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Z okazji Nowego 2017 Roku 

dużo zdrowia, pomyślności i samych pogodnych dni, 
wszystkim Mieszkańcom zasobów spółdzielczych

życzą
Rada Nadzorcza i Zarząd SSM

VI Kongres Spółdzielczości
W dniach 12 i 13 grudnia obradował w War-
szawie VI Kongres Spółdzielczości. Jako 
najwyższy organ samorządu spółdziel-
czego, podsumował i ocenił dotychczaso-
wy dorobek naszego ruchu i określił jego 
problemy przed jakimi stoi i przedstawił 
perspektywy rozwoju spółdzielczości na 
najbliższe lata. 

W tezach programowych na VI Kongres 
dużo miejsca poświęcono spółdzielczości miesz-
kaniowej, w których czytamy m.in.: „Spółdziel-
czość mieszkaniowa jest masową organizacją 
społeczno-gospodarczą, która kształtuje wa-
runki mieszkaniowe ponad 3,5 miliona rodzin. 
Działalność spółdzielczości mieszkaniowej 
została uregulowana ustawą z 2000r., która 
stworzyła nieprzejrzysty i dysfunkcyjny model 
spółdzielczości mieszkaniowej. Stworzono nowe 

rozwiązania legislacyjne inne  niż funkcjonujące 
w pozostałych branżach spółdzielczych. Tak 
jak i rozczłonkowanie ustawami innych branż 
skutkuje dezorganizacją i osłabieniem całej 
spółdzielczości. Stąd istnieje pilna potrzeba 
skodyfikowania całego prawa spółdzielczego 
w jedną ustawę, która zawierać będzie przepisy 
dla całej spółdzielczości.

Pilną potrzebą jest uwzględnienie i wyko-
rzystanie w Narodowym Programie budowy 
mieszkań potencjału spółdzielczego budownic-
twa mieszkaniowego lokatorskiego i na wynajem, 
które z uwagi na szczególny charakter oraz rolę 
spółdzielni mieszkaniowych przy jednoczesnym 
zapewnieniu odpowiednich zmian w prawie, 
odegrać powinno kluczową rolę w zabezpieczeniu 
potrzeb społeczności lokalnych, środowisko-
wych oraz biedniejszych warstw społeczeństwa. 

Niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań syste-
mowych umożliwiających spółdzielniom miesz-
kaniowym równoprawny dostęp do środków 
budżetowych jak i unijnych przeznaczonych 
na ten cel, a także ułatwienia w pozyskiwaniu 
terenów i ich zagospodarowaniu. Spółdzielnie 
mają możliwości budowy mieszkań znacznie 
taniej niż deweloperzy, co uzasadnia stworzenie 
im uprzywilejowanych warunków do inwestowa-
nia, a nie dyskryminujących jak obecnie.. Wobec 
powyższego istnieje pilna potrzeba uwzględnie-
nia spółdzielni mieszkaniowych w Narodowym 
Planie Budowy Mieszkań poprzez:

- wprowadzenie programu zapewniającego 
pełne wykorzystanie potencjału spółdzielni 
mieszkaniowych, jako jednej z obiektywnie 
dobrych form zaspokojenia potrzeb miesz-
kaniowych.

- zapewnienie rozwoju spółdzielni budow-
nictwa lokatorskiego, jako konkurencyjnej oferty 
pełniącej szczególną rolę społeczną w redukcji 
deficytu mieszkań.

- zapewnienie możliwości ustanawiania 
spółdzielczych własnościowych praw do lokali 
w celu uporządkowania istniejącego stanu praw-
nego oraz umożliwienia uprawnionym z tego 
prawa do faktycznego obrotu tymi prawami na 
rynku nieruchomości.

- kredyty mieszkaniowe powinny być kre-
owane przez Narodowy Bank Polski za pośred-
nictwem BGK, PKO BP i banków spółdzielczych 
oraz SKOK-ów.”

Tyle w tezach programowych, z których jasno 
wynika jaką rolę powinna odegrać spółdzielczość  
w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych polskich 
rodzin. Jak natomiast dyskutowano nad tymi 
tezami i jakie zapadły uchwały VI Kongresu poin-
formujemy w następnym wydaniu naszej gazety.

