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W tym roku obchodzić będziemy 60-lecie 
powstania Spółdzielni Mieszkaniowej w Sie-
dlcach. Historię naszej Spółdzielni można 
prześledzić na podstawie zachowanych ar-
chiwalnych materiałów oraz wydanej z okazji 
50-lecia Spółdzielni monografii. 

Należy przypomnieć, że w 1959 r. działały 
już w Siedlcach spółdzielnie mieszkaniowe, lecz 
skala dokonań tychże nie zaspakajała ogromnych 
potrzeb naszego miasta w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego. W roku 1959 istniały: Spół-
dzielnia Mieszkaniowa Przyzakładowa typu 
lokatorskiego „Łączność” – dwa budynki z 54 
mieszkaniami, Spółdzielnia Budowlano – Miesz-
kaniowa typu własnościowego – jeden blok o 34 
mieszkaniach, Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy 
Domów Jednorodzinnych „Podlasie” którego 
program przewidywał budowę 94 mieszkań. 
Przy całkowitym braku budownictwa komunal-
nego, nowa spółdzielnia mieszkaniowa dawała 

wielkie nadzieje dla mieszkańców naszego mia-
sta na uzyskanie własnego mieszkania. W dniu 
5 listopada 1959 roku do Prezydium Rady Na-
rodowej w Siedlcach złożony został wniosek 
w sprawie założenia Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Historia pewnie dokona i oceni wartość 
wkładu spółdzielczej społeczności w rozwoju 
naszego miasta. Należy stwierdzić, że trud wło-
żony w kształtowanie i rozwój naszej Spółdzielni 
nie był wolny od wielu budzących emocje spo-
rów, a nawet konfliktów pomiędzy członkami 
spółdzielni czy też władzami miasta. Jednak  
chyba najtrudniejszym do zaakceptowania i zro-
zumienia, było i nadal pozostaje niedoskonałe 
i ciągle „poprawiane na lepsze” prawodawstwo. 
Ale przyszłość Naszej Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej zależała będzie przede wszystkim 
od nas, Spółdzielców i ludzi ze środowiskiem 
spółdzielczym związanych. My Spółdzielcy 
powinniśmy w zgodzie i dialogu podejmować 

i realizować zadania na miarę wyzwań czasów, 
w których przyszło nam żyć.

W chwili obecnej majątek spółdzielni, czyli 
NASZ majątek stanowią m.in.:
- 63 nieruchomości z budynkami wielorodzinnymi.
- 11 nieruchomości z lokalami użytkowymi.
- 37 nieruchomości z garażami
- 2 nieruchomości z lokalami administracyjnymi.
w tym:
217 budynków wielorodzinnych + 55 domków 

jednorodzinnych
10 096 lokali mieszkalnych o pow. 509 520 m kw.
763 garaże o powierzchni 13 338 m kw.
74 lokale użytkowe własnościowe

Spółdzielnia prowadzi również admini-
strowanie dwóch wspólnot mieszkaniowych

Więcej o historii Naszej Spółdzielni będzie 
można przeczytać  w przygotowywanej  z okazji 
60-lecia monografii i kolejnych numerach 
naszej gazety.                                                 Red. 

Rok jubileuszu SSM

W NUMERZE:
- Rok jubileuszu SSM (str. 1); - UWAGA! Zmiana numeru konta (str. 2); - e-BOK działa (str. 2); - Zielone odpady 
(str. 2); - Informacje ADM (str. 2); - Jubileusz Naszej Gazety Spółdzielczej..! (str. 4); - „Mieszkamy wśród kwiatów 
i zieleni” (str. 4);  - Spółdzielczość mieszkaniowa po odzyskaniu Niepodległości (str. 6); - WYBORCZY „KOGEL-
MOGEL” ... czyli wybraliśmy Prezydenta i Radę Miasta Siedlce! (str. 7); - A jednak zdrożeje! (str. 7). 

Samych sukcesów, 
dużo zdrowia 
i pomyślności 

w Nowym 2019 Roku 
życzą 

Mieszkańcom 
zasobów spółdzielczych 

Rada Nadzorcza 
i Zarząd  

Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej



2 STYCZEŃ 2019 MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI

www.ssm.siedlce.plAKTUALNOŚCI

UWAGA!!! ZMIANA 
NUMERU KONTA

Od dnia 01.01.2019 r. zostają 
wprowadzone indywidualne 
numery kont bankowych, na 
które są dokonywane wpłaty 
za czynsz mieszkaniowy i 
garaż. 

