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Uczyliśmy się SIEBIE… od siebie...
Gdyby nie pandemia i poczucie zagrożenia życia, zdrowia, zapewne wspólnie
obchodzilibyśmy Jubileusz XXX-lecia istnienia samorządu terytorialnego. Wspólnie, to znaczy samorząd spółdzielczy
z samorządem miejskim. Byłoby co
wspominać, z czego być dumnym, docenić wartość pracy, która została podjęta,
wykonana w minionych trzydziestu latach
– wszystko z myślą, by siedlczanom, w tym
także spółdzielcom żyło się w naszym
mieście szczęśliwie, bezpiecznie, godnie..!
Reforma samorządu terytorialnego
– a jej fundamentem były wybory Rady
Miasta i Prezydenta Miasta w 1990 roku –
okazała się jedyną, która w powodzi zmian
politycznych „ocalała” i pozostaje nadal
wielką zdobyczą tamtych lat. Pamiętamy,
że w pierwszym składzie osobowym Rady
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Miasta, obok reprezentantów partii politycznych i środowisk związkowych znaczącą grupę stanowili także spółdzielcy.
Nikogo to nie dziwiło wszak wybierano
wówczas osoby znane, cenione za działalność na rzecz Siedlec. Osoby o dużym
autorytecie, ale i o znaczącym dorobku.
Dzięki mądrości ówczesnych radnych
i pierwszego po II wojnie światowej Prezydenta Miasta Siedlce Henryka Guta
– człowieka otwartego i ukierunkowanego na budowanie pomyślności miasta
– możliwe było, wspólnie z samorządem
spółdzielczym, ułożenie na nowo wielu
dziedzin związanych z utrzymaniem i rozwojem Siedlec. Problemów nie brakowało!
Należało zmienić status przedsiębiorstw
„służebnych” wobec miasta – szczególnie
zapewniających miastu ciepło, wodę, od-
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biór ścieków, nieczystości komunalnych,
ale i zmian w funkcjonowaniu komunikacji
miejskiej, ośrodków, instytucji (pomoc
społeczna, opieka zdrowotna, kultura,
sport, rekreacja i turystyka i inne). Praktycznie wszystkie dziedziny i działy musiały zostać „pomyślane od nowa”, w tym
współistnienie i współpraca między miastem i społecznością spółdzielczą.
Mijały lata, zmieniał się skład osobowy Rady Miasta, ale i Rady Nadzorczej
oraz Zarządu SSM. Nie zmieniał się „dialog” władz miejskich ze spółdzielczymi.
Spółdzielcy współtworzyli, pracowali
w komisjach Rady Miasta. Odbywały się
wspólne narady, posiedzenia, pracowały
zespoły robocze rozstrzygające dziesiątki
problemów pojawiających się na styku
działalności miasta i spółdzielni. O czym
warto przypomnieć.?! Choćby powołanie
i budowę pierwszej, samorządowej Szkoły
Podstawowej Nr 12 „na” i „dla” Osiedla
„Roskosz” (przez długi okres spółdzielczy
klub kultury przy ul. Kurpiowskiej stanowił
Filię SP 12). Znakomitym efektem mądrej współpracy były między innymi tzw.
„inwestycje wspólne”, unowocześnienie
sieci ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej spinającej osiedla spółdzielcze z siecią miejską. Przypominamy stworzenie
w Siedlcach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, które szybko
wypracowało system łączący wszystkie
dzielnice miasta z centrum, ale i z funkcjonującymi na obrzeżach miasta firmami, przedsiębiorstwami, hurtowniami
ciąg dalszy str. 2
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Analiza wykonania zadań

gospodarczo - finansowych za 2019 rok
I. Działalność eksploatacyjna

II. Gospodarka mediami

Analiza dochodów i kosztów gospodarki zasobem mieszkaniowym za
2019 rok wskazuje, że dochody wyniosły 28.187.524 zł, co stanowi 98,45%
dochodów planowanych, natomiast
koszty wyniosły 29.289.745 zł co stanowi 102,85% kosztów planowanych.
Koszty przewyższyły dochody o kwotę
1.102.221 zł.
Analiza kosztów i dochodów na
działalności gospodarczej za 2019 rok
wskazuje, że dochody wyniosły 6.554.277
zł, co stanowi 204,19 % dochodów planowanych, natomiast koszty wyniosły
2.665.603 zł. co stanowi 149,12 % kosztów
planowanych. Dochody przewyższyły
koszty o kwotę 3.888.673 zł. Po odjęciu
podatku dochodowego w wysokości
865.460 zł, kwota 3.023.213 zł stanowiła
będzie nadwyżkę bilansową.

