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Zgodnie z harmonogramem oraz postano-
wieniami prawa, w kwietniu i maju odbyły się 
Walne Zebrania Członków w częściach Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Nasza Redakcja zachę-
cała do wzięcia udziału w nich oraz do „dialogu” 
z Zarządem, administracjami na tematy, które 
wymagają wyjaśnień, wiarygodnych informacji, 
komentarzy i decyzji. Nie mogło się bowiem tak 
wydarzyć, by jedynym i głównym powodem zebrań 
okazały się wybory do Rady Nadzorczej i Rad 
Mieszkańców. Najważniejszymi - dla nas człon-
ków - informacjami miały być te, które dotyczyły 
kondycji finansowej Spółdzielni, bilansu za 2013 
rok, zrealizowanych zadań inwestycyjnych oraz 
wniosków poszczególnych grup członkowskich 
przyjętych w minionym roku. Apelowaliśmy o licz-
ny udział, ale tegoroczne frekwencja nie odbiegała 
od tej, odnotowywanej w minionych kilku latach.

Emocje..? A i owszem... były! Pojawiały się 
wraz z omawianiem problemu rozliczeń za opłaty 

wnoszone w 2013 roku, a sumowane w pierwszym 
kwartale roku bieżącego. Zwłaszcza „bolesne” nie-
dopłaty, za CO, CW, gaz, wodę oraz odbiór ścieków. 
Fakt rozłożenia na raty spłat owych niedopłat ni-
kogo nie emocjonował. Istniał problem „skąd one 
i w takiej wysokości?”. W tym miejscu stwierdzić 
należy, że do udzielenia merytorycznych wyjaśnień 
Zarząd był przygotowany profesjonalnie i chociaż 
nie udało się rozwiać wszystkich wątpliwości, to 
„rzeczywiste powody niedowład” zostały przez 
zdecydowaną większość spółdzielców przyjęte do 
wiadomości oraz - nie bez stresu - zaakceptowane. 

Niestety, wśród członków SSM są i tacy, do 
których żadne wyjaśnienie, żadne analizy i udoku-
mentowane wyliczenia nie docierają. Mają własne, 
dogmatyczne, jedynie prawdziwe. Stąd tyle emocji, 
oskarżeń, podejrzeń, wręcz pomówień. Przykre 
to i zbędne! W naszej spółdzielni mamy prawo 
zawsze, o wszystko i w każdym czasie pytać. Mamy 
prawo zapoznać się z dokumentacją, fakturami, 

odczytami i podsumowaniami. Niekoniecznie 
podczas Walnych Zebrań Członków! Większą 
wartość mają rozmowy w siedzibie SSM gdzie 
zgromadzona jest dokumentacja i wszystko można 
sprawdzić. 

Przy okazji „dialogu” na temat niedopłat 
i rozliczeń wyszły na jaw powody, które ewi-
dentnie leżą po stronie członków SSM. Bywają 
spółdzielcy „sprytni”, którzy znajdą sposób, by 
kosztem ogółu „oszczędzić”! Nawet nie chodzi 
już o nieprawdziwe dane o liczbie osób zamiesz-
kujących w danym mieszkaniu, chociaż bywa 
nazbyt często, że wykazywana jest jedna osoba 
zamieszkująca, a faktycznie w lokalu mieszka osób 
sporo więcej. Znamy ten proceder i debatowaliśmy 
już o nim wielokrotnie. Problemem prawdziwym 
i kłopotem jest liczba spółdzielców zalegających 
z wnoszeniem opłat. Skala długu wcale nie jest 
mała, ale podczas Walnych Zebrań ten „powód” 
kłopotów” jakby nie istniał. Podobnie jak nie ist-
niał problem „podkradania” energii elektrycznej, 
ogrzewania mieszkań kuchenkami gazowymi, czy 
wykorzystywania pomieszczeń tzw. gospodar-
czych na cele niezgodne z ich przeznaczeniem. 
Zarząd tłumaczył, że dostawcy mediów i usług 
obciążają SSM jedną, ogólną fakturą! Zapłacić 
trzeba! Dochodzenie, kto, kiedy, ile „wrzucił do 
ogólnego kotła zobowiązań” lub ilu nie zapłaciło 
nic jakby mniej dyskutujących interesował. A jest 
to problem poważny i należy mieć nadzieję, że 
Rada Nadzorcza, w nowym składzie osobowym 
pochyli się nad tymi sprawami, znajdzie oraz 
zaproponuje mądre rozwiązania. Nikt nie lubi 
„zakładać” za cwaniaków lub za dłużników! Bę-
dziemy oczekiwali na wdrożenie metod, które 
zdecydowanie obniżą poziom długów czynszo-
wych oraz wyeliminują tych „oszczędzających, 
kosztem ogółu spółdzielców”.

Wybory do Rady Nadzorczej odbyły się! 
Refleksja z nich jedna! Spółdzielcy nadal darzą 
zaufaniem sprawdzonych mieszkańców swoich 
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Nikt, do nikogo, w drzwi pukał nie będzie, by 
sprawdzić! Przecież i tak wiadomo ilu w danym 
mieszkaniu mieszka i płaci za to, a ilu „przechowuje 
dodatkowych lokatorów” bez ponoszenia kosztów ich 
przebywania w spółdzielczym „M”. Jeszcze w 2013 
roku mieszkań, w których zamieszkiwało więcej niż 
wykazywano do wyliczenia należności czynszowych 
było ok. 600! W 2014 roku liczba ta zmalała, o 50%, 
ale nadal stanowi problem, z którym trzeba się uporać. 
Nie lubimy „takiego cwaniactwa”! Płacimy uczciwie 
i mamy prawo wymagać, by sąsiedzi, by członkowie 
jednej i tej samej wspólnoty spółdzielczej traktowali 
nas poważnie płacąc uczciwie. Wykazy w gablotach, 
na klatkach schodowych, to jedno ... a życie..? Przy-
kładowo! W lokalu „M-3” teoretycznie i zgodnie 
z dokumentami zamieszkuje jedna osoba. Czynsz 
wyliczany jest zatem z uwzględnieniem „jednej” osoby! 
Kłopot w tym, że obok owej „jednej”, bez zgłoszenia 
i korekt czynszowych zamieszkują „dodatkowo” jeszcze 
cztery inne osoby. Razem pięć! Uczciwie?