Osoby które posiadają 
zlecenie zmienne lub stałe 
powinny zgłosić w swoim 
banku zmianę numeru konta 
najpóźniej do 10 stycznia 
2019 r.  

Zgodnie z  regulaminem segregacji od-
padów i wywozu nieczystości , odpady tzw 
zielone, do których zalicza się liście, które 
opadły z drzew i krzewów można zgłaszać do 
wywozu do dnia 30 listopada. W przypadku 
naszej spółdzielni w zależności od sektora 
obowiązek wywozu spoczywa na ZUO i PUK. 
Po tym terminie każdy administrator musi 
to zrobić na własny koszt. W tym miejscu 
nasuwają się następujące pytania. Po pierw-
sze dlaczego administratorzy mają ponosić 
dodatkowe koszty jeżeli do 30 listopada liście 
nie opadną – tak jak w tym roku? W chwili 
pisania tego tekstu (06.12.18) widzę za oknem 
wierzby i brzozę na których jest jeszcze masę 
liści? Po drugie dlaczego firmy odbierające 
odpady nie podstawiają zgodnie z zapotrze-

bowaniem administracji pojemników-kon-
tenerów do których  te odpady należałoby 
wrzucić, a jak już kontener podstawią, to 
na jego wywiezienie trzeba czekać kilka dni 
(szczególnie w sektorze za które odpowiada 
PUK). Po trzecie dlaczego odbiorca nie dys-
ponuje odpowiednią ilością specjalnych wor-
ków plastikowych, tylko na zapotrzebowanie 
przez administrację kilkuset szt, otrzymuje 
się 10 czy 20 szt. Jeżeli ktoś podpisał umowę 
z miastem na wywóz nieczystości i odpadów, 
to powinien być do tego odpowiednio przygo-
towany, a nie liczyć, że jakoś to będzie. Takie 
postępowanie odbiorców odpadów powoduje, 
że administracje wykonują syzyfową pracę, 
gdyż przez kilka dni zgrabiają liście w kilka 
miejsc na osiedlach w sterty licząc się z tym, 
że jutro czy pojutrze będzie kontener, a tu 
niestety, nieraz trzeba czekać tydzień i więcej. 
W międzyczasie zawieje wiatr i liście trzeba 
zgrabiać ponownie. Chodząc po osiedlu sły-
szałem pretensje mieszkańców pod adresem 
administracji spółdzielni – „zgrabili liście 
i ciekawe ile jeszcze będą leżeć”, czyli znowu 
winna jest administracja, która po kilka razy 
dziennie dzwoni żeby podstawić kontenery, 
a PUK to po prostu „olewa”.

Mam dobrą radę do odbiorców nieczy-
stości i odpadów zielonych. Jak miasto ogło-
si przetarg na ich wywóz to nie startujcie 
w nim, bo nie jesteście do tego przygotowani. 
Może znajdą się inni, którzy zrobią to lepiej. 
A może i taniej?                                       ALP

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 - 604 457 415, 696 431 776

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 - 604 457 415, 696 431 776
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. 501 687 240 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 - 696 431 776, 604 457 414
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 alarmowe

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

*    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      *     

e-BOK działa
Przypominamy, że II kwartale 2018r. zakończono prace związane z instalacją modułu 

elektronicznego dostępu mieszkańców do swoich danych tzw. e-BOK.
Moduł umożliwia obecnie (z możliwością wydruku) m.in.: wybór jednego z posiadanych 

lokali, analizę wysokości poszczególnych składników opłat, sprawdzanie salda, podglądanie 
stanów zainstalowanych liczników wody zimnej i ciepłej i inne.

Dostęp do e-bok został ograniczony dla właścicieli i współwłaścicieli lokalu. Aby skorzystać 
z elektronicznego dostępu należy wypełnić pisemny wniosek połączony z identyfikacją za 
pomocą dokumentu tożsamości. Wnioski dostępne są w biurze Zarządu, ul 3-Maja 28, pokój 
202. Procedura zakończona jest wydaniem „loginu” osobiście zainteresowanemu lokatorowi.

Po utracie lub zapomnieniu hasła, przy podaniu we wniosku adresu e-mail, istnieje 
możliwość automatycznego „resetu” hasła i jego otrzymanie pocztą elektroniczną. Na koniec 
listopada 2018 r. e-BOKu korzystało już ponad 100 osób. 

