi 3 kluby, kilkadziesiąt 
placów zabaw, a ponadto wiele lokali użytko-
wych usytuowanych w budynkach mieszkal-
nych i pawilonach wolnostojących. W zasobach 
Spółdzielni także jest kilkanaście kilometrów 
dróg osiedlowych, parkingów, oraz tereny zie-
lone, zajmujące ogółem blisko 80 hektarowy 
obszar. 

Bardzo uproszczona i skrócona charak-
terystyka Spółdzielni, którą przedstawiłem, 
pozwala na stwierdzenie, że materialne i ludzkie 
zasoby spółdzielni porównywalne są w polskich 
realiach z zasobami średniej wielkości miasta, 
ze wszystkimi jego problemami. Za tym idzie 
oczywista konieczność współpracy Spółdzielni 
ze wszystkimi lokalnymi organami władzy i ad-
ministracji oraz służbami Zaspokojenie jednej 
z podstawowych potrzeb człowieka, jaką jest po-
czucie bezpieczeństwa, wymaga podejmowania 
szeregu wielokierunkowych przedsięwzięć, Sami 
mieszkańcy, jak i służby spółdzielni mieszka-
niowej, nie mają umocowania prawnego dla 
ochrony porządku i bezpieczeństwa zdrowia, 
życia i mienia – poza możliwościami kierowa-
nia informacji, skarg i wniosków pod adresem 
służb państwowych i lokalnie samorządowych, 
powołanych w tym celu.

Problem bezpieczeństwa na osiedlach pod-
noszony jest podczas corocznych Walnych Ze-
brań, posiedzeniach Zarządu, Rady Nadzorczej 
czy Rad Mieszkańców. Najczęściej podnoszoną 
kwestią jest - w ocenie mieszkańców – słaby, 
bezpośredni i codzienny kontakt z policją. 
Wskazują na fakt nazbyt rzadkiej bytności na 
terenie osiedli patroli i dzielnicowych, których 
jest za mało i działają na zbyt dużym obszarze. 
Mieszkańcy podczas zebrań wskazują miejsca 
ich zdaniem szczególnie niebezpieczne oraz 
mają możliwość zgłaszania wniosków o ukie-
runkowanie lub wzmożenie działań policji. 

Na podstawie tych informacji stworzyliśmy 
system monitoringu za pomocą 52 kamer. 
Korzystamy z nich sami ale i coraz częściej 
z prośbą o podgląd zgłaszają się przedstawiciele 
policji co pozwala na zwiększenie wykrywal-
ności wielu przestępstw. W porozumieniu 
z Policją Siedlecką wprowadziliśmy także od 
2013 roku co tygodniowe dyżury przed-
stawicieli policji w siedzibach administra-
cji osiedlowych.

Przybliżając specyfikę i organizację spół-
dzielni mieszkaniowych, jako reprezentacji 
społeczności lokalnych, chcemy wskazać 
na bardzo duże, potencjalne możliwości ich 
współpracy z policją na wielu płaszczyznach, 
w szerokim zakresie oraz w bardzo różno-
rodnych formach. W naszej ocenie możliwe 
jest znacznie głębsze współdziałanie 
mieszkańców, służb spółdzielni z policją, 
w tym poprzez różne przedsięwzięcia 
wspólnie realizowane w spółdzielczych klu-
bach osiedlowych a także za pośrednictwem 
prasy wewnątrzspółdzielczej, trafiającej 
do wszystkich spółdzielców. Bardzo duże 
możliwości docierania do społeczności spół-
dzielczych powinny mieć na celu głównie 
profilaktykę i edukację. Chodzi o szeroki 
zakres działalności prewencyjnej w obszarach 
ochrony przed przestępczymi działaniami 
przeciwko zdrowiu i życiu ludzi oraz o ochro-
nę mienia przed zniszczeniem, dewastacją 
czy też kradzieżą.