H.Ł.
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Administracja nr 1
ul. Sobieskiego 18. Osiedle 1000-lecia. 
Godziny pracy: 7.00 - 15.00, w środy 7.00 
- 16.00. Kierownik administracji - Wiesław 
Kobryń, tel. 644 28 89 

Konserwator wind - 603 896 944, 603 896 
945

Konserwator gazu - 644 14 14 (7.00-15.00), 
po 15.00 - 602 603 581 i 604 457 415

Dyżury konserwatorów:
- po 15.00 - 501 687 244.
- w dni powszednie - w godzinach 7.00 - 

22.00 
- w soboty, niedziele i święta - w godzinach  

8.00 - 16.00

Poza w/w dyżurami w sytuacjach poważ-
nych awarii, których mieszkaniec admini-
stracji nie jest w stanie zabezpieczyć we 
własnym zakresie należy dzwonić po nr 501 
687 244 całą dobę

Administracja nr 2
ul. Floriańska 7a. Osiedle Młynarska. 
Godziny pracy: 7.00 – 15.00, w środy 7.00 – 
16.00. Kierownik administracji - Leszek Borek 
tel. 632 40 66 i 644 77 63
Konserwator wind - 603 896 944, 603 896 

945
Konserwator gazu - 644 141 49 (7.00-15.00) 

po 15.00 - 602 603 581, 602 618 368
Dyżury konserwatorów
- po 15.00 - 501 687 240
- w dni powszednie  - 7.00 - 15.00, w sezonie 

grzewczym do 22.00
- w soboty, niedziele i święta - 8.00 - 16.00
W przypadku poważnych awarii należy 
dzwonić pod nr. 501687240 całą dobę

Administracja nr 3
ul. Mazurska 7. Osiedle Warszawska.
Godziny pracy: 7.00 – 15.00 w środy 7.00 
– 16.00. Kierownik administracji  - Wiesław 
Sołtan tel. 643 54 73 i 643 52 02

Konserwator wind - 603 896 944 i 603 896 
945
Konserwator gazu - 644 14 14(7.00-15.00) 
po15.00 - 602 603 581 i 602 618 368
Dyżury konserwatorów:
- po 15.00 - 503 111 853
- dni powszednie - 7.00 – 15.00, w sezonie 

grzewczym do 22.00
- w soboty, niedziele i święta - 8.00 – 16.00.
W przypadku poważnych awarii należy 
dzwonić pod nr  503 111 853 całą dobę

Telefony dotyczące wszystkich administracji

Policja                                - 997
Straż Pożarna                     - 998
Pogotowie Ratunkowe       - 999
Pogotowie PEC                 - 644 49 69
Pogotowie Energetyczne   - 991 i 632 49 49
Pogotowie Wodociągowe - 994 lub 643 67 84
Telewizja Wschód   - 644 44 41
Domofony  - 644 81 95

Wracając, na zdań kilka, do problemu psów 
i kotów na naszych osiedlach, wypada tylko 
wspomnieć, że nic się w tej materii nie zmieniło. 
Ci, którzy wiedzą, na czym polega uszanowanie 
zasad życia w spółdzielczej społeczności, pre-
zentują pełną kulturę i o sprzątanie po swoich 
„pupilach” dbają. Ci, którzy mają wszystkich 
„w nosie”, lub bezkrytycznie przenieśli na grunt 
osiedlowy dawne, „wioskowe” przyzwyczaje-
nia, nadal kpią z sąsiadów i ich prawa do życia 
w otoczeniu czystym – „wolnym od psich min 
poślizgowych”! Taka postawa nie zwalnia na-
szej redakcji od ciągłego podnoszenia tematu 
i przypominania, że o godnych warunkach za-
mieszkiwania na naszych osiedlach decydujemy 
w dużej mierze my sami. Za poziom czystości 
ponosimy wszyscy odpowiedzialność!