W zakresie energii cieplnej dochody
przekroczyły koszty o 4.882.564 zł. Koszty
zimnej wody ogółem w zasobach Spółdzielni (lokale mieszkalne, użytkowe oraz
cele administracyjne) zamknęły się kwotą
5.886.241 zł, dochody kwotą 5.481.427 zł.
Do rozliczenia wyniku finansowego
w gospodarce wodnej uwzględnione
zostaną wpływy uzyskane z wpłacanych
zaliczek na pokrycie kosztów niedoboru
wody w kwocie 346.977 zł. Ogółem wynik za 2019 rok na gospodarce wodnej
wyniósł 57.837 zł (niedobór).
W zakresie dostawy gazu w okresie
2019 roku wystąpiła nadwyżka wpływów
nad kosztami w kwocie 546.612 zł.
III. Zaległości czynszowe

Zaległości czynszowe z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych na dzień 31

grudnia 2019 roku osiągnęły poziom
2.935.960 zł i zmniejszyły się o kwotę
233.136 zł, w porównaniu do stanu na
31.12.2018r. Wskaźnik zadłużenia czynszowego odnoszonego do wymiaru opłat
dla lokali mieszkalnych wynosi 5,4 %.
Zaległości w opłatach czynszu na lokalach
użytkowych na dzień 31 grudnia 2019
roku wynoszą 178.661 zł. i zmniejszyły
się o kwotę 33.842 zł. w porównaniu do
stanu na 31.12.2018 roku.
IV. Zatrudnienie i wynagrodzenie

W analizowanym okresie średnioroczny
poziom zatrudnienia wyniósł 141,20
etatu, tj. o 13,55 etatów poniżej planu.
Fundusz płac w okresie I - XII 2019
roku został wykorzystany w kwocie
7.587.692 zł, tj. w wysokości 99,75%
planu rocznego.
Opracowała: Monika Michalak

Uczyliśmy się SIEBIE… od siebie...
dokończenie ze str. 2

i drobnymi, powstającymi jak grzyby po
deszczu małymi podmiotami gospodarczymi. Zapamiętamy współpracę miasta
z szerokorozumianą kulturą spółdzielczą,
która była i jest wzmacniana w zakresie
organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży,
w tym zwłaszcza w okresie zimowego
i letniego wypoczynku.
Oczywiście nie wszystko, zawsze
było „cacy”! Emocje towarzyszyły wielokrotnie uchwalanym planom zagospodarowania przestrzennego miasta,
ale najczęściej dotyczyły polityki kształtowania cen za media (prym w tym zakresie zawsze wiódł spór z PEC-em, ale
i nie tylko...). Był we „wspólnej historii”
też trudny moment, gdy Spółdzielnia
postawiona została w stan likwidacji.
Takie i tym podobne epizody, szczególnie „gorące” przeszły już do historii
i uznać je należy, jako etapy dojrzewa-

2

nia zarówno samorządu miejskiego,
jak i spółdzielczego do rozwiązywania
wyzwań czasu.
Samorząd spółdzielczy (w Siedlcach)
obchodził w 2019 roku Jubileusz 60-lecia
istnienia. W bieżącym roku obchodzimy
Jubileusz 30-lecia istnienia samorządu
Należałoby z racji obu jubileuszy przypomnieć wiele nazwisk, dat, wydarzeń,
które doprowadziły nas do obecnej
rzeczywistości miasta Siedlce. Nie wymieniamy nazwisk „zasłużonych” (pewnie lepiej zrobią to historycy opisujący
dzieje naszego miasta). Moglibyśmy
kogoś nie docenić, pominąć, umniejszyć
wkład pracy i zaangażowania. Dobrze,
że zachowało się sporo materiału archiwalnego – dokumenty, uchwały Rady
Miasta i Rady Nadzorczej SSM, decyzje
Prezydentów Miasta, artykuły prasowe,
nagrania audycji radiowych i telewizyjnych... to najbardziej wartościowe
LIPIEC 2020