Deklarujemy ze swej strony otwarcie i życz-
liwość dla różnego rodzaju akcji, kampanii 
i długofalowych programów poprawy bezpie-
czeństwa w przestrzeniach zamieszkiwania 
przez spółdzielców. Równocześnie zapewnia-
my, że pragniemy wspólnie z policją wyzwalać 
aktywność naszych mieszkańców, którzy – jak 
mamy nadzieję chcąc mieszkać bezpiecznie 
nie będą pozostawać bierni – przedstawiać 
i współrealizować będą sporo dobrych, konkret-
nych pomysłów oraz samodzielnych inicjatyw 
wspierających działania policji dla zwiększenia 
bezpieczeństwa na naszych osiedlach.

M. Golik

Bezpieczeństwo w SSM

Ulice: Chrobrego, Karo-
wa, Mieszka I, Sokołow-
ska, Strzalińska.
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wniosek, który jest pochodną licznych rozmów z członkami SSM. We 
wszystkie dziedziny życia społecznego, w tym i społeczności lokalnych, 
wkracza wszechobecny internet. Jest on źródłem szybkiej wymiany in-
formacji, przekazywania pilnych komunikatów i ostrzeżeń. W ostatnim 
czasie zgłaszano nam pilną potrzebę uzupełnienia strony internetowej SSM 
o tzw. zakładkę alarmowo – informacyjną. W zakładce tej ukazywałyby się 
pilne ostrzeżenia np. o nieuczciwych „sprzedawcach energii elektrycznej” 
naciągających głównie osoby starsze na podpisywanie bardzo niekorzyst-
nych umów; o pladze kradzieży rowerów z piwnic (informacja autentycz-
na!!!), o przerwach w dostawie wody lub prądu w związku z remontami, 
awariami lub inwestycjami, ale i informacje o terminach posiedzeń Rad 
Mieszkańców, czy inicjatywach społecznych, jak na przykład o „konkursie 
na ukwiecone balkony i ogródki przyblokowe”. Zakładka dostępna dla ad-
ministratora, ale i do zamieszczania informacji zgłaszanych bezpośrednio 
przez Spółdzielców. Nam pomysł się podoba, bowiem często jest tak, że 
rozwieszane w klatkach informacje papierowe szybko bywają niszczone, 
zrywane lub toną w powodzi reklamowych gazet, ulotek itp.

Drodzy Spółdzielcy! Zapraszamy! Na walne Zebranie Waszej Grupy 
Członkowskiej trzeba po prostu przyjść, być, słuchać, pytać, składać wnio-
ski! To zdecydowanie lepsze i bardziej wiarygodne źródło wiedzy o naszej 
Spółdzielni, niż wypisywane na portalach społecznościowych „bzdety”! 
To okazja, by rozwiać wszelkie wątpliwości, podzielić się problemami, 
uzyskać pomoc, gdy taka jest potrzebna. Zapraszamy... a jak było opowiemy 
w kolejnym numerze „Miedzy nami Spółdzielcami”!

Redakcja  

Nasze sprawy

Dokończenie ze str. 1
Płock, Radom, czy po staremu?

Wraz z powołaniem nowego rządu, niektórzy zaczęli dyskutować o konieczno-
ści wyodrębnienia z województwa mazowieckiego miasta stołecznego Warszawy 
i sugerują, że nowe województwo mazowieckie, bez Warszawy wiele by na tym 
zyskało, bo np. Siedlce korzystały by z funduszy przeznaczonych na tzw rozwój 
terenów ściany wschodniej. Zdaniem polityków obecnej partii rządzącej stolica 
zawyża statystyki i w efekcie do biednego Mazowsza nie płynie taki strumień 
pieniędzy z Unii Europejskiej, który mógłby płynąć w ramach projektów wyrów-
nujących dysproporcje pomiędzy regionami. Z kolei wg polityków PO i dużej części 
samorządowców z Mazowsza „nowy twór” byłby najbiedniejszym województwem 
w kraju, skazanym na pomoc rządu. Niektórzy działacze i samorządowcy wpadli 
na pomysł aby stolica została wyodrębniona z województwa mazowieckiego 
tylko w statystykach i podobno UE by na to przystała. Jednak rządząca koalicja 
raczej się na to nie zgodzi. O tym, że wydzielenie Warszawy z województwa może 
nie wystarczyć świadczy o tym niedawny raport GUS. Wynika z niego, że choć 
do biedniejszych województw trafia więcej unijnych środków niż do bogatych, 
różnice między nimi i tak się pogłębiają. Czyli temat podziału na Polskę A i B 
utrzymuje się i powoli rośnie.