Wracając, do zgłaszanego (liczne telefony do 
redakcji) problemu wyrzucania po za balustrady 
balkonów niedopałków, ale przecież i nie tylko 
„takich” zdobników! Że mamy do czynienia 
z poważnym problemem przekonują opinie 
wyrażane przez uczestników organizowanego 
przez naszą Spółdzielnię – od wielu, wielu lat 
– konkursu na najpiękniejsze, przyblokowe 
ogródki i najpiękniej ozdabiane balkony. To 
w pierwszej kolejności Ci Spółdzielcy najbole-
śniej doświadczają skutków wyrzucania z balko-
nów już nie tylko niedopałków papierosów, ale 
wręcz opróżniania popielniczek! I tak, między 

pięknymi kwiatami, krzewami, iglakami, zieloną 
trawą pojawiają się „wszechobecne pety”! Bywa, 
że wyrzucanie niedopałków, to efekt zwyczajnej 
głupoty, lub braku wychowania, ale... bywa też, że 
jest to efekt „sąsiedzkiej złośliwości”! Gdy jedni 
sadzą, pielą, podlewają, pielęgnują, inni dla zwy-
czajnej, ludzkiej złośliwości „dodają od siebie” 
brud i śmieci. To nie prawda – jak tłumaczył się 
kiedyś namiętny palacz – że deszcz i tak wszystko 
„rozpuści” i posprząta. Liczenie na naturalną 
utylizację niedopałków, foliowych woreczków, 
paczek po papierosach, wypalonych zapałek, to 
cyniczne kpienie z sąsiadów i ich pasji dbania 
o zieleń, o kwiaty, którą na szczęście mamy ... bo 
tego bardzo chcemy! Bywają w Polsce osiedla, 
na których osiedlowa zieleń, to zaledwie ułamek 
procenta powierzchni – reszta, to asfalt, beton, 
kostka brukowa. Bywa, w Polsce, że osiedlowa 
zieleń „musi ulec” woli budowania parkingów, 
pawilonów handlowych, innych bzdur, które 
bardziej szpecą, niż cieszą oczy mieszkańców.

Kilka dni temu (a mamy dopiero listopad) 
spadł pierwszy śnieg. Wśród opinii wypowia-
danych przez spółdzielców oczekujących na 
przystankach MPK, można usłyszeć – „no to do 
wiosny spokój z brudem”! Tak się wydarza, że 
wszystko, co wyrzucamy z naszych balkonów, co 
podrzucamy pod blokiem wracając do mieszkań 
„ginie” w śniegu. Co zobaczą mieszkańcy osiedli 
wiosną? Niech zapytają panie, które sprzątają 

nasze osiedla lub pracowników spółdzielczych 
administracji – chętnie opowiedzą o tonach 
śmieci, w tym i niedopałków, puszek po piwie, 
foliowych toreb i papierów.

Zatem mają rację telefonujący do naszej 
redakcji, że problem śmiecenia „z balkonów” 
jest (!!!) i bardzo dokucza Spółdzielcom! Jak 
z nim walczyć? Czy podobnie jak to wydarza 
się z pieskami i kotkami, po prostu przejść nad 
problemem do „porządku dziennego”? 

Zrobimy to, co możemy – jako redakcja – ale 
i wspierając się stanowiskiem organów statu-
towych naszej Spółdzielni (Rady Nadzorczej, 
Zarządy, Rad Mieszkańców). APELUJEMY 
do wszystkich, którym na sercu leży ład na na-
szych, spółdzielczych osiedlach ... apelujemy do 
„winnych i niewinnych” ... Zieleń przy naszych 
blokach, ogródki i rabaty, trawniki, ale i este-
tyczne chodniki wewnątrzosiedlowe, to wartość 
dodana do warunków życia na spółdzielczych 
osiedlach! Nie wolno nam, nie mamy takiego 
przywileju, czy prawa, by pozostawić sprawy 
estetyki osiedli, czystości na nich, walorów 
ekologicznych TYM Z ADMINISTRACJI! To 
przecież nasze wspólne dobro, nasz wspólny 
majątek, wspólna spółdzielcza własność, a więc 
i wspólna za nią odpowiedzialność! Oby – gdy 
minie zima – ale może i już od jutra ... było 
czyściej i piękniej. 

Redakcja

AKcJA ... ReAKcJA!