Red.

Zielone odpady
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spółdzIELCzE spRAWY

Skromny Jubileusz Naszej Gazety Spółdzielczej..!

Siedemdziesiąt numerów „Między nami 
Spółdzielcami”, to nie tylko kawałek ważny 
w szedziesięcioletniej już historii Nszej Spół-
dzielni! To przede wszystkim sprawdzona me-
toda informowania Spółdzielców o wszystkim, 
co ważne wydarza się w naszej, spółdzielczej 
rzeczywistości. To reagowanie na zdarzenia 
i zjawiska, które kształtują naszą spółdzielczą 
codzienność. To reagowanie na wydarzające 
się dobro, ale i na zło, które zamieszkiwanie 
w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych czy-
ni trudnym. Taka była i taka jest Nasza Gazeta! 
Taką chce pozostać, bo niezmiennie pozostaje 
jedynym źródłem wiedzy o wszystkim, co naszą 
Spółdzielnię stanowi i co decyduje o jej reago-
waniu na zmiany zachodzące w otaczającej nas 
rzeczywistości miejskiej i krajowej.

Jak nasi Czytelnicy wiedzą, jednym z wio-
dących tematów, które były i są podejmowane 
w „Między nami Spółdzielcami” to aktualna 
informacja o zmianach legislacyjnych (czyt. 
ustowodawczych). A zmian w ustawie o spół-
dzielczości mieszkaniowej doświadczyliśmy 
w minionych dekadach bez liku i tak się dziwnie 
składało, że trudno je było nazwać „przychyl-
nymi”. Częściej były one, zdaniem większości 
spółdzielców bezduszną ingerencją w regula-
cje, które pozwalały dobrze służyć członkom 
spółdzielni, współdecydować o własmym ma-
jątku spółdzielczym, zarządzaniu nim, kontroli 
nad nim, a zwłaszcza przystosowywaniu do 

wymogów nowoczesności i współczesności. 
Uprzedzaliśmy naszych Czytelników o inicja-
tywach poselskich, które zagrażały autonomii 
zarządzania naszą Spółdzielnią (ale i nie tylko 
naszą). Informowaliśmy o ingerencji Sejmu 
RP w sposoby kształtowania i funkcjonowa-
nia władz spółdzielczych, w tym regulacji sta-
tutowych. Uprzedaliśmy o skutkach nowych 
„polityk” rządowych dotyczących własności, 
wieczystego użytkowania gruntów, wpływu 
na koszty mediów, skutków wyodrębniania 
wspólnot mieszkaniowych, wymogów unijnych 
dotyczących unowocześniania infrastruktury 
oraz warunków technicznych wpływających na 
funkcjonalność bloków mieszkalnych. Relacjo-
nowaliśmy przebieg ogólnopolskich kongrsów 
spółdzielczych, posiedzeń komisji sejmowych 
oraz toczonych przez spółdzielnie sporów praw-
nych. Byliśmy uczestnikami ważnych inicjatyw 
Zarządu i Rady Nadzorczej SSM, które stanowiły 
formę reakcji na zapowiadane przez Sejm RP 
zmiany w prawodawstwie spółdzielczym (np. 
spotkanie z Parlamentarzystami w Siedlcach, czy 
udział w posiedzeniach Sejmowych Komisji).

 Drugą grupą tematyczną, która dominowała 
w siedemdziesięciu numerach Naszej Gazety, 
to bieżące, pełne realacje z walnych zebrań 
grup człónkowskich SSM, prezentacje bilan-
sów, zapowiedzi inwestycji, prac remontowych, 
w tym zwłaszcza warunków termomodernizacji 
wszystkich bloków spółdzielczych.  Członkowie 
SSM mają prawo do pełnej informacji o wszyst-
kim, co się w działalności SSM wydarza, w tym 
i o tym, co Rada Nazdorcza i Zarząd podejmą 
pragnąc polepszyć warunki zamieszkiwania 
w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych 
(wiele pisaliśmy o postępach prac termomod-

ernizacyjnych, o kształtowaniu zieleni osied-
lowej, o wymianie urządzeń na placach zabaw, 
o tworzeniu nowych miejsc parkingowych, 
czy o wymianie wind, wymianie oświetlenia 
klatek schodowych i piwnic, o zabezpieczaniu 
śmietników i infrastruktury pożarowej. 