materiały, które pozwalają kreować
tezę, że współistnienie i współpraca
samorządu miejskiego z samorządem
spółdzielczym walnie przyczyniły się do
rozwoju Siedlec, do jego nowoczesności,
funkcjonalności, pozwoliły stworzyć
mieszkańcom dobre warunki pracy, odpoczynku, realizacji indywidualnych planów życiowych, w myśl zasady „zgoda
buduje, niezgoda rujnuje…”.
Pragniemy w tym miejscu serdecznie pogratulować Radzie Miasta Siedlce,
Prezydentowi Miasta oraz wszystkim,
którzy stworzyli i dzisiaj tworzą siedlecki
samorząd terytorialny dorobku, dokonań,
wykonanej pracy, podjętych i śmiało zrealizowanych wyzwań, zadań, projektów
służących nam wszystkim. Życzymy dalszego rozwoju, zaufania mieszkańców
Siedlec, otwartości na współpracę, czyli...
sukcesów!
Redakcja
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Trudny czas... trudne wybory…

Prezydenta RP...!
Są w Europie państwa, w których obywatele zostali ustawowo zobowiązani do
brania udziału we wszystkich wyborach
i referendach! Podobne głosy pojawiały się
i pojawiają często także w Polsce. W ocenie
kreatorów tej tezy, ustawowy obowiązek
pozwoliłby na aktywne uczestniczenie
w życiu społecznym kraju, ale i wymuszałoby ponoszenie odpowiedzialności za
wszystko, co stanowi o obywatelskich prawach, obowiązkach, przywilejach. O codzienności, ale i o kształtowaniu władz
państwowych, w zakresach określonych
konstytucją, ustawami i rozporządzeniami
ministerialnymi. Ktoś powie ... w Polsce
to niemożliwe! Pewnie tak, ale ... szkoda!
Może na ulicach spotykalibyśmy mniej
„zawsze mądrych”, którzy „wiedzą lepiej”
i nigdy nie bywają zadowoleni z tego,
co posiadają. Może byłoby mniej „hejtu”,
kłamstw, pomówień, kombinacji i demagogii, a o poziomie życia obywateli decydowałoby zaufanie, akceptacja, wsparcie,
współudział i współodpowiedzialność
za Ojczyznę!
Przeżywamy kolejny - na jakiś czas
- ostatni maraton wyborczy ... wybory

Prezydenta RP! Odwieczny problem...
kogo wybrać... dlaczego... czy decydować
„po linii partyjnej przynależności”... czy po
ludzku powierzyć wybranemu kandydatowi pięcioletnią odpowiedzialność za stan
oraz rozwój państwa! Gdyby nie pandemia... gdyby nie obiektywny strach przez
„koronawirusem”... pewnie bylibyśmy już
po kampanii, po debatach, po swoich
decyzjach „kto... dlaczego właśnie on...
czy wybraliśmy mądrze..!” Nie było nigdy
zamiarem ani misją naszego kwartalnika,
by podpowiadać, wskazywać, promować
kogokolwiek! Od zawsze szanowaliśmy
i szanujemy prawo każdego Polaka do
wolnej... osobistej decyzji! Tak niech pozostanie i tym razem! Ale i naszym obowiązkiem było i jest zachęcanie do wypełnienia
obywatelskiego obowiązku polegającego
na udziale w akcie wyborczym! Im więcej
obywateli RP wrzuci do urny wyborczej
swój głos, tym silniejszy i bardziej wiarygodny będzie dokonany przez ogół
Polaków wybór. Oczywiście mieliśmy
mamy swoje sympatie, swojego faworyta... kandydata, który „dobrze rokuje”!
I zapewniamy, że o naszych nadziejach

i spodziewaniach nie zadecydują plakaty,
bilbordy, pełne obietnic ulotki, zachęty
usłyszane w mediach, w tym w internecie,
czy te „doczytane” w prasie. Nie działają na
nas także tzw. „hejty”, bo dawno uznaliśmy,
że jest to najmniej wiarygodna forma
społecznej komunikacji. Stając przy urnie
wyborczej oddamy głos na tego, komu
mamy powody zaufać, kto nas przekonał
do siebie i swojego programu wyborczego
i kto nas dotąd nie zawiódł lub ma szansę
dotrzymać słowa.
Rozumiemy emocje... nauczyliśmy się
w minionych dekadach „odsiewać ziarno
od plew”, a i nauki płynące z przeszłych
kampanii wyborczych „nie poszły w las...
pozostały w nas..!”.
Spółdzielcy mieli dziesiątki okazji,
by nauczyć się „mądrych głosowań”, by
dokonywać „przemyślanych wyborów”.
Wierzymy, że i tym razem będzie podobnie, a społeczność spółdzielcza weźmie
liczny, odpowiedzialny udział w wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ...
którym zostanie ... (nazwisko dopiszemy
już w lipcu 2020 roku)!
Redakcja