W minionych latach wielokrotnie podnoszo-
no w trakcie zebrań grup członkowskich problem 
„dodatkowych lokatorów”. Twierdzono, nie bez pod-
staw, że mieszkania, w których powinien mieszkać 
jeden spółdzielca wynajmowany jest, jako stancja 
dla czworo studentów lub uczniów, bywa, że dla 
obcokrajowców handlujących na miejskich baza-
rach lub też „wprowadza się” członków rodziny, 

którym akurat zamarzyło się mieszkać w mieście! 
Kreowano wnioski, by wystąpić do Urzędu Miasta 
i zweryfikować listy lokatorów zameldowanych 
w danym mieszkaniu. Nic z tego nie wyszło. Koszt 
„zapytania Urzędu o meldowanych” okazał się zbyt 
wysoki, a przy skali zjawiska wymusiłby na SSM 
zapłacenie za taką „wiedzę” dziesiątków tysięcy 
złotych. W bieżącym roku temat „dodatkowych 
lokatorów” powrócił w związku z pytaniami spół-
dzielców o skalę „niedopłat” za gaz oraz energię 
elektryczną rozliczaną w opłatach bieżących (klatki 
schodowe, piwnice, pomieszczenia wspólne, w tym 
wiatrołapy). W imię czego wszyscy mają płacić za 
tych, którzy „cwaniaczą”?! Przecież to oczywiste, że 
cztery osoby zużyją więcej gazu i prądu niż jedna! 
Takich opłat znalazłoby się więcej. W skali jednej 
klatki schodowej może by i problemu wielkiego nie 
było, ale już w skali bloku, zwłaszcza wieloklatko-
wego i wielokondygnacyjnego... złotówki się mnożą 
- a zapłacić trzeba!

Można zrozumieć, gdy z przyczyn wyższej ko-
nieczności życiowej ktoś bierze do siebie osobę 
chorą, wymagającą stałej opieki,__ sędziwą lub 
życiowo niezaradną. Nikt nie kruszyłby kopii o hu-
manitarne zachowania, o pomoc słabszym, starym, 
niepełnosprawnym, czy schorowanym. Ale w nasze 
„M” wprowadzamy dziesiątki takich, których stać 
na wnoszenie opłat za siebie! 

Wyliczył pewien spółdzielca: czynsz miesięczny 
za „M-3” na dwie osoby zamieszkujące to ok. 500 
złotych. W tym samym mieszkaniu (opuszczonym 
przez uprawnionych spółdzielców, a wynajętym 
na stancje lub jako miejsca hotelowe) to nie tylko 
czynsz płacony „za spółdzielcę wynajmującego” przez 
„dzikich lokatorów”, ale i dodatkowe 200 złotych 
od głowy dla niego. To już biznes. To działalność 
gospodarcza! Tyle, że do spółdzielni wpływa tylko 
czynsz!!! Wyższe zużycie gazu i wspólnego prądu 
(klatki schodowe, windy, piwnice itp.) pokryją ni-
czego nieświadomi sąsiedzi! Moralne to..? Uczciwe..? 
A gdy wszczyna się dyskusję o wysokich kosztach 
zamieszkiwania w spółdzielczym „M”, jedynie winną 
jest administracja i „ci z władz spółdzielczych”.

Jeszcze do niedawna, w piwnicach, stosowano 
oszczędny sposób ich oświetlania. Lampy świeciły 
trochę ciemniej, bywało mrugały, ale oszczędności 
były odczuwalne. Obok oszczędności zlikwidowa-
no „piwniczne lodówki, zamrażarki, prostowniki 
do akumulatorów, pralki i inne urządzenia”, które 
opłacało się podłączać do liczników tzw. ogólnych, 
opłacanych przez wszystkich zamieszkałych w danym 
bloku. Tak było! Już nie jest! Dlaczego? Zaczynają 
wracać do piwnic „dawne działalności” i dawne 
urządzenia „domowe”, które opłaca się mieć „pod 
wspólnym prądem”! 

Ile jest takich „dopłat ukrytych”, które spółdzielcy 
fundują sobie wzajemnie?! Oj, sporo! Czy musi tak 
być? Oj, chyba czas, by każdy płacił za faktycznie 
wykorzystywane media i usługi! Czas, by nie płacić 
„za oszczędnych inaczej”. Czas, by płacić za siebie!!!

Redakcja

Aktualności 
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Uchwała Nr 1
wyboru Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach.

Uchwała Nr 2
przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2013 rok. 

Uchwała Nr 3

przyjęcia sprawozdania Zarządu Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach za 2013 rok wraz z informacją 
z realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej 
Spółdzielni za lata 2010-2011.

Uchwała Nr 4
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2013 rok. 

Uchwała Nr 5 podziału nadwyżki bilansowej za rok 2013.

Uchwała Nr 6
oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdziel-
nia może zaciągnąć.

Uchwała Nr 7
udzielenia absolutorium inż. Romanowi Bogusławowi 
Oklińskiemu - Prezesowi Zarządu Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za rok 2013.

Uchwała Nr 8
udzielenia absolutorium mgr Henrykowi Wilczewskiemu 
- Zastępcy Prezesa - Głównemu Księgowemu Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2013.

Uchwała Nr 9
udzielenia absolutorium mgr inż. Michałowi Golik  - Za-
stępcy Prezesa Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszka-
niowej za rok 2013.

Uchwała Nr 10
uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach.

Uchwała Nr 11
zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 przy 
ul. Kurpiowskiej 7 w Siedlcach.

Uchwała Nr 12
zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 przy 
ul. Warszawskiej 123 w Siedlcach.

Uchwała Nr 13
rozpatrzenia odwołania numer członkowski 14616 od 
uchwały Nr 26 / 2013 Rady Nadzorczej z dnia 21 sierpnia 
2013 r. w sprawie wykluczenia ze  Spółdzielni. 

Uchwała Nr 14
rozpatrzenia odwołania numer członkowski 14615 od 
uchwały Nr 27 / 2013 Rady Nadzorczej z dnia 21 sierpnia 
2013 r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni. 

Uchwała Nr 16
rozpatrzenia odwołania numer członkowski 10449 od 
uchwały Nr 32 / 2013 Rady Nadzorczej z dnia 21 sierpnia 
2013 r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni. 

Uchwała Nr 17
rozpatrzenia odwołania numer członkowski 13837 od 
uchwały Nr 4 / 2013 Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 
2013r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni.

Kolegium stwierdza, że nie została podjęta uchwała w sprawie:

Uchwała Nr 15
rozpatrzenia odwołania numer członkowski 20917 od 
uchwały Nr 6 / 2014 Rady Nadzorczej z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni.