*    I  N  F  O  R  M  A  c  J  e    A  D  M  I  N  I  S  T  R  A  c  J  I          *         I  N  F  O  R  M  A  c  J  e    A  D  M  I  N  I  S  T  R  A  c  J  I      *     

W poprzednim numerze opublikowaliśmy tekst poświęcony „zachowaniom posiadaczy psów”. W części krytyczny, 
w części prezentujący zachowania godne i warte promowania. Nie przypuszczaliśmy, że nasi czytelnicy zareagują 
bardzo emocjonalnie domagając się od redakcji podjęcia innego, bardzo „cuchnącego” problemu, który na po-
trzeby niniejszego tekstu postanowiliśmy nazwać „balkonowa popielniczka”!
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1. 30 września 2016 roku w Warszawie 
odbyło się wręczenie nagród laureatom 
I Ogólnopolskiego Konkursu Spółdzielni 
Mieszkaniowych im. dr Ryszarda Jajsz-
czyka organizowanego przez Związek Re-
wizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
podczas Centralnych Uroczystości z okazji 
„Dnia Budowlanych 2016”. Decyzją Kapi-
tuły Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Siedlcach została nominowana w kate-
gorii „Działalność społeczno-kulturalna 
na rzecz członków spółdzielni i ich rodzin”. 
Przedmiotem Konkursu były osiągnięcia 
spółdzielni mieszkaniowych, ich działalność 
na rzecz członków spółdzielni i ich rodzin 
oraz społeczności lokalnych w których 

funkcjonują. Konkurs miał na celu poka-
zanie i zaprezentowanie tych spółdzielni 
mieszkaniowych, które w sposób istotny 
i pozytywny wyróżniają się w swojej dzia-
łalności prowadzonej na rzecz członków 
spółdzielni. Zadaniem konkursu było wy-
łonienie i wskazanie obszarów działania 
spółdzielni mieszkaniowych godnych naśla-

dowania i propagowania, popularyzację ich 
osiągnięć jako liczących się uczestników ży-
cia społeczno-gospodarczego oraz istotnych 
podmiotów prowadzących różnorodną 
działalność na rzecz środowiska lokalnego, 
w którym funkcjonują. To ważne wyróż-
nienie dla Naszej Spółdzielni i ogromna 
mobilizacja do prężnego działania na rzecz 
członków i mieszkańców.

Nagrodę – statuetkę odebrał Przewod-
niczący Rady Nadzorczej Waldemar So-
śniak. 

2. We wrześniu 2016 roku Nasza Spół-
dzielnia otrzymała zaszczytny tytuł „Lidera 
Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016” 
w kategorii dużych spółdzielni z przy-

chodem z inwestycji. Organizatorem była 
redakcja miesięcznika branżowego „Admi-
nistrator”. Była to kolejna edycja rankingu 
na najlepszą spółdzielnię mieszkaniową 
w 2016 roku. Przedmiotem konkursu były 
osiągnięcia spółdzielni mieszkaniowych, ich 
działalność inwestycyjna oraz przedsięwzię-
cia na rzecz lokalnej społeczności. Celem 

Miło nam Państwu zakomunikować, że Nasza Spółdzielnia w roku 2016 
trzykrotnie została nagradzana w różnych kategoriach swojej działalności.

SSM doceniona i nagrodzona
NASZE SPRAWY
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Apel Policji

Policja apeluje: nie wpuszczajmy do 
domu nieznajomych osób. W ostatnich 
dniach na terenie Siedlec doszło do 
dwóch kradzieży, a poszkodowanymi 
są dwie starsze kobiety.

Sposób działania złodziejek jest taki, że 
jedna z nich najprawdopodobniej wpycha sobie 
poduszkę pod ubranie i udaje, że jest w ciąży 
chce wzbudzić zaufanie ofiar. Po wpuszczeniu 
do lokalu pod pretekstem zostawienia paczki dla 

sąsiadów proszą przy okazji o rozmienienie 100 
zł. Niczego nie świadoma ofiara bierze banknot 
i udaje się do miejsca gdzie przechowuje swoje 
oszczędności. Następnie kobieta, która udaje, że 
jest w ciąży, prosi o szklankę wody, a w kuchni 
zagaduje swą ofiarę. W tym czasie druga kobieta 
okrada mieszkanie.

W związku tym policjanci apelują, by se-
niorzy mieszkający samotnie nie wpuszczali do 
mieszkań nieznanych im osób oraz jeśli ktoś 
zauważy podejrzane osoby np. na klatce scho-

dowej to powinien natychmiast poinformować 
o tym dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w 
Siedlcach.