Trzecia grupa materiałów publikowanych 
w Naszej Gazecie, to publicystyka. Bardziej lub 
mniej skutecznie, ale staraliśmy się reagować 
na różne przejawy życia społecznego na 
spółdzielczych osiedlach. Nasze artykuły bywały 
reakcją na problemy zgłaszane do Radeakcji przez 
Spółdzielców, sygnały od kierowników admin-
istracji, ale i stanowiły formę prezentacji spraw 
wydarzających się na linii SSM a samorząd miasta 
Siedlce, SSM a Prezydent Miasta Siedlce, SSM 
a spółki miejskie. Do tej grupy zaliczyć należy 
także systematyczne informowanie Spółdzielców 
o ofercie kulturalnej realizowanej przez Kluby 
Spółdzielcze głównie na rzecz dzieci, młodzieży 
i Seniorów.  Dorobek kultury spóldzielczej to 
wartość dodana do kultury ogólno-miejskiej, 
siedleckiej. Zadania, które systematycznie real-
izowane są w Klubach docenione zostały przez 
władze samorządowe miasta Siedlce i każdego 
roku, skutecznie, mogą ubiegać się (i ubiegają) 
o wsparcie finansowe wartościowych zajęć, im-
prez, czy zwłaszcza realizowanych akcji wypoc-
zynku letniego oraz zimowego dzieci.

Do kolejnej grupy poruszanych tematów 
zaliczyć trzeba odpowiedzi na pytania zawarte 
w korespondecji otrzymywanej od naszych 
czytelników, których było zdaniem redakcji za 
mało, ale liczymy na to, że w najbliższym czasie 
tej korespondencji przybędie. Zaznaczamy, że 
anonimów nie publikujemy, ale na życzenie 
piszącego , nazwisko adresata pozostaje tylko 
i wyłącznie do wiadomości redakcji. 

Dla historyków, właśnie prasa bywa najbar-
dziej wartościowym źródłem wiedzy o życiu 
społeczności lokalnej, w tym spółdzielczej. Lek-
tura siedemdziesięciu numerów Naszej Gazety 
pozwala stwierdzić, że w 2001 roku (początek 
wydawania „Między nami Spółdzielcami”) 
Rada Nadzorcza i Zarząd SSM zainicjowali 
„pisanie kroniki” Naszej Spółdzielni ... kroniki, 
która już dzisiaj stanowiła materiał źródłowy 
o opracowań naukowych, prac magisterskich, 
czy wydawnictw. 

Czego życzyć na nadchodzące lata..? Więk-
szego zaangażowania członków Spółdzielni 
w kształtowanie zawartości merytorycznej 
Naszej Gazety (teksty autorskie, listy od czy-
telników, stały kontakt z redakcją). Bezcenne 
będą wszystkie uwagi i sugestie, które pozwolą 
uczynić z Naszej Gazety realne źródło wiedzy 
o SSM, ale i płaszczyznę do spółdzielczych 
„dialogów”. 

TK, ŁH

Od kilku lat Zarząd Siedleckiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej organizuje konkursy na 
najpiękniej ukwiecony balkon i najlepiej 
urządzony osiedlowy ogródek przyblokowy 
i oczywiście nagradza właścicieli najbardziej 
urokliwych roślinnych arcydzieł.

W roku 2018 Komisja powołana z człon-
ków poszczególnych Rad Mieszkańców 
Osiedli po dokonaniu wizji w terenie i wni-
kliwej ocenie nagrodziła i wyróżniła 169 
mieszkańców naszych osiedli. Wręczenie 
nagród i wyróżnień odbyło się w miesiącu 
listopadzie w osiedlowych Klubach Kultury 
naszej Spółdzielni. Cieszy nas, że nie słabnie 
zainteresowanie mieszkańców tym przed-
sięwzięciem, a z roku na rok nasze ogródki 

i balkony zdobią coraz piękniejsze kom-
pozycje kwiatowe. Serdecznie dziękujemy 
i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach.

ZARZĄD
Wykaz mieszkańców  nagrodzonych i wyróż-
nionych w konkursie jest dostępny na stronie 
internetowej: www.ssm.siedlce.pl

Podsumowanie kolejnej edycji konkursu na najpiękniejsze 
balkony i ogródki przyblokowe w 2018

„Mieszkamy wśród kwiatów i zieleni”
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Dietetyk na miarę  
TWOICH potrzeb

OBCY wewnątrz NAS
Sprawdź przyczynę swoich dolegliwości!