Z A W I A D O M I E N I E

Teksty uchwał znajdują się do wglądu w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. 3 Maja 28 (parter), w biurze Spółdzielni przy ul. 3 Maja 28 (II piętro - tablica 
ogłoszeń) oraz w administracjach osiedlowych: przy ul. Sobieskiego 18, przy ul. Floriańskiej 7 i przy ul. Mazurskiej 7.

Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siedlcach informuje, że Walne Zgromadzenie w częściach odbyło się w dniu 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 kwiet-
nia 2014 r. i 05, 06, 07, 08, 09 maja 2014 r. Posiedzenie Kolegium odbyło się w dniu 15 maja 2014 r.
Kolegium stwierdza, że zostały podjęte n/w uchwały w sprawie:

KOSZTOWNA „NIEWIEDZA”..?
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Dokończenie ze str. 1

Spotkanie z samorządowcami

osiedli. Każde z osiedli, zgodnie ze statutem, ma swojego reprezentanta 
w Radzie Nadzorczej i pozostaje tylko forma współpracy z nim, by nic, 
co ważne nie umknęło uwagi. Wiemy kto, z którego osiedla, więc należy 
możliwość przenoszenia lokalnych problemów na forum Rady Nadzorczej 
„udrożnić” i mądrze wykorzystać! Osobnym „smaczkiem” wyborów do 
Rady Nadzorczej była próba przenoszenia „przyzwyczajeń” z kampanii 
wyborczych do parlamentu, czy do samorządu miasta na grunt spółdzielczy. 
Kilku kandydatów swoje autoprezentacje ograniczyło do ostrych ataków na 
statutowe organa SSM, do oskarżeń o manipulacje finansowe i kombinowanie! 
Z nagła pojawiły się oskarżenia o dawno wyjaśnione i udokumentowane 
efekty sprzedaży tych części majątku spółdzielczego, które bardziej były 
źródłem deficytu niż zysku - choćby kultowy już ZBR! By było ciekawiej 
deklaracje takie padały z ust tych, którzy „godnie” zasiadają lub zasiadali 
w Radach Nadzorczych spółek miejskich. Tak zasiadając jakoś nie czuli się 
Spółdzielcami i przez palce patrzyli na politykę „drenowania domowych 
budżetów” członków SSM. Teraz gotowi byli szukać „kantów” w SSM! Cie-
kawe podejście..! Szczęściem spółdzielcy nie dają się na taki „pic wyborczy” 
nabierać! I dobrze...

Kolejne Walne Zebrania Członków za rok! Znów będzie okazja do 
podsumowań, rozliczeń, zadawania pytań. Znów będziemy wnioskowali, 
podpowiadali, upominali się o ... Póki co można podsumować przebieg oby-
tych zebrań krótko ... nie jest źle, choć mogłoby być lepiej! Ocenimy ... za rok! 

Red. 

Oficjalne spotkania siedleckich samorządowców z Radą Nadzorczą SSM 
to już tradycja. Tworzą one platformę porozumienia w sprawach istotnych 
dla mieszkańców miasta. Tak było i teraz. 17 czerwca br. sala konferencyjna 
Spółdzielni Mieszkaniowej gościła na wspólnym posiedzeniu Komisję Go-
spodarki Mieszkaniowej Rady Miasta Siedlce oraz Zarząd i Radę Nadzorczą 
SSM. Udział w posiedzeniu wzięli, zaszczycając swoją obecnością: Z-cy 
Prezydenta Miasta Siedlce - Pani Anna Sochacka i Pan Jarosław Głowacki, 
Przewodniczący Rad Mieszkańców Osiedli, Kierownicy Administracji 
Spółdzielni oraz Prezes Siedleckiego Tow. Budownictwa Społecznego Pan 
Andrzej Filipek. 

W pierwszej części spotkania, którą prowadził Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Mieszkaniowej Pan Arkadiusz Mazurkiewicz odbyła się m. 
in. dyskusja ogólnie sprowadzająca się do przekazania włodarzom miasta 
problemów nurtujących społeczność spółdzielczą, aby żyło nam się bez-
piecznie i lepiej, aby we wspólnych działaniach, wspólnym poszanowaniu 
urzeczywistnić logo „Siedlce - Miasto Przyjazne”. Tematom tej dyskusji strony 
poświęciły prawie 3 godziny, stąd wybaczcie Państwo, trochę wybiórczo i „na 
skróty” przekażę tę informację. 

Pod adresem władz miasta skierowano m. in. pytania o: planowaną 
inwestycję drogową na odcinku ul. Woszczerowicza - Plac Tysiąclecia, 
„ucywilizowanie” ul. Romanówka, pozyskanie nowych miejsc parkingowych, 
udział miasta w rewitalizacji i estetyce osiedli mieszkaniowych oraz miejsc 
wypoczynku (park miejski) i rekreacji kładąc szczególny nacisk na moder-
nizację i profesjonalne wyposażenie placów zabaw dla dzieci. Dyskutowano 
o terenach zielonych. Tu wtrącę, że aktualnie Zarząd SSM zatrudnił specjalistę 
od urządzania terenów zielonych, niech świadczy to o powadze problemu. 
Wiele, bardzo wiele miejsca poświęcono sprawom zagospodarowania smieci. 
W tym temacie ukłon od mieszkańców i samorządu SSM pod adresem 
Prezydenta Siedlec za szybką reakcję i zorganizowanie na zadawalającym 
poziomie odbioru gruzu pochodzącego z przeprowadzanych remontów 
i bezpłatny jego odbiór. Powracając w dyskusji do inwestycji drogowych 
dyskutanci wskazywali na opieszałą realizację zgłaszanych wniosków. 

Pozostają one w zasadzie w sferze obietnic, a dotyczą ulic Wyszyńskiego, 
Sobieskiego, Karpackiej czy też parkingu na Granicznej. 

Padały głosy o aktywność władz miasta w zakrojonym (program re-
witalizacji) na szeroką skalę procesie dociepleń budynków mieszkalnych 
w zasobach spółdzielczych i realizację spółdzielczych wniosków. W tym 
miejscu Rada Nadzorcza SSM składa wyrazy podziękowania zarządowi, 
kierownikom administracji i tym wszystkim, którzy zabierając głos w dyskusji 
swoimi merytorycznie mocnymi akcentami podkreślili jak ważnym jesteśmy 
partnerem, gotowym w każdym zdaniu i w każdym czasie, uruchamiając 
środki finansowe do wspólnych rozwiązań wskazywanych przez społeczność.