Jak wynika z policyjnych ustaleń, spraw-
czynie przed przestępstwem przeprowadzają w 
blokach tzw rozpoznanie, podając się za pracow-
nice instytucji społecznych, które chcą pomóc 
samotnie mieszkającym emerytom. W ten sposób 
uzyskują informacje, gdzie takie osoby mieszkają.

podinsp. Jerzy Długosz 
oficer prasowy KMP Siedlce

było wyłonienie liderów z grupy najprężniej działających spółdzielni 
mieszkaniowych w Polsce. Wręczenie nagród odbyło się w dniach 
26-27 września 2016 r. na zamku w Gniewie. W imieniu Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach nagrodę – statuetkę odebrali: 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Waldemar Sośniak i Z-ca Prezesa 
Zarządu Michał Golik. Cieszy wyróżnienie dla Naszej Spółdzielni, 
ponieważ to obiektywna ocena działań Zarządu, Rady Nadzorczej 
i potwierdzenie, że pieniądze wydatkowane na cele utrzymania 
i modernizacji Naszych zasobów są dobrze wykorzystywane.

3. 18 października 2016 roku w Kielcach odbyło się wręczenie 
nagród za udział w Konkursie „7 Złotych Zasad Spółdzielczości o – 
Certyfikat spółdzielczości”. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni  
w Kielcach na Targach podczas konferencji „Aktywny podmiot 
rynku – spółdzielnia mieszkaniowa jako inwestor i zarządca nieru-
chomości” organizowanej przez Grupę Medium, wydawcę pisma 
„Administrator”. Nagrodę – Certyfikat dla Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach w ww. kategorii odebrał Przewodni-
czący Rady Nadzorczej Waldemar Sośniak. Uczestnictwo w tym 
Konkursie dało wymierne korzyści Naszej Spółdzielni: poddanie się 
weryfikacji zewnętrznej obiektywnej komisji, pokazanie otwartości 
i jawności działania Spółdzielni, możliwość porównania swoich 
osiągnięć z osiągnięciami innych spółdzielni, możliwość efektywnej 
promocji. Ponadto Nasza Spółdzielnia, jako laureat będzie miała 
prawo do używania zastrzeżonego znaku „Certyfikat Spółdzielczości” 
na swoich materiałach firmowych i promocyjnych.

NASZE SPRAWY

Uwaga: nowy sposób na okradanie seniorów
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W połowie października br., zgodnie z za-
powiedziami rządu, ruszył pilotażowy program 
„Mieszkanie Plus”. Z zapowiedzi tych wynika, 
że w pierwszej fazie realizacji programu ma 
powstać 6 tysięcy mieszkań,  z których pierwsze 
będą oddanie w końcu 2018 roku. Spółka BGK 
Nieruchomości, która realizuje ten program, 
prawdopodobnie podpisała już 17 porozumień 
z następującymi samorządami: Białej Podlaskiej, 
Chorzowa, Dębicy, Gliwic, Katowic, Kobyłki, 
Nowej Dęby, Pelplina, Poznania, Radomia, 
Skawiny, Stalowej Woli, Starogardu Gdańskiego, 
Trzebini, Tych, Wałbrzycha i Wrześni.

Zgodnie z zapowiedziami premier Szydło 
z programu będą mogli skorzystać zarówno 
osoby z niskimi dochodami, jak i ci, którzy 
zarabiają lepiej. Gdy po takie mieszkania ustawi 
się kolejka to w pierwszej kolejności otrzymają je 
rodziny wielodzietne. Wiadomo też, że aby do-
stać mieszkanie z tego programu trzeba będzie 
posiadać dochody, które wystarczą na opłacenie 
czynszu, który zdaniem wielu znawców tematu 
wcale nie będzie niski, gdyż zgodnie z przewidy-

waniami wynajęcie np. 30 m kawalerki będzie 
kosztować w granicach 400 - 600zł i cena ta 
nie uwzględnia mediów. W przypadku więc 
rodziny wielodzietnej potrzebującej większego 
mieszkania np. 50 m2, miesięczny czynsz wraz 
z mediami przekroczy, i to znacznie 1000zł.

Mieszkania dostępne w programie po-
wstaną z myślą o wynajmie, chociaż zakłada 
się możliwość wynajęcia z opcją docelowego 
wykupienia. W takim przypadku czynsz byłby 
wyższy o około 20%. 

Nie wiem więc skąd się wzięło twierdze-
nie niektórych polityków, że stawki czynszu 
w mieszkaniach z programu będą o 40-50% 
niższe, niż te, które obecnie funkcjonują na 
rynku. Nie wiadomo również w jakim standar-
dzie będą oddawane te mieszkania skoro cena 
1m2 ma się zamknąć w granicach 2500-3000 zł.