KOMUNIKAT!!!
Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siedlcach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. oraz Regulaminem użytkowania lokali oraz porządku
domowego w nieruchomościach SSM w Siedlcach do obowiązków użytkownika lokali należy utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń gazowych stanowiących wyposażenie lokalu.
W czasie użytkowania lokalu zabrania się samodzielnych napraw, przeróbek lub konserwacji instalacji
gazowej. Naprawa i konserwacja urządzeń gazowych może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym
odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne.
W użytkowaniu instalacji gazowej należy przestrzegać zasady bezpieczeństwa i niezwłocznie informować
zarządcę budynku w razie stwierdzenia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu.
W przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia – zaprzestać
użytkowania instalacji gazowej, podjąć właściwe działania zaradcze i niezwłocznie powiadomić właściwe służby
oraz Spółdzielnię.
mgr inż. Sławomir Świnarski
specjalista ds. technicznych

4

LIPIEC 2020

MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI

www.ssm.siedlce.pl

Zamiast setek

REKLAMA

kominów

To, co kiedyś nazywano bagażem po komunizmie, zadbane i unowocześnione okazało
się przyszłościowe i teraz wychodzi nam na zdrowie. Dzięki prekursorskim inwestycjom
sprzed kilkunastu i kilku lat Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach nie może co
prawda spocząć na laurach, ale jest obecnie w dużo lepszej sytuacji niż większość firm
ciepłowniczych w kraju.
Relikty przeszłości, pomniki czasów, w których wszystko
musiało być wielkie, kolektywne i niezbyt liczące się z kosztami… Z takimi opiniami musiało się często mierzyć polskie
ciepłownictwo w pierwszych latach III Rzeczypospolitej.
Wykonane w przestarzałych technologiach wielkie kotłownie
z hałdami węgla i popiołu, ciepłociągi, które zimą można
było wyśledzić po wytopionych w śniegu ścieżkach – to
rzeczywiście nie wyglądało zbyt zachęcająco. W wypełnianych coraz większą liczbą samochodów miastach szybko
jednak zdano sobie sprawę z tego, że jeśli mieszkańcy mają
swobodnie oddychać, to lepiej mieć jeden lub dwa kominy
niż kilkaset. Liczące dziesiątki kilometrów sieci okazały się
poważnym kapitałem, bo łatwiej stopniowo izolować lub
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wymieniać stare rury i dobudowywać do nich nowe odcinki,
niż tworzyć to wszystko od zera. A centralne kotłownie łatwiej
modernizować i wyposażyć w filtry, niż robić to samo z dziesiątkami kotłowni osiedlowych i tysiącami indywidualnych.

Gazowy skok w przyszłość
W Siedlcach postanowiono jednak pójść o krok dalej.
Owszem: podobnie jak gdzie indziej likwidowano lokalne
kotłownie, w tym dużą kotłownię La Monte’a ogrzewającą
dawniej osiedle Tysiąclecia, rozbudowywano sieć i podłączano do niej zarówno nowo powstające budynki, jak i stare
kamienice w śródmieściu. Ale też jako w jednym z pierwszych
przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju, zdecydowano się
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na tak radykalną zmianę, jeśli chodzi o wytwarzanie energii.
W 2002 roku w Siedlcach został uruchomiony pierwszy
blok gazowy, złożony z dwóch turbin i kotłów do odzysku
ciepła. Dziesięć lat później dołączył do niego drugi blok,
składający się z dwóch turbin gazowych i turbiny parowej.
Obydwa wytwarzają razem tyle ciepła, że opalana węglem
Ciepłownia Centralna z podstawowego stała się źródłem
dodatkowym.
W tej chwili ponad trzy czwarte produkowanego w Przedsiębiorstwie ciepła powstaje z gazu, co ma kolosalne znaczenie dla czystości powietrza w mieście. Dość powiedzieć, że
wytworzenie 1 gigadżula ciepła z miału węglowego wiąże
się z emisją powyżej 110 kg dwutlenku węgla, a z gazu
ziemnego – około 50 kg, czyli ponad dwukrotnie mniej.
Jeśli chodzi o emisję pyłów, różnica jest aż dwustukrotna.
W 2019 roku PEC spalił najniższą ilość miału węglowego
w swojej 45-letniej historii.
Nowoczesne elektrociepłownie przeniosły Siedlce na
nowy poziom pod jeszcze jednym względem: są źródłami
kogeneracyjnymi, to znaczy razem z ciepłem produkują
również prąd. Sprzedaż tej energii daje spółce dodatkowe
dochody, stabilizując ceny ciepła dla mieszkańców.