Zabierając głos w dyskusji, udzielając odpowiedzi, swoją wiedzą, swoimi 
refleksjami podzielili się Z-cy Prezydenta i członkowie Komisji Gospodarki 
Mieszkaniowej. Można to ująć tak. Część wniosków, które nie wymagają 
korekty przyjętego planu budżetu będzie realizowana poprzez ścisła współ-
pracę grupy roboczej stworzonej przez samorząd miasta i przedstawicieli 
SSM. Będzie ona nadawać priorytet sprawom do załatwienia i realizacji. 
Padły ważne słowa od przewodniczącego Komisji Pana Arkadiusza Mazur-
kiewicza, aby strona spółdzielcza co miesiąc rozliczała nas (samorząd) ze 
składanych wniosków, zaś członek komisji Pan Zbigniew Piwoński stwierdził, 
że nasze spotkania to już systemowe rozwiązywanie problemów, zaczął się 
czas poważnie potraktować mieszkańców zasobów SSM, czas sporządzenia 
wykazu spraw do załatwienia.

Trzeba obiektywnie przyznać - mówił z-cz prezydenta J. Głowacki, że 
borykamy się z ogólnopolskim problemem finansowania inwestycji dro-
gowych. Siedlce permanentnie wpisują się do projektów umożliwiających 
korzystanie ze środków unijnych. Nie zapominamy o tych problemach, 
jednak ciągłe zmiany wskaźników oddłużenia przesuwają inwestycje, lub je 
ograniczają. Mazowsze ma specyficzną sytuację z pozyskiwaniem środków 
unijnych. Pani z-ca prezydenta A. Sochacka zapewniła, że dołoży wszelkiej 
staranności aby place zabaw, ich profesjonalne urządzenie zostały ujęte 
w budżecie miasta na 2015r..

Druga część spotkania to już posiedzenie Rady Nadzorczej SSM, na któ-
rym z aprobatą przyjęto propozycję partnerstwa w rozwiązywaniu problemów 
mieszkańców naszych osiedli. Dobrym zwiastunem niech będzie fakt, że 
już na 18 czerwca zaplanowano w Urzędzie Miasta spotkanie kierowników 
naszych administracji w celu ustalenia dalszej współpracy.

Waldemar Sośniak
Przewodniczący 

Rady Nadzorczej SSM

EMOCJE, DECYZJE, WYBORY...
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Kolegium zwołane na podstawie § 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni odbyło się 
w dniu 15 maja 2014 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. 3 Maja 28 w Siedlcach  
w składzie zgodnie z załączoną listą obecności - załącznik nr 1.

Kolegium potwierdza, że:
•	 Walne Zgromadzenie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielone 

na części w dniach: 22.04.2014 r, 23.04.2014 r., 24.04.2014 r, 25.04.2014 
r, 28.04.2014 r, 29.04.2014 r, 30.04.2014 r, 05.05.2014 r, 06.05.2014 r, 
07.05.2014 r, 08.05.2014 r, 09.05.2014 r. zwołane przez Zarząd SSM 
na podstawie § 40 i § 42 Statutu Spółdzielni odbyło się w częściach od 
pierwszej do dwunastej,

•	 wg list obecności w Walnym Zgromadzeniu Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej podzielonym na części w dniach: 22.04.2014 r, 23.04.2014 
r, 24.04.2014 r, 25.04.2014 r, 28.04.2014 r, 29.04.2014 r, 30.04.2014 r, 
05.05.2014 r, 06.05.2014 r, 07.05.2014 r, 08.05.2014 r, 09.05.2014 r. udział 
wzięło łącznie 564 członków Spółdzielni na 11.010 uprawnionych /co 
stanowi 5,1% ogółu uprawnionych członków/. 

•	 Walne Zgromadzenie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielone 
na części w dniach: 22.04.2014 r, 23.04.2014 r, 24.04.2014 r, 25.04.2014 
r, 28.04.2014 r, 29.04.2014 r, 30.04.2014 r, 05.05.2014 r, 06.05.2014 r, 
07.05.2014 r, 08.05.2014 r, 09.05.2014 r. zostało zwołane w sposób pra-
widłowy, zgodnie z przepisami Statutu i było zdolne do podejmowania 
prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych.

•	 Walne Zgromadzenie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach 
podzielone na części w dniach: 22.04.2014 r, 23.04.2014 r, 24.04.2014 
r, 25.04.2014 r, 28.04.2014 r, 29.04.2014 r, 30.04.2014 r, 05.05.2014 r, 
06.05.2014 r, 07.05.2014 r, 08.05.2014 r, 09.05.2014 r. obradowało wg 
przyjętego porządku: 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Prezydium
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej
5. Wybory do Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach
6. Wybory do Rady Mieszkańców Osiedla(i)
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za 2013 r.,

b) przyjęcia sprawozdania Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszka-
niowej za 2013 rok wraz z informacją z realizacji wniosków polu-
stracyjnych z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2010-2011,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 rok,
d) podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok,
e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 rok,
g) uchwalenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”,
h) zbycia prawa własności lokalu nr 7 przy ul. Kurpiowskiej 7 w Siedlcach,
i) zbycia prawa własności lokalu nr 2 przy ul. Warszawskiej 123 w Siedlcach. 

8. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wyklu-
czenia ze Spółdzielni

9. D y s k u s j a
10. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję Wnioskową
11. Zamknięcie obrad

Zarząd
Natomiast kolejność rozpatrywania poszczególnych spraw objętych 

porządkiem obrad zmieniły 4 części Walnego Zgromadzenia: 22 kwietnia 
2014 r. - „Warszawska” II etap - pozostawiono na równi dyskusję po punkcie 
6 jako punkt 6a. o sprawach nie objętych porządkiem obrad , czyli o sprawach 
bieżących i bezpośrednio dotyczących osiedla i niezależnie od tego pozo-
stawiono punkt dyskusja po sprawozdaniach, żeby nie pozbawić członków 
możliwości dyskutowania o sprawozdaniach bez wcześniejszych wypowiedzi 
Prezesów Spółdzielni, 23 kwietnia 2014 r. - „Orlicz - Dreszera” - dyskusję 
z pkt 9 podzielono na dwie części: po punkcie 7b, kontynuacja w pkt 9.

25 kwietnia 2014 r. - „Warszawska” I etap - po każdym punkcie, aby była 
możliwość zadawania pytań i dyskusji, 28 kwietnia 2014 r. - „Roskosz” - 
pkt 9 Dyskusja - przeniesiono po pkt 4 i nadano nowy numer 4a.