Masz duszności?  Często boli cię głowa?    Vega Test Mezator M1

Masz depresję?  spadła ci odporność?  Quantum Rezonans

Bolą cię stawy?    Brakuję ci energii?   Food detective test na    
         nietolerancje pokarmowe

zapisz się na bezpłatną konsultację 607 881 529 
siedlce, ul. Mazurska 2 (I piętro) www.dietetyksiedlce.pl 

REKLAMA
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Spółdzielczość mieszkaniowa w procesie 
odbudowy i integracji państwa oraz ludności po 
roku 1918 zajmowała szczególne miejsce pomi-
mo, że stanowiła dość młodą branżę spółdzielczą 
w stosunku do mleczarstwa, bankowości czy 
też spółdzielczości rolniczo-handlowej. Roz-
wój spółdzielczości mieszkaniowej od samego 
początku był wspierany przez władze, które 
widziały w niej ważny czynnik determinujący 
funkcjonowanie państwa. Już w pierwszych 
miesiącach niepodległości uchwalono ustawy  
regulujące funkcjonowanie spółdzielni. 1 sierp-
nia 1919r. Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę 
o Państwowym Funduszu Budowlanym, a na-
stępnym fundamentalnym aktem prawnym była 
ustawa o spółdzielniach z 29 października 1920r. 
W/w akty prawne miały istotny wpływ na kształ-
towanie porządku prawnego. Dowodziło to, że 
młode państwo bardzo poważnie traktowało 
spółdzielczość. Dzięki wspomnianym ustawom 
każda spółdzielnia mogła ubiegać się i korzystać 
ze specjalnych funduszy państwowych. Na po-
czątku tego typu kredyty sięgały 95% kosztów 
budowy, z ratami na 20 lat  z oprocentowaniem 

w wysokości 4%. Po kilku latach zmniejszono 
je na 80-90% kosztów budowy, z oprocentowa-
niem na 3%. Dzięki temu w pierwszej dekadzie 
niepodległości powstało wiele nowych spół-
dzielni lokatorskich zapewniających mieszkania 
osobom o najniższych dochodach. Państwo nie 
zostawiało kwestii budownictwa spółdzielczego 
bez należytego wsparcia.

W roku1924 powstał Bank Gospodarstwa 
Krajowego, który przejął na siebie zadanie 
kredytowania inwestycji budowlanych podej-
mowanych przez spółdzielnie. W latach dwu-
dziestych budownictwo spółdzielcze nie tylko 
łagodziło powojenny głód mieszkaniowy, ale 
także w istotny sposób wpływało na rozwój 
infrastruktury społecznej. W powstających osie-
dlach budowano przedszkola, szkoły, zakłady 
usługowe, świetlice środowiskowe, place zabaw 
i wiele innych. Według danych GUS w roku 1926 
działało w kraju 430 spółdzielni, a w roku 1929 
było ich już 790 z czego prawie 40% w Warsza-
wie. Jedną z pierwszych spółdzielni powstałych 
w niepodległej Polsce była Warszawska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa (WSM), Byłą dosko-

nałym przykładem spółdzielni, organizatora 
życia społecznego swoich mieszkańców. Dzięki 
doskonałemu gospodarowaniu WSM należała do 
tych spółdzielni, które przetrwały bez większych 
uszczerbków okres wielkiego kryzysu gospodar-
czego. Wśród wielu spółdzielni mieszkaniowych 
szczególną rolę w budowie niepodległej Polski 
odegrała Gdyńska Spółdzielnia mieszkaniowa 
utworzona w 1928r. Powstanie spółdzielni było 
ściśle związane z powstaniem i budową portu 
w tym mieście. Gdynia od momentu powstania 
ściągała rzesze robotników, inżynierów i kadry 
kierownicze, dla których trzeba było wybudo-
wać mieszkania.