Jedno jest pewne, że bez Warszawy województwo mazowieckie straci bardzo 
znacznie wpływy z podatku CIT i stanie się mniej ludne, przez co dostanie mniej 
funduszy z UE przyznawanych na głowę mieszkańca. Swoje zdanie na ten temat 
wypowiedział obecny Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, 
który w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej powiedział m.in. ”To jest 
naprawdę groźne dla absorpcji środków unijnych. Przy obecnej atmosferze wy-
tworzonej  wokół Polski w Unii Europejskiej komisja prędzej każe im się puknąć 
w czoło niż wyrazi zgodę na takie dzielenie  regionu”. 

Która opcja zwycięży i kto będzie miał rację, trudno na dziś przewidzieć. 
Jedno tylko jest pewne. Jeżeli powstanie województwo mazowieckie w nowym 
kształcie, to wg zapowiedzi siedzibą wojewody będzie prawdopodobnie Płock, 
a siedzibą marszałka Radom, a my Siedlczanie w celu załatwienia niektórych 
spraw będziemy przecierać szlaki do Płocka, lub Radomia. - Może ten szlak nas 
nie trafi. Oby.        ŁH

Są kwieciste, kolorowe, pachnące i piękne. Na ich widok przechod-
nie wzdychają z zachwytu, a sąsiedzi zerkają na nie z zazdrością. Mowa 
o najładniejszych w zasobach Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej balkonach  
i przyblokowych ogródkach.

28 i 29 stycznia 2016 roku w osiedlowych Klubach Kultury naszej Spółdzielni 
gościliśmy zwycięzców konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon i najlepiej 
urządzony osiedlowy ogródek przyblokowy w 2015 roku pn. „Mieszkamy wśród 
kwiatów i zieleni”. Komisja powołana z członków poszczególnych Rad Miesz-
kańców Osiedli po wnikliwej ocenie nagrodziła i wyróżniła 165 mieszkańców. 
W ocenie konkursowej brano pod uwagę: 

Najpiękniejszy ogródek – zagospodarowanie ogródków przyblokowych 
ze szczególnym uwzględnieniem estetyki i kolorystyki urządzonego ogrodu, 
oryginalności dokonanych nasadzeń kwiatów, krzewów, roślin okrywowych, 
płożących itp. oraz systematyczności pielęgnacji; 

Najpiękniejszy balkon – urządzenie i ukwiecenie balkonów ze szczególnym 
uwzględnieniem estetyki wykonania i rozmieszczenia skrzynek kwiatowych, donic 
(kolorystyka, pomysłowość aranżacji), stan i dekoracyjność ukwiecenia (liczba, 
rodzaj i dobór gatunków kompozycji kwiatowych, aranżacje roślin piennych 
i kaskadowych), drobnych elementów dekoratorskich np. drabinki, kwietniki, 
mini pergole, ogólna estetyka balkonu.

Wszystkie oceniane ogródki i balkony miały swój urok i styl. Widać było duży 
nakład pracy włożony w ich pielęgnacje i utrzymanie. Uczestnikom konkursu 
serdecznie dziękujemy, nagrodzonym i wyróżnionym – gratulujemy. Wszystkich 
mieszkańców, którzy kochają rośliny i chcą się pochwalić efektami swojej pracy 
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.

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

Najpiękniejsze balkony i ogródki przyblokowe wybrane

Skąd wiesz... skoro mówisz, że wiesz..?