Kolegium stosownie do § 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni, na podstawie 
przedłożonych protokołów z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 
wybranych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej podzielonego na części w dniach: 22.04.2014 r, 
23.04.2014 r, 24.04.2014 r, 25.04.2014 r, 28.04.2014 r, 29.04.2014 r, 30.04.2014 
r, 05.05.2014 r, 06.05.2014 r, 07.05.2014r, 08.05.2014 r, 09.05.2014 r. autoryzuje 
i potwierdza, które z uchwał zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.

Wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami Walnego Zgro-
madzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielonego na części 
w dniach: 22.04.2014 r, 23.04.2014 r, 24.04.2014 r, 25.04.2014 r, 28.04.2014 r, 
29.04.2014 r, 30.04.2014 r, 05.05.2014 r, 06.05.2014 r, 07.05.2014 r, 08.05.2014 
r, 09.05.2014 r. 
Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 22.04.2014 r, 23.04.2014 r, 
24.04.2014 r, 25.04.2014 r, 28.04.2014 r, 29.04.2014 r, 30.04.2014 r, 05.05.2014 r, 
06.05.2014 r, 07.05.2014 r, 08.05.2014 r, 09.05.2014 r. w sprawie: wyboru Rady 
Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach. Kandydaci do 
Rady Nadzorczej - Kadencja 2014 - 2017 otrzymali następującą ilość głosów:
Lp. Nazwisko i imię Osiedle Ilość
1. Dąbrowa Mirosława 1000 Lecia III etap 301
2. Dobrowolska Zofia Orlicz-Dreszera 246
3. Fiuk Andrzej Warszawska II etap 341
4. Górski Stanisław Kiepury, Czackiego, Reymonta 180
5. Jagiełło Ewa Ogrody 251
6. Jakubik Witold Warszawska II etap 346
7. Jarząb Zbigniew 1000 Lecia II etap 326
8. Jeznach Krzysztof Ogrody 337
9. Kacprzak Kazimierz Warszawska II etap 230

10. Kiełczykowska Franciszka 1000 Lecia III etap 218
11. Knapiuk Wioletta Kiepury, Czackiego, Reymonta 321
12. Ksionek Stanisław Roskosz 316
13. Masiak Barbara Nad Zalewem 305
14. Niedziółka Jan Młynarska - Wyszyńskiego 289
15. Pawlak Andrzej Orlicz-Dreszera 323
16. Piątkowski Janusz Warszawska I etap 356
17. Rosa Janusz 1000 Lecia III etap 320
18. Sawicki Mirosław Błonie, Czerwonego Krzyża 326
19. Słupczyński Wiesław Członkowie oczekujący i pozostali 302
20. Soroczyński Wiesław 1000 Lecia III etap 333
21. Soszyński Andrzej Młynarska - Wyszyńskiego 316
22. Sośniak Waldemar Warszawska I etap 310
23. Szołucha Helena Orlicz-Dreszera 259
24. Szymański Sławomir Ogrody 285

Zgodnie z § 57 ust. 2 Statutu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach: Rada Nadzorcza składa się z 17 członków, z tego:
•	 po jednym z każdej części Walnego Zgromadzenia, którzy uzyskali naj-

większą liczbę głosów na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia,
Lp. Nazwisko i imię Osiedle Ilość 
1. Piątkowski Janusz Warszawska I etap 356
2. Jakubik Witold Warszawska II etap 346
3. Jeznach Krzysztof Ogrody 337
4. Soroczyński Wiesław 1000 Lecia III etap 333
5. Jarząb Zbigniew 1000 Lecia II etap 326
6. Sawicki Mirosław Błonie, Czerwonego Krzyża 326
7. Pawlak Andrzej Orlicz-Dreszera 323

P R O T O K Ó Ł 
z czynności Kolegium Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części 
w dniach: 22 kwietnia 2014 r., 23 kwietnia 2014 r., 24 kwietnia 2014 r., 25 kwietnia 2014 r., 28 kwietnia 2014 r., 29 kwietnia 
2014 r., 30 kwietnia 2014 r., 05 maja 2014 r., 06 maja 2014 r., 07 maja 2014 r., 08 maja 2014 r., 09 maja 2014 r.
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8. Knapiuk Wioletta Kiepury, Czackiego, Reymonta 321
9. Soszyński Andrzej Młynarska - Wyszyńskiego 316

10. Ksionek Stanisław Roskosz 316
11. Masiak Barbara Nad Zalewem 305
12. Słupczyński Wiesław Członkowie oczekujący i pozostali 302
•	 pozostali , którzy uzyskali w kolejności największą liczbę głosów na wszyst-

kich częściach Walnego Zgromadzenia bez względu na przynależność do 
części Walnego Zgromadzenia.

Lp. Nazwisko i imię Osiedle Ilość 
1. Fiuk Andrzej Warszawska II etap 341
2. Rosa Janusz 1000 Lecia III etap 320
3. Sośniak Waldemar Warszawska I etap 310
4. Dąbrowa Mirosława 1000 Lecia III etap 301
5. Niedziółka Jan Młynarska - Wyszyńskiego 289

Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Siedlcach podzielonego na części w dniach 22.04.2014 r, 23.04.2014 r, 
24.04.2014 r, 25.04.2014 r, 28.04.2014 r, 29.04.2014 r, 30.04.2014 r, 05.05.2014 
r, 06.05.2014 r, 07.05.2014 r, 08.05.2014 r, 09.05.2014 r. w sprawie przyjęcia 
sprawozdania Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach za 2013 rok: Za - 340 głosów, przeciw - 80 głosów. Uchwała 
została podjęta.

Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 22.04.2014 r, 23.04.2014 r, 
24.04.2014 r, 25.04.2014 r, 28.04.2014 r, 29.04.2014 r, 30.04.2014 r, 05.05.2014 
r, 06.05.2014 r, 07.05.2014 r, 08.05.2014 r, 09.05.2014 r.  w sprawie: przyjęcia 
sprawozdania Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach 
za  2013 rok wraz z informacją z realizacji wniosków polustracyjnych 
z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2010-2011: Za - 357 głosów,  przeciw 
- 59 głosów. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 22.04.2014 r, 
23.04.2014 r, 24.04.2014 r, 25.04.2014 r, 28.04.2014 r, 29.04.2014 r, 30.04.2014 
r, 05.05.2014 r, 06.05.2014 r, 07.05.2014 r, 08.05.2014 r, 09.05.2014 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Siedleckiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2013 rok: Za - 340 głosy,  przeciw - 36 
głosów, Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 22.04.2014 r, 23.04.2014 
r, 24.04.2014 r, 25.04.2014 r, 28.04.2014 r, 29.04.2014 r, 30.04.2014 r, 
05.05.2014 r, 06.05.2014 r, 07.05.2014 r, 08.05.2014 r, 09.05.2014 r. w sprawie: 
podziału nadwyżki bilansowej za rok 2013: Za - 362  głosy, przeciw - 23 
głosy. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 22.04.2014 r, 23.04.2014 r, 
24.04.2014 r, 25.04.2014 r, 28.04.2014 r, 29.04.2014 r, 30.04.2014 r, 05.05.2014 
r, 06.05.2014 r., 07.05.2014 r, 08.05.2014 r, 09.05.2014 r. w sprawie ozna-
czenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć: 
Za -347 głosów, przeciw - 27 głosów. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 22.04.2014 r, 23.04.2014 
r, 24.04.2014 r, 25.04.2014 r, 28.04.2014 r, 29.04.2014 r, 30.04.2014 r, 
05.05.2014 r, 06.05.2014 r, 07.05.2014 r, 08.05.2014 r, 09.05.2014 r. w spra-
wie udzielenia absolutorium inż. Romanowi Bogusławowi Oklińskiemu 
- Prezesowi Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2013: 
Za - 315 głosów, przeciw - 37 głosów. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 22.04.2014 r, 23.04.2014 r, 
24.04.2014 r, 25.04.2014 r, 28.04.2014 r, 29.04.2014 r, 30.04.2014 r, 05.05.2014 
r, 06.05.2014 r, 07.05.2014 r, 08.05.2014 r, 09.05.2014 r. w sprawie udzielenia 
absolutorium mgr Henrykowi Wilczewskiemu - Z-cy Prezesa - Głównemu 
Księgowemu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2013: Za - 333 
głosy, przeciw - 24 głosy.Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 22.04.2014 r, 23.04.2014 
r, 24.04.2014 r, 25.04.2014 r, 28.04.2014 r, 29.04.2014 r, 30.04.2014 r, 
05.05.2014 r, 06.05.2014 r, 07.05.2014 r, 08.05.2014 r, 09.05.2014 r. w spra-
wie udzielenia absolutorium mgr inż. Michałowi Golik - Z-cy Prezesa 
Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2013: Za - 321 
głosów, przeciw - 30 głosów. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 22.04.2014 r, 23.04.2014 r, 
24.04.2014 r, 25.04.2014 r, 28.04.2014 r, 29.04.2014 r, 30.04.2014 r, 05.05.2014 
r, 06.05.2014 r, 07.05.2014 r, 08.05.2014 r, 09.05.2014 r. w sprawie uchwa-
lenia Regulaminu Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach: Za - 325 głosów, przeciw - 11 głosów. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 22.04.2014 r, 23.04.2014 
r, 24.04.2014 r, 25.04.2014 r, 28.04.2014 r, 29.04.2014 r, 30.04.2014 r, 
05.05.2014 r, 06.05.2014 r, 07.05.2014 r, 08.05.2014 r, 09.05.2014 r. w sprawie 
zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Kurpiowskiej 7 
w Siedlcach:   Za - 326 głosów, przeciw - 2 głosy. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 22.04.2014 r, 23.04.2014 r, 
24.04.2014 r, 25.04.2014 r, 28.04.2014 r, 29.04.2014 r, 30.04.2014 r, 05.05.2014 
r, 06.05.2014 r, 07.05.2014 r, 08.05.2014 r, 09.05.2014 r. w sprawie zbycia 
prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Warszawskiej 123 
w Siedlcach: Za - 307 głosów, przeciw - 2 głosy. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 22.04.2014 r, 23.04.2014 
r, 24.04.2014 r, 25.04.2014 r, 28.04.2014 r, 29.04.2014 r, 30.04.2014 r, 
05.05.2014 r, 06.05.2014 r, 07.05.2014 r, 08.05.2014 r, 09.05.2014 r. w sprawie 
rozpatrzenia odwołania xxx, numer członkowski 14616, od uchwały Nr 
26/2013Rady Nadzorczej z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie wyklucze-
nia ze Spółdzielni Pana xxx: Za - 345 głosów, przeciw -1 głos. Uchwała 
została podjęta.

Uchwała Nr 14 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 22.04.2014 
r, 23.04.2014 r, 24.04.2014 r, 25.04.2014 r, 28.04.2014 r., 29.04.2014 
r, 30.04.2014 r, 05.05.2014 r, 06.05.2014 r, 07.05.2014 r, 08.05.2014 r, 
09.05.2014 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania xxxx, numer człon-
kowski 14615, od uchwały Nr 27/2013 Rady Nadzorczej z dnia  
21 sierpnia 2013r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni xxx: Za - 351 
głosów, przeciw - 2 głosy.Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 15 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 22.04.2014 r, 23.04.2014 
r, 24.04.2014 r, 25.04.2014 r, 28.04.2014 r, 29.04.2014 r, 30.04.2014 r, 
05.05.2014 r, 06.05.2014 r, 07.05.2014 r, 08.05.2014 r, 09.05.2014r. w sprawie 
rozpatrzenia odwołania xxx, numer członkowski 20917, od uchwały Nr 
6/2014 Rady Nadzorczej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wykluczenia 
ze Spółdzielni xxx. Za - 107 głosów,  przeciw - 163 głosy. Uchwała nie 
została podjęta.

Uchwała Nr 16 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 22.04.2014 r, 23.04.2014 
r, 24.04.2014 r, 25.04.2014 r, 28.04.2014 r, 29.04.2014 r, 30.04.2014 r, 
05.05.2014 r, 06.05.2014 r, 07.05.2014 r, 08.05.2014 r, 09.05.2014 r. w sprawie 
rozpatrzenia odwołania xxx, numer członkowski 10449, od uchwały Nr 
32/2013 Rady Nadzorczej z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie wyklu-
czenia ze Spółdzielni xxx: Za - 168 głosów, przeciw - 72 głosy.Uchwała 
została podjęta.

Uchwała Nr 17 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 22.04.2014 r, 
23.04.2014 r, 24.04.2014 r, 25.04.2014 r, 28.04.2014 r, 29.04.2014 r, 30.04.2014 
r, 05.05.2014 r, 06.05.2014 r, 07.05.2014 r, 08.05.2014 r, 09.05.2014 r. 
w sprawie rozpatrzenia odwołania xxx, numer członkowski 13837, od 
uchwały Nr 4/2014 Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie 
wykluczenia ze Spółdzielni xxx: Za - 169 głosów, przeciw - 86 głosów. 
Uchwała została podjęta.