Ryzyko, które się opłaciło
Przejście na gaz i przekształcenie ciepłowni w elektrociepłownię pochłonęło kilkadziesiąt milionów złotych.
Wiązało się też z ryzykiem, które było szczególnie widoczne
na początku tej dekady. Nowy blok gazowo-parowy (EC2)
miał początkowo przestoje, spowodowane zawirowaniami
wokół państwowego wsparcia kogeneracji. Rozlegały się
wtedy głosy, że był to niepotrzebny wydatek, który mieszkańcy będą musieli pokryć w rachunkach za ogrzewanie.
Z perspektywy kilku lat widać jednak, że było warto. Po
wybudowaniu terminalu w Świnoujściu Polska ma pod
dostatkiem paliwa gazowego, w międzyczasie wdrożyła też
mechanizm wsparcia kogeneracji. Co jednak szczególnie
ważne – polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest coraz
surowsza. Limity darmowych emisji CO2 systematycznie się
kurczą, ceny płatnych uprawnień są windowane w górę, a ci,
którzy w porę nie zaczęli szukać zamienników węgla,
płacą za to teraz słone rachunki. W Siedlcach, które
uciekły zawczasu do przodu, udało się tego uniknąć.

laurach. Na nieodległym horyzoncie czasowym pojawiają
się bowiem tak zwane konkluzje BAT. Ten nieprzyjemnie
brzmiący skrót pochodzi od angielskiego zwrotu „Best
Available Techniques”, czyli „najlepsze dostępne techniki”
i w uproszczeniu oznacza kolejne zaostrzenie norm emisji
zanieczyszczeń dla przemysłu. Mowa tu o takich substancjach jak pyły, dwutlenek siarki i tlenki azotu. Dla siedleckiej
ciepłowni wynika z tego, że do 2022 roku będzie musiała
albo gruntownie zmodernizować swoją kotłownię węglową
i wyposażyć ją w nowe, bardzo wydajne i drogie instalacje
oczyszczania spalin, albo zastąpić część z sześciu kotłów
innymi, mniej emisyjnymi źródłami energii. W grę wchodzi
tutaj dalsza rozbudowa kogeneracji gazowej lub inwestycja
w źródła odnawialne.
Będzie to strategiczna decyzja, wiążąca się z dużymi
wydatkami i koniecznością znalezienia zewnętrznych źródeł
finansowania. Na razie spółka testuje nowe technologie na
małą skalę, korzystając ze środków pomocowych WFOŚiGW,
otrzymanych w 2020r. na modernizację sieci w rejonie
osiedli Młynarska i Warszawska (przy ul. Pomorskiej) oraz
umieszczenie na swoim biurowcu paneli fotowoltaicznych.
Ograniczanie strat przesyłowych odbywa się zresztą
systematycznie już od wielu lat. W tej chwili już 70 procent z liczącej ponad 80 kilometrów sieci składa się z rur
preizolowanych. Dzięki temu coraz mniej ciepła ucieka na
podgrzewanie ulic i trawników, a więcej trafia do odbiorców.
Do stosunkowo prostej termomodernizacji sieci dochodzi
też bardziej skomplikowane sterowanie. Od 2017 roku
PEC wdraża projekt „Inteligentna Sieć Ciepłownicza”. Rury,
zawory i rozrzucone po całym mieście węzły „obrastają”
licznymi czujnikami, które na bieżąco przekazują wszystkie
parametry ich pracy do dyspozytorni. Pozwala to nie tylko
błyskawicznie wyłapywać i lokalizować awarie, ale też sterować przepływem ciepła w sieci w czasie rzeczywistym.