Wydawca: Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. 
Adres re dak cji: 08-100 Siedlce, 3 Maja 28. Redaguje - Ko le gium,
tel. 25 643 69 36, e-mail: miedzynami1@o2.pl
Za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 

MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI
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W styczniowym numerze „Miedzy nami” 
w rubryce Spółdzielcze sprawy poruszyli Państwo 
problem rozstawionych pod wybranymi klatka-
mi pojemników do segregacji odpadów.

Tak się składa, że na moim osiedlu (Chrobrego), 
takie ustawiono, lecz co bardzo mnie dziwi i czego 
zrozumieć nie mogę, tylko pod wybranymi blokami. 
I tak, pod moim blokiem ( Mieszka 6), pojemniki 
stoją pod każda z 6ściu klatek, a już bloki obok nie 
maja żadnego nowego śmietnika. W pełni zgadzam 
się z opinią przedstawioną w artykule. Jestem prze-
ciwna wspomnianym pojemnikom i również widzę 
więcej złego niż dobrego z ich funkcjonowania.

Rozumiem, gdyby tak np. ZUO ogłosił coś 
w rodzaju akcji testowej nowego rozwiązania i po-
prosił o zgodę mieszkańców „upiększonych” nowymi 
śmietnikami bloków o zgodę na ich rozstawienia, ale 
nic takiego nie miało miejsca. W obecnej sytuacji zaś 
wygląda to tak, że część bloków ma nowe pojemniki 
a część nie i czym niby się sugerowano rozstawiając 
je??!! dlaczego podzielono nas mieszkańców na 
sortujących i nie sortujących. (Analogia do lepszego 
i gorszego sortu tak obecnie powszechna w świecie 
polityki nasuwa się sama). Dlaczego u nas mogą 
szerzyć się zagrożenia epidemiologiczne związane ze 
zbiórką odpadów tuż pod naszymi oknami? a już są-
siedzi z bloku obok nie mają takiego problemu. Cie-
kawa jestem opinii Sanepidu w tej sprawie ?? nie 
wspominając już o wątpliwym estetycznym efekcie 
na tle ładnie odnowionych bloków. Dodam też, że 
w moim domu wcześniej segregowaliśmy odpady 

a obecnie w naszym osobistym proteście przeciw 
nowemu rozwiązaniu zaprzestaliśmy sortowania.

Proponuje przeprowadzić ankietę wśród 
mieszkańców by zbadać zadowolenie z nowego 
rozwiązania, ale najlepiej latem, gdy poczujemy 
dosłownie, „przyjemność” z posiadania śmietników 
pod oknem. Jeżeli większość wyrazi się pozytywnie 
a Sanepid również nie dopatrzy żadnych uchyleń 
śmietniki podzielić równo, np. co 2-3 klatki, ale pod 
każdym blokiem, a nie tak jak obecnie. Ktoś przecież 
niezłe pieniądze wydał na zakup owych pojemników 
i ich obsługę, kto inny zarobił. Ale ja nie o tym.

Innym rozwiązaniem dla ZUO, gdyby jed-
nak Sanepid wyraził się negatywnie albo mieszkańcy 
w ankiecie również sprzeciw stawili się nowemu 
rozwiązaniu, jest ustawienie już zakupionych za 
nasze przecież pieniądze (ZUO to zakład komunal-
ny) wzdłuż ulic, chodników, gdzie faktycznie bardzo 
brakuje zwykłych koszy na śmieci. W zasadzie poza 
kilkunastoma dosłownie w ścisłym centrum miasta 
oraz przy przystankach autobusowych, nie ma ich 
wcale w Siedlcach.

Bardzo dziękuje za poruszenie tematu i po 
cichu liczę, że ktoś ze Spółdzielni faktycznie zajmie 
się sprawą.