Na tym protokół zakończono.
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Pierwsze posiedzenie 
nowej Rady Nadzorczej SSM
W dniu 21 maja 2014 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo 
wybranej Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
na którym Rada ukonstytuowała się w sposób następujący:
Sośniak Waldemar Przewodniczący RN
Słupczyński Wiesław Z-ca Przew. RN
Masiak Barbara Sekretarz RN
Jeznach Krzysztof Przew. Komisji Rewizyjnej
Ksionek Stanisław Przew. Komisji GZM
Sawicki Mirosław Przew. Komisji Organizacyjno-samorządowej
Fiuk Andrzej Przew. Komisji ds. inwestycji
Dąbrowa Mirosława  Członek Komisji GZM
Jakubik Witold Członek Komisji Organizacyjno-samorządowej
Jarząb Zbigniew Członek Komisji Rewizyjnej i ds. inwestycji
Knapiuk Wioletta Członek Komisji Rewizyjnej
Niedziółka Jan Członek Komisji Rewizyjnej
Pawlak Andrzej Członek Komisji ds. inwestycji i GZM
Piątkowski Janusz Członek Komisji ds. inwestycji i GZM
Rosa Janusz Członek komisji GZM
Soroczyński Wiesław Członek Komisji Organizacyjno-samorządowej
Soszyński Andrzej Członek Komisji Organizacyjno-samorządowej

Kupimy kota w worku? 
Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, od 

sierpnia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki obowiązywać będą nowe przepisy 
w sprawie szczegółowych zasad kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. Dotychczas 
odbiorcy gazu płacili za jego zużycie na podstawie 
blokowych liczników, który pokazywały ilość zu-
żytych metrów sześciennych błękitnego paliwa. 
Wg nowych zasad będziemy płacili za faktyczną 
energię zawartą w gazie z uwzględnieniem jego 
kaloryczności. I tu nasuwa się pytanie. Kto i w jaki 
sposób będzie tą kaloryczność mierzył? Liczników 
kaloryczności gazu (chromatografy) nie będzie, bo 
są bardzo drogie (ponoć nawet 100 tys. zł), więc 
przeliczenia będzie dokonywał przy pomocy tzw. 
współczynnika konwersji, urzędnik. Czyli odbiorca 
(mieszkaniec) będzie kupował przysłowiowego kota 
w worku. Jak twierdzą znawcy tematu, metr sze-
ścienny, metrowi sześciennemu nierówny z uwagi 
na to, że dostarczane paliwo może być różnej jako-
ści. Chodzi o ciepło spalania. Podobno przy niskiej 
kaloryczności tracił klient, a przy wyższej dostawca.

Ciekawe kto straci na nowych zasadach rozli-
czania, czy aby nie będzie to tylko odbiorca, który 
będzie musiał płacić za jakość gazu, której w żaden 
sposób nie będzie mógł sprawdzić? Teraz w każdym 
budynku mamy licznik zużycia określonej ilości (w 
m3) gazu i za tyle płacimy. Natomiast od sierpnia 
będziemy płacić za m3 przemnożone przez jakiś 
współczynnik, który „zmierzy” nam dostawca. Cie-
kawe kiedy minister pozwoli na ustalenia ceny, 
np. cukru w zależności od jego słodkości, czy też 
kapusty kiszonej od stopnia jej kwaśności? Paranoja

red.

Lato w mieście

 - Trójka dzieciom
W lipcu przygotowaliśmy bogatą ofertę spędzenia 
czasu wolnego dla dzieci szkolnych. Zajęcia odbędą się 
w dniach 1 - 31 lipca w godzinach 10.00-14.00. 

W programie zajęć przewidziano: 
•	 zajęcia artystyczne,
•	 letnia akademia talentów plastycznych,
•	 rozgrywki sportowe,
•	 Xbox kinect,
•	 strzelanie z łuku
•	 wyjście do kina,
•	 wyjścia na basen
•	 wycieczka do ZOO 

Zapisy w siedzibie klubu przy ul. Kurpiowskiej 3 
lub tel. 25-64-369-36.

Półroczny okres pracy od stycznia 2014 roku do końca 
czerwca 2014 roku , upłynął w atmosferze pracy  i wielu 
wydarzeń kulturalnych , uczestnikami, których były 
dzieci , młodzież , dorośli , i tak:
•	25 stycznia w klubie odbyła się „Prywatka z lat 70 

tych” dla seniorów w ramach współpracy z Uniwer-
sytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedl-
cach. Uczestnicy bawili się przy muzyce z trzech 
dekad. Przygotowane zostały liczne konkursy, quiz 
wiedzy o wydarzeniach z minionych lat, konkurs 
na najlepszą stylizację, upominki i nagrody. Na 
zakończenie udanej prywatki karnawałowej odbył 
się koncert zorganizowany przez pana Ryszarda 
Nowaczewskiego, w którym wystąpili: Bogdan Kuź-
miuk- tenor Filharmonii Narodowej w Warszawie, 
pani Małgorzata Piszek - pianistka Teatru Wielkiego 
- Opery Narodowej w Warszawie i pan Tadeusz 
Melon- wirtuoz skrzypiec.

•	1 lutego odbył się Bal karnawałowy dla dzieci 
z Os.1000 lecia z konkursami, nagrodami, słodkim 
poczęstunkiem. Przepiękne stroje dzieci ,humor 
i tańce  stworzyły karnawałową atmosferę. Zadanie 
publiczne ZDROWO i WESOŁO zostało dofinan-
sowane przez Pełnomocnika ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych w ramach działalności 
Stowarzyszenia Kultura Oświata Samorządność 
KOS w Siedlcach.

•	Od 17 do 28 lutego dzieci były uczestnikami „Zimo-
wego szaleństwa” w klubie Lech. Głównym celem 
pracy z dziećmi i młodzieżą w okresie ferii zimowych 
było zagospodarowanie czasu wolnego od nauki, 
rozwijanie różnorodnych zainteresowań kulturalnych 
dzieci, a przez to wypoczynek od nauki na tyle atrak-
cyjny, aby zrekompensować dzieciom pozostającym 
w mieście wyjazdy na zimowiska. Zadanie publiczne 
dofinansowane zostało z budżetu m Siedlce.

•	8 kwietnia odbył się wieczór wspomnień i poezji 
o Janie Pawle II, nawiązujący do kanonizacji Polaka 
Papieża. Uczestnikami wieczoru wspomnień byli 
członkowie koła seniora Fantazja. Tydzień póź-
niej, 15 kwietnia w Kole Seniora Fantazja, któremu 
przewodniczy Pani Barbara Szymkowicz, odbyło się 
spotkanie z Okazji Świat Wielkanocnych – Jajeczko, 
w  którym udział wzięli zaproszeni goście: Zarząd 

SSM, Prezes Stowarzyszenia KOS, Zarząd Koła 
Seniora RAFA oraz licznie zgromadzeni członkowie 
naszego klubu.  