Co dalej, czyli BAT nad głową
To wszystko nie oznacza, że Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach może sobie teraz wygodnie spocząć na
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Dzięki temu odbiorcy mogą go dostawać dokładnie tyle, ile
im potrzeba o danej porze. W skali całego miasta przekłada
się to na sporą oszczędność paliwa i ograniczenie emisji
do atmosfery.
Kolejnym krokiem jest utrzymanie w pełnej sprawności
źródeł energii. W ubiegłym roku najbardziej wyeksploatowana turbina gazowa z bloku EC2 została zastąpiona identyczną
po procesie gruntownej regeneracji. Oznacza to, że może
ona pracować kolejne 30 tysięcy godzin – dokładnie tyle
samo, co urządzenie fabrycznie nowe. Spółka planowała
to przedsięwzięcie od dawna i odłożyła potrzebną kwotę
z zysków z poprzednich lat. Prowadzone są też remonty
kotłów w ciepłowni węglowej.

Miasto samowystarczalne?
Od kiedy siedlecka ciepłownia stała się elektrociepłownią,
a Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Przedsiębiorstwem
Energetycznym (choć stary skrót PEC pozostał w potocznym
języku siedlczan), często pada pytanie: Czy dzięki temu miasto może być energetycznie samowystarczalne? Odpowiedź
nie obędzie się bez kilku liczb. Średnia roczna produkcja
energii elektrycznej to 229 tysięcy megawatogodzin. Rzecz
w tym, że nie rozkłada się ona równo w czasie. Jest bowiem
ściśle sprzężona z produkcją ciepła i zimą jest większa, a latem mniejsza. Firma ocenia, że zimą wytwarza nawet 110
procent potrzebnego miastu prądu, natomiast latem jest to
około 45 procent. To oczywiście tylko teoretyzowanie, bo
MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI

PEC nie sprzedaje prądu bezpośrednio lokalnym odbiorcom,
a ogólnopolskim firmom dystrybucyjnym. Daje to jednak
pewne pojęcie o skali.
Jeśli chodzi o ciepło, to tutaj roczna sprzedaż oscyluje
w ostatnich dwóch dekadach wokół miliona gigadżuli. To
nigdy nie są identyczne wartości, bo zimy mogą być mniej lub
bardziej mroźne i trwać dłużej lub krócej. Zapotrzebowanie
miasta jest znacznie większe i z racji rozwoju budownictwa
cały czas rośnie. Obecnie z ciepła systemowego korzysta
ponad 70 procent mieszkańców. Pamiętać przy tym trzeba,
że żadna miejska elektrociepłownia nigdy nie będzie monopolistą. Rozbudowa sieci i przyłączy ma swoje granice
opłacalności, a wielu odbiorców (szczególne w domach
jednorodzinnych) ma alternatywę w postaci ogrzewania
gazowego, olejowego, a w niektórych przypadkach nawet elektrycznego.

Ile to nas kosztuje?
Przedsiębiorstwo Energetyczne należy do Miasta Siedlce. Z tej racji nie jest nakierowane na zyski z działalności
ciepłowniczej, podlegającej nadzorowi Urzędu Regulacji
Energetyki. Z drugiej strony, jako spółka prawa handlowego
nie może dokładać do działalności i musi zapewnić pokrycie
wydatków bieżących i inwestycyjnych.
Mieszkańcy Siedlec mają ceny ciepła poniżej średniej
krajowej.
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W NASZYM MIEŚCIE
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Prośba o deszcz…
... już nie wystarczy. Od kilku lat jesteśmy
świadkami zmian klimatu – to jest fakt,
który powoli dociera do świadomości
każdego z nas. Wyjątkowo ciepłe, bezśnieżne zimy, a przecież to śnieg znakomicie uzupełniał i podnosił poziom wód
gruntowych, wilgotność ściółki leśnej!
To deszcz były praprzyczyną soczystej
zieleni łąk, pól, dobrych plonów zbieranych w licznych ogródkach działkowych. Taka do niedawna jeszcze była …
”klimatyczna normalność”. Tegoroczna
wiosna niestety chłodna, a i deszczu jak
na lekarstwo. Pamiętamy ubiegłoroczne,
żółte trawniki... z trudem utrzymywane
przez administracje tereny osiedlowej
zieleni. A drzewa..? One radziły sobie
chyba najlepiej. Ktoś powie: „sory, taki
mamy klimat”! Ano mamy! Coraz bardziej suchy... bardziej śródziemnomorski
niż umiarkowany.
Ostrzegają naukowcy... ekolodzy... badacze klimatu... że, grozi nam coraz bardziej dokuczliwa susza, a brak wody, to
już nie żart... to problem przez duże „P”!
Czy możemy się do przyszłych kłopotów
przygotować? Pewnie tak! W mediach
dominują dwa zaklęcia: „oszczędzanie