Mieszkanka bloku przy Mieszka 6
Dziękujemy za list i uwagi dotyczące pro-

blemu segregacji odpadów, który to problem 
poruszaliśmy już nie jednokrotnie na łamach 
naszej gazety. Ale czy postawienie pojemni-
ków na śmieci pod klatkami schodowymi to 

najlepsze rozwiązanie?  - zdania na ten temat są 
podzielone Z uzyskanych informacji od prezesa 
ZUO wynika, że omawiane w artykule i listach 
do redakcji pojemniki na odpady segregowane 
tzw  „trójpaki” zostały ustawione w uzgodnieniu 
z zarządem spółdzielni tytułem próby przed 
stu wskazanymi przez administrację klatkami 
schodowymi. Wg uzyskanej z ZUO opinii  zdają 
one egzamin i przyczyniają się do zwiększenia 
ilości odpadów segregowanych w blokach pod 
którymi je ustawiono. Zgodnie z ustaleniami 
z zarządem SSM jeżeli mieszkańcy danej klatki 
schodowej nie życzą sobie aby u nich „trójpak” 
stał, mogą zwrócić się z prośbą do ZUO o jego 
zabranie. Nie ulega wątpliwości, że problem se-
gregacji odpadów, to problem,  z którym trzeba 
się zmierzyć na poważnie. Na dzień dzisiejszy wg 
danych ZUO w mieście Siedlce segregowanych 
jest zaledwie 16% odpadów. To niestety o wiele 
za mało, gdyż już za trzy lata wskaźnik ten musi 
osiągnąć co najmniej 30%. Jeżeli tego nie speł-
nimy to musimy się liczyć, że stawki za odpady 
niesegregowane wzrosną i to bardzo wysoko. 
Do kogo wtedy będziemy mieć pretensje?

Informujemy również, że otrzymane ostatnio 
przez zarząd SSM pismo od naczelnika Wy-
działu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, 
dotyczące segregacji zostanie umieszczone 
w gablotach znajdujących się na klatkach scho-
dowych bloków.

alp

Segregować, ale jak?
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Gdy wydarzy siê coś z³ego...

Jesteśmy z naszymi klientami na dobre i z³e. 
Niesiemy pomoc zawsze wtedy, gdy potrzebuj¹ 
pomocy i wsparcia. 
Jeśli staniesz w obliczu nieszczêścia, zespó³ likwidacyjny
UNIQA pozostaje do Twojej dyspozycji.
 
Oferujemy Ci szybk¹ i profesjonaln¹ obs³ugê
oraz gwarantujemy sprawny przebieg likwidacji szkody.

Przy zg³aszaniu
szkody pamiêtaj
o przygotowaniu:
• dowodu osobistego

• numeru Twojej polisy

• czegoś do notowania

Wybierz dogodn¹ dla siebie formê 
powiadomienia nas o szkodzie:

Zadzwoñ do Centrum Pomocy Grupy UNIQA
801 597 597* lub 42 66 66 500 (numer dla tel. kom.)
Serwis czynny jest: pon-pt: 8:00-19:00, sb: 8:00-16:00;
jest mo¿liwośæ pozostawienia wiadomości na poczcie g³osowej.

Zg³oś szkodê za pomoc

Pomyśl, Ci BEZPIECZEŃSTWOdaje co 

¹ strony internetowej
Elektroniczne zg³oszenie szkody na www.uniqa.pl

Elektronicznie na adres mailowy:
centrum.pomocy@uniqa.pl

Korespondencyjnie na adres:
UNIQA TU S.A.
Jednostka Skanuj¹co-Indeksuj¹ca
90-520 £ódź, ul. Gdañska 132

Serwis przyjmowania 
zg³oszenia szkód
Assistance czynny
jest 7 dni w tygodniu,
24 godziny na dobê.

Jak zg³osiæ
szkodê?

Potrzebujesz
pomocy

np. lekarza lub
hydraulika?

1

Zadzwoñ! 
– skorzystaj
z Assistance

3

2

www.uniqa.pl

Szczegó³owe informacje:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 
ul. As³anowicza 29
08-110 Siedlce
tel.  25 63 30 296, 25 63 33 585, wew. 35
fax. 25 63 30 296