Spółdzielnie mieszkaniowe miały wielki 
wpływ na unowocześnienie państwa i jakościowe 
zmiany w życiu społeczeństwa. Okres 1930-
1935 to lata wielkiego kryzysu ekonomicznego 
na świecie. Spowodował on przerwanie wielu 
rozpoczętych robót, co naraziło na wielkie straty 
niemal 60% jednostek spółdzielczych. W roku 
1931 powołano Związek Rewizyjny Spółdzielni 
Mieszkaniowych i Budowlani Mieszkaniowych 
mający uprawnienia rewizyjne.. W roku 1934 
uchwalona została nowelizacja ustawy o spół-
dzielniach, według której powstanie nowej 
spółdzielni było uzależnione od zgody związku 
rewizyjnego, co miało uniemożliwić tworzenie 
słabych spółdzielni, nierokujących rozwoju. Ko-
niec kryzysu w 1935 r. oznaczał ponowny rozwój 
mieszkaniówki. Spółdzielnie takie jak WSM, 
Gdyńska SM, Chorzowska SM, Robotnicza SM 
im. Oraczewskiego czy Spółdzielcze stowarzy-
szenie Mieszkaniowe Profesorów Uniwersytetu 
im. Piłsudskiego w Warszawie, podejmowały 
kolejne duże inwestycje. Budowano coraz więcej 
mieszkań, powstawały osiedla, w bardzo dużym 
stopniu kredytowane przez BGK..

W 1934 r. na mocy uchwały Komitetu 
Ekonomicznego Rady Ministrów, powstało 
Towarzystwo Osiedli Robotniczych, które pozy-
skując środki z Funduszu Pracy i Państwowego 
Funduszu Budowlanego, wspomagało zarówno 
już istniejące, jak i powstające spółdzielnie. 
Było to wsparcie głównie spółdzielni lokator-
skich, którym udzielano kredyty na 25 do 50 
lat, z rocznym oprocentowaniem 1,5%! Do roku 
1938 działało: 252 spółdzielnie mieszkaniowe 
zrzeszone w dwóch związkach rewizyjnych, oraz 
365 spółdzielni niezrzeszonych. 

Należy stwierdzić, że spółdzielczość miesz-
kaniowa w Polsce Odrodzonej była istotnym 
elementem wzmacniającym i spajającym we-
wnętrznie  państwo. Choć nie była wtedy zja-
wiskiem powszechnym i silnie zakorzenionym 
w polskim społeczeństwie, to wszędzie tam 
gdzie powstawały spółdzielnie mieszkaniowe, 
rozwijały się aktywne i zintegrowane społecz-
ności lokalne. Można śmiało postawić tezę, że 
spółdzielczość mieszkaniowa swoim dorob-
kiem i działaniami  bardzo mocno wpisała się 
w odbudowę i rozwój Polski już w pierwszych 
latach odzyskania niepodległości.                red. 
na podstawie wystąpienia J. Jankowskiego DS  
Nr 6/18 

Spółdzielczość mieszkaniowa po odzyskaniu Niepodległości
spółdzIELCzE spRAWY
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Zachęcaliśmy do udziału w październiko-
wych wyborach samorządowych ... i nie przy-
pisując sobie „zasług” ucieszyła nas informacja, 
że frekwencja była wysoka, co oznacza, że sie-
dlczanie uwierzyli w moc karty do głosowa-
nia! Poznaliśmy nazwisko Prezydenta Miasta 
Siedlce... poznaliśmy nazwiska Radnych..! 
Wszystkim gratulujemy i ... będziemy z uwagą 
śledzili działania zarówno Pana Prezydenta, jak 
zwłaszcza Radnych, którzy w trakcie kampanii 
wyborczej nie jedną obietnicę złożyli i do nie 
jednego się zobowiązali.

Musimy przyznać, że byliśmy świadkami 
„dziwnej” kampanii wyborczej. Z jednej strony 
bardzo intensywna akcja wyborcza kandyda-
tów na Prezydenta Miasta, z drugiej ... bardzo 
nieśmiała... jakby przytłoczona wagą tej pierw-
szej... kampania kandydatów na Radnych. I w 
zasadzie, tylko dwie formy agitacji wyborczej: 
ogromne bilbordy (w ogromnej ilości) oraz 
tysiące egzemplarzy „gazetek wyborczych”, 
z których tak naprawdę niewiele można było 
się dowiedzieć, niewiele wyczytać..! Ot, takie 
galerie portretów, zbiór haseł i bardzo drobnym 
drukiem kilka „pomysłów” na Siedlce przyszło-
ści. Miejsce tradycyjnych spotkań z wyborca-
mi zajęły debaty i kilka, słabo nagłośnionych 
spotkań z kandydatami na Prezydenta Miasta, 
w trakcie których kandydaci na Radnych mogli 
się w zasadzie „tylko pokazać”. Dyskusji, wy-
miany opinii i poglądów, zgłaszanie wniosków 
i postulatów – tego prawie nie było. No i kilku 
„kolędników”, bo co bardziej ambitni kandydaci 
na Radnych uznali, że najlepszą formą autopre-
zentacji będzie składanie „niezapowiedzianych 
wizyt” w mieszkaniach siedlczan.