wody, czyli mądra gospodarka istniejącymi zasobami” oraz „powstrzymanie
zmian klimatycznych”. Na drugie zaklęcie
mamy tylko cząstkowy wpływ! Segregacja odpadów, a nie ich spalanie... koszenie
łąk, a nie ich wypalanie... likwidacja „kopciuchów”, a nie „cwaniactwo nocnego
spalania plastiku, czy opon”... Wiele zależy
od naszej świadomości, a nade wszystko
od radykalnej zmiany przyzwyczajeń.
Naszego podejścia i odpowiedzialności
za świat pozostawiany nowym pokoleniom. Pierwsze zaklęcie wydaje się być
bardziej zależne od nas! Marnotrawimy
mnóstwo wody... na różne sposoby...
w różnych sytuacjach... To już nie tylko
niedokręcone krany, bo tu „biczem” są
wodomierze i płacenie za bezmyślność.
Dużo mówi się o „zbieraniu deszczówki”,
o budowaniu „oczek wodnych”, ale... to
kropla w morzu potrzeb. Postuluje się
– wzorem Krakowa – zrezygnowanie
z koszenie trawników, wszak to one najlepiej magazynują wilgoć.
Zatem, postanowiliśmy zapytać Spółdzielców... czy macie... czy możecie się
z nami podzielić pomysłami na realne
ograniczanie zużycia wody... wskazać

punkty jej marnotrawienia... a może
pomysły na społeczne akcje zarówno
edukacyjne, jak zwłaszcza proponujące
realną walkę „z suszą”.
Rozmawialiśmy z wieloma Spółdzielcami. Podpowiadaliśmy, że można za
dotacje rządowe tworzyć „osiedlowe
oczka wodne”! Cóż! Wybito nam ten
pomysł z głowy bo ... projekty, uzgodnienia, finanse na wykonanie, regulaminy, zapewnienie bezpieczeństwa
zwłaszcza dzieciom, ale i nie tylko..! Dziesiątki powodów, by powiedzieć „nie!”.
A gromadzenie deszczówki..? A to rynny
wpuszczone w grunt i odprowadzające
wodę do sieci kanalizacyjnej... a to, co
z gwałtownymi opadami, które „zaleją
wszystko i wszystkich”... a więc znowu
„nie!”. Jesteśmy bezsilni, bezradni, czy
też jeszcze nie zrodził się jakiś sensowny
pomysł..? Może już ktoś go ma i tylko
dotąd nie było sposobności, by się nim
podzielić..? Czekamy...
Celowo wywołujemy problem „suszy”, bo byłoby źle, gdyby się okazało,
że znów jesteśmy „mądrzy po szkodzie”!
Oby nie..!
Redakcja

Administracja nr 1

Administracja nr 2

Administracja nr 3

ul. Sobieskiego 18
Godziny pracy:
pn-wt, czw-pt: 7.00 - 15.00
śr: 7.00 - 16.00
Kierownik Administracji
Wiesław Kobryń
tel. 25 644 28 89
e-mail: adm1ssm@o2.pl

ul. Floriańska 7a
Godziny pracy:
pn-wt, czw-pt: 7.00 - 15.00
śr: 7.00 - 16.00
Kierownik Administracji
Leszek Borek
tel. 25 632 40 66

ul. Mazurska 7
Godziny pracy:
pn-wt, czw-pt: 7.00 - 15.00
śr: 7.00 - 16.00
P.o. Kierownika Administracji
Sławomir Niedziółka
tel. 25 643 54 73

Konserwator wind
601 691 065
Konserwator gazu
(dla awarii instalacji gazowej
mieszkańców SSM)
(25) 644 14 14;
604 457 415
Dyżury konserwatorów po 15.00
501 687 244

Konserwator wind
601 691 065; 511 702 793
Konserwator gazu
(dla awarii instalacji gazowej
mieszkańców SSM
(25) 644 14 14;
604 457 415
Dyżury konserwatorów po 15.00
501 687 240

Konserwator wind
798 383 388
Konserwator gazu
(dla awarii instalacji gazowej
mieszkańców SSM)
(25) 644 14 14;
604 457 415
Dyżury konserwatorów po 15.00
503 111 853

W dni powszednie w godz. 7.00-15.00,
w sezonie grzewczym do godz. 22.00.
W soboty, niedziele i święta - w godz.
8.00-16.00. Poza dyżurami w sytuacjach
poważnych awarii należy dzwonić pod
nr 501 687 244.