Efekty tego pilotażowego programu mają 
być widoczne jesienią 2018 r., a cały program ma 
ruszyć dopiero w 2019 r. Czyli przed kolejnymi 
wyborami parlamentarnymi. Dlaczego dopiero? 

W. Głatki            

NAReSzcIe

Po wielu latach zabiegów i starań, zarówno ze strony spółdzielni jak i władz miasta 
udało się wykonać niewielki, ale jakże potrzebny odcinek drogi od ul. Sokołowskiej do 
pawilonu „Chemia”. Temat ten wielokrotnie poruszaliśmy na łamach naszej gazety, ale 
ze względu na fakt, że ten kawałek działki po której biegła mocno zdewastowana droga 
należał do osób prywatnych należało go najpierw wykupić, a dopiero potem wykonać 
nawierzchnię drogi. Dobrze, że wreszcie temat został załatwiony, gdyż w znacznym stop-
niu ułatwi to dogodny dojazd mieszkańców osiedla 1000-Lecia do własnych mieszkań. 
Inwestycję sfinansował Urząd Miasta Siedlce.

Red.

czy warto?
W ostatnim okresie czasu do naszej redakcji 

wpłynęło kilka zapytań dotyczących korzyści 
wynikających z jednorazowej spłaty należności 
za termomodernizację budynku, mówiąc inaczej, 
czy opłaci się jednorazowo spłacić tę należność? 
Z pytaniem tym zwróciliśmy się do działu ekono-
micznego spółdzielni i otrzymaliśmy następującą 
odpowiedź.
•	 Wcześniejsza spłata kredytu daje możliwość 

obniżenia jego kosztów poprzez naliczenie od-
setek tylko do dnia wcześniejszej spłaty kredytu 
do Banku a nie za cały okres kredytowania.  

•	 Całkowita spłata kosztu termomodernizacji 
przed terminem określonym w umowie kre-
dytowej powoduje obniżenie miesięcznego 
czynszu w pozycjach:
-  zaliczka termomodernizacja,
-  zaliczek opłaty zmiennej na c.o.,

•	 w przypadku wystąpienia nadpłat z rozliczenia 
energii cieplnej na c.o. będą one zmniejszały 
wysokość opłaty czynszowej.

Osoby zainteresowane tą sprawą mogą się 
zgłosić do działu ekonomicznego w celu uzyska-
nia szczegółowych informacji.

Red.

Pilotaż „Mieszkanie plus”

Od 1 stycznia 2017r następuje zmiana 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
Oprócz obecnie zbieranych selektywnie od-
padów tj. papieru (pojemnik niebieski) two-
rzywa sztuczne, metale, opakowania z metali 
oraz opakowania wielomateriałowe (pojemnik 
żółty), szkło i opakowania ze szkła (pojemnik 
zielony) oraz odpady zielone (pojemnik, worek 
brązowy), mieszkańcy będą mogli segregować 
na dodatkowe frakcje: 

1. odpady higieniczne, tj zużyte pieluchy 
i pioeluchomajtki jednorazowe i inne zużyte 
środki higieny osobistej (pojemnik, worek fio-
letowy)

2. odzież i tekstylia (pojemnik, worek po-
marańczowy)

Przypominamy, że zgodnie z Uchwała Rady 
Miasta Siedlce od dnia 1 września 2016 r. opłata 
za odpady niesegregowane wzrosła z 12 zł na 17 
zł od osoby. Podwyżka ta, zdaniem siedleckiego 
samorządu, ma zmobilizować mieszkańców 
Siedlec do zwiększenia ilości gospodarstw do-
mowych segregujących odpady komunalne. 
Mieszkańcy powinni mieć świadomość, że 
niewywiązanie się (w skali całego miasta) z wy-
znaczonego w ustawie procentowego udziału 
odpadów segregowanych spowoduje nałożenie 
na nasze miasto wysokich kar, które niestety 
zapłacimy my, mieszkańcy miasta.

Więcej informacji dotyczących segregacji 
odpadów komunalnych można znaleźć na stro-
nie Urzędu Miasta www.siedlce.pl otwierając 
zakładkę „Odpady komunalne”.

    H.Ł.

Segregujmy 
odpady
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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