•	13 czerwca dzieci z klubu Lech zaprezentowały swój 
potencjał i dorobek kulturalny. Były to występy 
grupy teatralnej młodszej w spektaklu „Zapląta-
nie” i grypy starszej „Awantura w muzeum”, pod 
kierunkiem Pani Katarzyny Stańczuk. Wystąpiły 
również dzieci  z grupy tanecznej młodszej w tańcu 
„Hinduskim” i starszej w tańcu „Aniołki i diabełki” 
pod kierunkiem Pani Beaty Barszczewskiej. Oprawa 
plastyczna uroczystości to wkład pracy dzieci  z grup 
plastycznych naszego klubu.

•	14 czerwca odbyła się jednodniowa wycieczka 
członków koła Seniora FANTAZJA  do Warszawy 
(Wilanów, Łazienki, Powsin).

•	Pod hasłem WITAMY WAKACJE 28 czerwca od-
była się wycieczka dla dzieci do parku linowego 
w Nakorach, pod hasłem WITAMY WAKACJE. 
W programie była wspinaczka – atrakcje linowe, gry 
i zabawy na świeżym powietrzu grill, konkursy z na-
grodami oraz konkurs plastyczny  „Moje wakacyjna 
marzenia”. Nasz wspólny wyjazd ukazał dzieciom 
aktywny i zdrowy sposób spędzania czasu wolne-
go, nauczył dzieci zasad zdrowej rywalizacji oraz 
umocnił więzi koleżeńskie w grupie rówieśniczej. 
Powyższe zadanie publiczne ZDROWO I WESO-
ŁO z zakresu profilaktyki, zostało dofinansowane 
przez Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych w ramach działalności Stowarzyszenia 
KOS w Siedlcach.

Przyjmujemy zapisy chętnych dzieci do udziału 
w wakacyjnych zabawach w Klubie Lech w mie-
siącu sierpniu 2014 r. Bliższe informacje nr tel. 644 
06 29 lub w siedzibie klubu. 

mgr Anna Magryta

UŚMIECH DZIECKA
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ADMINISTRACJA NR I
Osiedle 1000-Lecia II Etap
Jarząb Zbigniew Przewodniczący
Stryjek Henryk Z-ca przewodniczącego
Lęgas Elżbieta Sekretarz
Kisielińska Elżbieta  Członek
Ładno Henryk Członek

Osiedle 1000-Lecia III Etap
Soroczyński Wiesław Przewodniczący
Truszkowska Maria Z-ca przewodniczącego
Machała Ryszard  Sekretarz
Barbasiewicz Katarzyna Członek
Dąbrowa Mirosława  Członek
Kiełczykowska Franciszka  Członek
Pogorzelski Zdzisław  Członek

Osiedle Błonie, Czerwonego Krzyża
Kisielińska Natalia Przewodnicząca
Skwierczyńska Elżbieta  Z-ca przewodniczącej
Dziwulska Elżbieta  Sekretarz
Baran Czesław  Członek
Joński Tadeusz  Członek 

ADMINISTRACJA NR II
Osiedle Młynarska, Wyszyńskiego
Kamiński Wojciech  Przewodniczący
Skolimowska Barbara  Z-ca przewodniczącego
Wojciechowski Wiesław  Sekretarz

Dmowska Janina  Członek
Maćkowiak Leszek  Członek
Niedziółka Jan  Członek
Soszyński Andrzej  Członek
Wilczyńska Hanna  Członek

Osiedle Ogrody
Jagiełło Ewa  Przewodnicząca
Domagała Piotr  Z-ca przewodniczącej
Chyb-Konopczyńska Ewa Sekretarz
Gomółka-Kamińska Anna  Członek
Kot Wiesława  Członek
Ornoch Stefan  Członek
Wiśniewska Irena  Członek

Osiedle Orlicz-Dreszera
Szołucha Helenia  Przewodnicząca
Kulik Krystyna  Z-ca przewodniczącej
Dobrowolska Zofia  Sekretarz
Celińska Janina  Członek
Daniluk Marianna  Członek
Nowakowski Tadeusz  Członek
Wojda Janina Członek

Osiedle Kiepury-Czackiego-Reymonta
Muszyńska Elwira  Przewodnicząca
Korzeniowski Roman  Z-ca przewodniczącej
Knapiuk Wioletta  Sekretarz
Nowak Lidia  Członek
Olszewska Janina  Członek

ADMINISTRACJA NR III
Osiedle Warszawska I Etap
Oleksiuk Stanisław  Przewodniczący
Protasiuk Bożena  Z-ca przewodniczącego
Mazurczak Paweł  Sekretarz
Chlan Elżbieta  Członek
Niemczuk Witold  Członek

Osiedle Warszawska II Etap
Demczenko Zuzanna  Przewodnicząca
Dobrowolski Dariusz  Z-ca przewodniczącej
Gajowniczek Mirosław  Sekretarz
Kacprzak Kazimierz  Członek
Kokieć Bernard  Członek

Osiedle Roskosz
Krasuski Krzysztof  Przewodniczący
Ksionek Stanisław  Z-ca przewodniczącego
Tomaszewski Krzysztof  Sekretarz
Buta Jacek  Członek
Niedziółka Henryk  Członek

Osiedle Nad Zalewem
Niedziółka Janusz  Przewodniczący
Masiak Barbara  Z-ca przewodniczącego
Rutkowska Jadwiga  Sekretarz
Wyczółkowska Celina  Członek
Wsocka Marianna  Członek 

W wyniku wyborów dokonanych w głosowaniu tajnym na Walnym Zgromadzeniu w Częściach 2014 składy Rad Mieszkańców Osieli ukonstytuowały się w sposób następujący::

Rady Mieszkańców Osiedli
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UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 28
tel.: 25 633 02 96, 25 633 35 85
fax: 25 633 02 96

Sk³adkę ju¿ od

    65 gr dziennie

Brak badań i pytań

   o stan zdrowia

Możliwość wykupienia ubezpieczenia    
    wspólnie z partnerem życiowym

Stałą,
niezmienną składkę miesięczną

Brak zbędnych
formalności

Przystąpienie do ubezpieczenia
nawet w wieku 65 lat

Gwarantujemy:

Zasiłek pogrzebowy
wynosi obecnie tylko