Na przyszłość warto chyba rozważyć, czy 
w miejsce „kolędowania” i nieczytelnych gazet, 
nie warto byłoby wrócić do otwartego dialogu 
z wyborcami. Otwartego – bo „debaty” były 
tylko dla nielicznych, wybranych, wskazanych... 
Duch samorządności, czyli współodpowiedzial-
ności za przyszłość naszego miasta domino-
wał drzewiej właśnie podczas autentycznych, 
otwartych, bezpośrednich spotkań kandydatów 
z siedlczanami. Podczas takich zgromadzeń 
każdy miał możliwość wypowiedzenia się, 
złożenia, zgłoszenia wniosków, inicjatyw, 
postulatów, ale nade wszystko ... poznania 
przyszłych włodarzy miasta (na żywo, a nie za 
pośrednictwem bibuły wyborczej). To ważny 
wniosek płynący z odbytej kampanii wyborczej, 
ponieważ ... jak nigdy dotąd ... mieliśmy do 
czynienia z totalnym wymieszaniem szyldów 
partyjnych, niezwykłych koalicji, zmian barw 
klubowych, ba, nawet wolt ideowych! Siedlcza-
nie ze zdumieniem „śledzili” nagłe, nieocze-
kiwane, zaskakujące, a nawet bulwersujące 
„przejścia” kandydatów z „opcji do opcji”! I tak 
na liście, nazwijmy ją „prawicowej” znalazły się 
nazwiska dotąd kojarzone z przynależnością 
czysto stowarzyszeniową, bardzo liberalną 
(czyt. PO), SA na liście nazwijmy ją „centro-
-prawicowej” pomieścili się reprezentanci PO, 
Nowoczesnej, PSL, SLD i jedynie Pan Bóg wie, 
kto jeszcze..! Z takimi listami wyborczymi do-
tąd nie mieliśmy w Siedlcach do czynienia! To 
wyborcza nowość i może rzeczywiście czas, by 
nauczyć się wybierać „nazwiska”, a nie szyldy 
partyjne, które tak łatwo porzucić, zmienić, 
zlekceważyć..! Ech ideowcy..! To było bardzo 
niemiłe zaskoczenie..! To taka dziwna, wybor-

cza „fałszywka”..! No, ale co się wydarzyć miało, 
to się wydarzyło! Mamy nowego Prezydenta 
Miasta Siedlce i mamy w sporej części „nowy” 
skład Rady Miasta Siedlce. Kilku „żelaznych” 
kandydatów tym razem przegrało... pojawiły 
się nowe twarze... oby z nowymi pomysłami 
na rozwój Siedlec.

Piszemy o powyższym, bo w licznych 
rozmowach z naszymi Czytelnikami sły-
szeliśmy o uzasadnionych „pretensjach” 
do „niektórych”, którzy wykonali „dziwne, 
polityczne wolty”, a ich obecność na listach 
kandydatów – tych prawicowych, czy tzw. 
bezpartyjnych – budziły złe emocje. A zapytać 
o powody tak istotnych przewartościowań 
nie było szans! Więc i pytać nie będziemy ... 
natomiast śledzili będziemy z uwagą i życz-
liwością efekty pracy zarówno Prezydenta 
Miasta, jak zwłaszcza Radnych Rady Miasta. 
Jak to rzekła pewna pani, interesująca się 
wyborami i odrobinę w nie zaangażowana 
– ciekawe, czy te uśmiechnięte buzie, które 
kuszą nas z bilbordów oraz ulotek, będą miały 
powody, by nadal uśmiechać się do nas, gdy 
przyjdzie decydować o trudnych sprawach 
bezpośrednio dotyczących nas, mieszkańców 
grodu nad Muchawką..? 

