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kwiaty więdną, liście opadają... Czy rok 2020, koniecznie oni sami za swoje! Przykład? Chwali
także, jako „pogodowe ostrzeżenie”, do którego
musimy(29)
się przygotować. W Siedlcach nie do- który zapowiada się, jako kolejne pogłębie- się pani, innej pani, że kaloryfery to ona ma
Odebrane
świadczyliśmy nawałnic, tornad, ekstremalnych
ogrzewa gazem! BoSpam
Odebrane nie kryzysu klimatycznego wpłynie także na zakręcone,
Przenieśa mieszkanie Usuń
zmiany naszych postaw, na nowe roszczenia za gaz płacą wszyscy, ryczałtowo! Tak podobno
zjawisk
Robocze
(44)pogodowych ... no, może z wyjątkiem
suszy i upałów. Już wiemy, że 2020 rok może i emocje... Pewnie tak skoro za wiele elemen- jest taniej! Tylko czy uczciwiej? A już na pewno
tów naszej codzienności przyjdzie nam płacić nie zdrowiej i bezpieczniej.
pod tym względem być podobny, a może nawet
Wysłane
pdf
do
internetu
jeszcze bardziej „suchy” – to realny powód by więcej – nie zawsze z „win własnych”.
Minął 2019 rok. W sumie nie był najgorszy...
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SSM,
czyli
wiele dobrego udało się zrobić... wiele popraSpamsię zmartwić. A my, a właściwie dzięki „polece my wszyscy, ponieśliśmy ogromny koszt ter- wić... unowocześnić... stworzyć od nowa. Udało
niom urzędu miasta” wycinamy drzewa, które
chłodu”, momodernizacji bloków spółdzielczych, czy się też skromnie, ale i godnie
Jubileusz
dede i darek.dybciak@interia.pl
15 uczcić
gru 2019
12:14
Kosz dotąd dawały nam komfort „cienia
my,
spółdzielcy
nauczymy
się
wreszcie
mądrze
gromadziły wilgoć, pozwalały odetchnąć w czas
60-lecia naszej SSM. Co przyniesie rok 2020?
do mnie
(więcej)korzystać z możliwości, które nam stworzono,
ekstremalnych upałów. My – niestety
spółdzielOby nie były to tylko podwyżki, kłopoty, nowe
by oszczędzać ciepło... by w sposób mądry wydatki z win „rządzących” dyktowane. Po– ślemy pisma, by likwidowano pasy zieleni,
Dodajcyfolder
i racjonalny korzystać z dobrodziejstw wykona- trzebna nam wzajemna życzliwość, wzajemny
bo natychmiast muszą powstać nowe parkingi,
nych prac..? Trzeba nauczyć się zamykać drzwi
bo się z naszymi motoryzacyjnymi „cudeńkami”
szacunek, dialog w miejsce sporów i wiele ciernie mieścimy ... a każdy chce, by mógł z okna i okna, gdy chcemy ograniczyć „ucieczkę ciepła” pliwości. Wtedy damy radę przetrwać nie tylko
SEGREGATORY
„swojego M” samochód widzieć, że stoi, że go nie tylko z naszych mieszkań, ale i z bloków. zawirowania pogodowe, ale przede wszystkim
Trzeba poznać sposoby „wietrzenia mieszkań”,
nikt nam nie „podprowadził”.
zawirowania prawne, cenowe i społeczne.
Oferty (74)
My spółdzielcy – niestety – toczymy są- by nie tracić, a zatem i nie płacić za działania Tego życzmy sobie, a ... damy po raz kolejny
niemądre. Muszą irytować i irytują, zwłaszcza radę przejść przez jeszcze jeden etap „zmian”.
siedzkie „wojenki” o przyblokowe skwery
Społeczności
i rabaty kwiatowe (bo kto płaci za wodę do w okresie jesieni i zimy – otwierane na oścież
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Prywatność

Najłatwiej znaleźć winnego poza sobą i swoim środowiskiem. Gorzej, gdy za efekty zwyczajnej,
ludzkiej nieprzyzwoitości odpowiadają ci, którzy później chwytają za telefon, dzwonią, skarżą, obwiniają lub piszą pisma pełne pomówień, oskarżeń, posądzeń. Prawda jest taka, że za dostrzegany
na spółdzielczych osiedlach bałagan najczęściej odpowiadamy my sami.
Nie wszystko da się zrzucić na „sklepowych dostawców”, na „nieznanych sprawców”.
A z bałaganem mamy niestety do czynienia
i przy ogólnie panującym porządku, właśnie
te „miejsca porzuceń” najbardziej kłują w oczy.
Jesienny przegląd osiedli, którego wraz
z pracownikami administracji osiedlowych
dokonali członkowie Rad Mieszkańców
przekonują, że zbyt często odkrywamy enklawy brudu, małe śmieciowiska, przykłady
zwyczajnego braku kultury i szacunku dla
mieszkańców dbających o „swoje obejście”.
Najgorsze wrażenie na przechodniach wywierają pozostawiane przy obudowanych śmietnikach (czasami leżą po kilka tygodni) stare
opony samochodowe, akcesoria samocho-

z balkonów kwiaty, jakiś gruz poremontowy...
i leżące po kilka miesięcy worki typu Big-bak,
których pomimo wielu zgłoszeń odbiorca
śmieci nie ma ochoty zabrać (np. śmietnik
pomiędzy Batorego 1, a Batorego 3). Widok
straszny i ... straszy! Ale to nie wszystko! Odbieramy od Spółdzielców telefony z zaproszeniem, by „przyjść i zobaczyć”, jak prezentują
się podbalkonowe trawniki. I rzeczywiście!
Bywają tacy, którzy wyrzucają pety z popielniczek prosto na trawnik. Także papiery po
batonach, czekoladach, ciasteczkach, ale
i paczki po papierosach, chusteczki do nosa
i ... trudno wymienić wszystko. I tak pod balkonami, dopóki nie dotrze do tych śmietnisk
sprzątaczka (która i tak ma ogromny teren do

posprzątać) puste pojemniki po olejach,
smarach, zakupach, itp. A śmietniczki blisko...
a wyrzucić do nich śmieci... za daleko... za ciężko..! I jeszcze – wykonane zostały estetyczne
parkingi, chodniki – cóż z tego, jak „ozdobione
bywają” plamami po wycieku oleju silnikowego, czy innych płynów samochodowych – ot,
deszcz zmyje, ale deszcz pada w Siedlcach
nader rzadko i plamy wyglądają okropnie.
Na prośbę Spółdzielców, którzy do redakcji dzwonią, którzy zaczepiają nas na
osiedlach i proszą ... prosimy i my ... kochani!
To żaden trud, by swoje śmieci wyrzucać
tam, gdzie ich miejsce. Wystarczy, by każdy z nas zadbał o swoje „zachowania” i nie
brudził ani zieleńców, ani parkingów, ani
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