W dni powszednie w godz. 7.00-15.00,
w sezonie grzewczym do godz. 22.00.
W soboty, niedziele i święta - w godz.
8.00-16.00. Poza dyżurami w sytuacjach poważnych awarii należy
dzwonić pod nr 501 687 240.

W dni powszednie w godz. 7.00-15.00,
w sezonie grzewczym do godz. 22.00.
W soboty, niedziele i święta - w godz.
8.00-16.00. Poza dyżurami w sytuacjach
poważnych awarii należy dzwonić pod
nr 503 111 853.
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WAKACJE 2020 w klubach SSM
Spółdzielczy Klub Kultury „Lech” serdecznie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na „Wakacje
na wesoło”. W sierpniu zaplanowano: I turnus – 03.08.-14.08.2020 r. i II turnus – 17.08-28.08.2020 r. Spotkania
w godz.10:00 – 16:00.
Celem spotkań jest rozwój artystyczny dzieci, pobudzenie ich kreatywności oraz pokazanie możliwości aktywnego
spędzenie czasu wakacji. Uczestnicy będą rozwijali zainteresowania oraz rozbudzali pasje poprzez udział w warsztatach:
manualno-plastycznych, tanecznych, muzycznych, rekreacyjno–sportowych. Poza zajęciami w klubie zaplanowano
inne atrakcje m.in. basen, kino, park trampolin, zabawy na powietrzu. Każdy znajdzie w „Lechu” coś dla siebie, a przyjazna atmosfera sprawi, że godziny spotkań wywołają radość i pozostaną na długo w pamięci.
Zapisy i bliższe informacje przyjmujemy w siedzibie Klubu przy ul. Chrobrego 4 lub tel. 25 644 06 29 w godz.
8:00-20:00.
Spółdzielczy Klub Kultury „Trójka” oraz Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność „KOS” w lipcu organizuje dla dzieci z Siedlec letni wypoczynek w dwóch turnusach: I Turnus 06-17.07.2020 r. i II Turnus 20-31.07.2020 r.
Półkolonie w „Trójce” to świadomy i aktywny wypoczynek dzieci w ich miejscu zamieszkania, będący formą wsparcia dla rodziny. Zadaniem projektu wakacyjnego będzie budowanie więzi społecznych, integracja dzieci, rozwój artystyczny, sportowy i rekreacyjny. Zajęcia odbywać się będą w godzinach 8.00-16.15, w czasie których dzieci będą
miały zapewnioną opiekę, obiad oraz zajęcia artystyczne, sportowe, twórcze, gry i zabawy edukacyjne. Przewidziano
również wyjście do kina, do Parku Wodnego oraz wycieczki w terenie.
W czasie wypoczynku w klubie „Trójka” personel i dzieci będą zobowiązane do przestrzegania wytycznych GIS, MZ
i MEN, które zawarte są w wewnętrznym regulaminie.
Zapraszamy do kontaktu w siedzibie przy ul. Kurpiowskiej 3, telefonicznego 25 64 369 36, Facebooka : Spółdzielczy Klub Kultury Trójka lub na stronę SSM: http://www.ssm.siedlce.pl/skk-trojka
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Jak zgłosić szkodę
w UNIQA?

Telefon
Skorzystaj z Serwisu Likwidacyjnego dla Mieszkalnictwa

42 63 44 844
Pod tym numerem uzyskasz też informacje o przebiegu likwidacji Twojej szkody.

Formularz
Wejdź na www.uniqa.pl w zakładkę
Zgłoś szkodę  Szkody majątkowe

Mail
Zgłoś zdarzenie wysyłając e-mail:
szkody.mieszkalnictwo@uniqa.pl

rmacje:
Szczegółowe info
UNIQA TU S.A.
29
ul. Asłanowicza
08-110 Siedlce
,
tel. 25 63 30 296
. 35
25 63 33 585, wew
fax. 25 63 30 296

Co będzie potrzebne podczas zgłoszenia szkody?
PESEL w przypadku szkody
zgłaszanej z ubezpieczenia
mieszkania
TERMIN i MIEJSCE zdarzenia
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NR KONTA, na które ma zostać
wypłacone odszkodowanie
NR POLISY, z której zgłaszana jest
szkoda
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