Co po wyborach dla nas... Spółdzielców..? 
Sporo niewiadomych, sporo znaków zapytania 
i czekanie na pierwsze decyzje Prezydenta 
i Rady Miasta! Zwłaszcza te, które wiążą się 
z budżetami domowymi... z edukacją, kulturą, 
sportem i rekreacją, komunikacją, drogownic-
twem i ochroną środowiska..! Te, które będą 
miały wpływ na koszt mediów i usług komunal-
nych. Te, które zlikwidują w Siedlcach „smog”, 
uporządkują odbiór odpadów komunalnych, 
stworzą warunki do uruchamiania w Siedlcach 
wielu nowych miejsc pracy! To sprawy, które 
nas Spółdzielców interesują w równym stopniu, 
jak tych, którzy do grona spółdzielców nie 
należą. Mamy nadzieję, że tym razem za-
równo Radni jak i Pan Prezydent dostrzegą, 
że My spółdzielcy, zamieszkujący w zaso-
bach SSM to prawie 40% mieszkańców tego 
miasta, a spółdzielnia to największy klient 
i dostarczyciel niebagatelnych przychodów 
dla wszystkich miejskich spółek. 

Życzymy zarówno Panu Prezydentowi 
Miasta, Radnym Rady Miasta Siedlce, aby 
najbliższe pięć lat wypełnili mądrą polityką 
prospołeczną, szanowali nas Siedlczan, czy-
nili wszystko, co tylko możliwe dla godnego, 
spokojnego, bezpiecznego i przyjaznego życia 
w naszej „małej Ojczyźnie” – w Siedlcach.  
        hłkt

spółdzIELCzE pROBLEMY

WYBORCZY „KOGEL-MOGEL”
... czyli wybraliśmy Prezydenta i Radę Miasta Siedlce!

A jednak zdrożeje!
Pismem z dnia 13 grudnia 2018 roku Przed-
siębiorstwo Energetyczne w Siedlcach poinfor-
mowało Spółdzielnię, że w związku z upływem 
okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy 
dla ciepła, wprowadza się z dniem 1 stycznia 
2019 r. nową taryfę. Taryfa została zatwierdzo-
na decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energe-
tyki nr DRE-4210.23.11.2018.137. XII.RWY 
z dnia  6 grudnia 2018 r. Nowa taryfa zostanie 
wprowadzona do stosowania po upływie 28 
dni od daty powiadomienia o zamiarze zmiany 
cen, tj. od dnia 11 stycznia 2019 r. Jak poinfor-
mowano w piśmie poziom cen ciepła wzrasta 
średnio o 6,54 %, a stawki opłat przesyłowych 
o 1,34 %.

W uzasadnieniu decyzji napisano: przyczy-
ną wzrostu cen jest wzrost cen paliw oraz upraw-

nień do emisji dwutlenku węgla. W stosunku 
do poziomu przyjętego w kalkulacji dotychczas 
stosowanej taryfy ceny miału węglowego wzro-
sły o 30,2 % a ceny gazu ziemnego o 15,5 %.

A miało być tak dobrze. Po niewielkiej co 
prawda obniżce cen ciepła  w roku 2017 o 1% 
i wzroście udziału sprzedaży energii elektrycznej 
w sprzedaży ogółem (ponad 70 %) oraz osią-
gnięciu przez PE ponad dwudziestomilionowego 
zysku za rok 2017 można było liczyć, że ceny cie-
płą co najmniej pozostaną na dotychczasowym 
poziomie. Niestety mimo opowiadań władz, że 
nic nie drożeje, prawda jest inna. 

Licząc, że podwyżka wejdzie w życie, to 
w skali spółdzielni roczny koszt ciepła wzro-
śnie w granicach 1 - 1,2 miliona zł.

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

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

Telefon
Skorzystaj z Serwisu Likwidacyjnego dla Mieszkalnictwa  

42 63 44 844  

Pod tym numerem uzyskasz też informacje o przebiegu likwidacji Twojej szkody.

Jak zgłosić szkodę  
w UNIQA?

PESEL w przypadku szkody 
zgłaszanej z ubezpieczenia 
mieszkania

TERMIN i MIEJSCE zdarzenia

NR KONTA, na które ma zostać 
wypłacone odszkodowanie

NR POLISY, z której zgłaszana jest 
szkoda

Co będzie potrzebne podczas zgłoszenia szkody?

Szczegółowe informacje:

UNIQA TU S.A.

ul. Asłanowicza 29

08-110 Siedlce

tel. 25 63 30 296,  

25 63 33 585, wew. 35

fax. 25 63 30 296


