Szanowni Mieszkańcy Osiedla Bocianek,
Szanowni Goście
W tym roku mija 25 lat od powstania SM Bocianek. Ta okrągła data stwarza
okazję do świętowania oraz sprzyja refleksjom . Mając możliwość do zabrania
głosu przede wszystkim chciałbym złożyć wyrazy szacunku tym wszystkim
osobom, które dwadzieścia pięć lat temu podjęły inicjatywę utworzenia
samodzielnej spółdzielni mieszkaniowej Bocianek . W wyniku ich działań
w dniu 26 października 1990 roku na zebraniu przedstawicieli członków KSM,
podjęto decyzję o podziale Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
i powołaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek”.
Dziś jesteśmy zadowoleni z decyzji naszych spółdzielców podjętej 25 lat temu
obecnie SM „Bocianek” posiada 2682 mieszkań i zrzesza 2190 członków.
Osiedle zamieszkuje około 7 tys. mieszkańców , na terenie osiedla
funkcjonuje wiele podmiotów użyteczności publicznej i podmiotów
gospodarczych m.in. uczenia wyższa , dwie szkoły podstawowe ,
dwa przedszkola , żłobek , przychodnia zdrowia , apteka , poczta , biblioteka ,
parking strzeżony , klub seniora , świetlica dla dzieci , klub dla młodzieży ,
posiadamy także dwa nowoczesne boiska sportowe .
W ostatnim okresie zasoby spółdzielni powiększyły się o kolejne 251 mieszkań
i dziesięć lokali użytkowych, wybudowanych w ramach osiedla Nowy
Bocianek .
W 79 lokalach użytkowych znajdujących się na terenie osiedla Bocianek
prowadzona jest działalność handlowa , gastronomiczna i usługowa ,
funkcjonują m.in. prywatne gabinety lekarskie , gabinety stomatologiczne i ,
jadłodajnia , szkoła języka angielskiego. Powoduje to , że z usług
oferowanych na Bocianku oprócz mieszkańców osiedla korzysta także
wielu mieszkańców Kielc i gmin ościennych . Wybudowane boiska , ścieżki
i ciągi spacerowe umożliwiają mieszkańcom aktywne spędzanie czasu
wolnego i wypoczynku na świeżym powietrzu w bezpiecznym i czystym
otoczeniu .
Dziś można stwierdzić , że „Bocianek” to nie tzw. „ osiedlowa sypialnia”
lecz dzielnica miasta tętniąca życiem .
Szanowni Zebrani
Obchodzimy jubileusz 25 lecia istnienia SM Bocianek, ale należy zauważyć że
osiedle wybudowano ponad 40 lat temu , zmieniające się otoczenie oraz
rozwój wielu dziedzin życia sprawia, że konieczne jest modernizowanie
i poprawianie funkcjonalności posiadanych przez nas zasobów lokalowych
i infrastruktury towarzyszącej. Już dziś musimy myśleć o wybudowaniu na
terenie naszego osiedla parkingu wielopoziomowego dla kilkuset samochodów .

Sądzę, że tak jak dotychczas prowadząc racjonalną gospodarkę finansową , uda
się nam zrealizować zaplanowane inwestycje .
Proszę państwa
spółdzielczość mieszkaniowa na ziemiach polskich funkcjonuje od 125 lat ,
jest to sprawdzony i dobrze funkcjonujący sposób zarządzania majątkiem ,
spółdzielczość jest rentowna i nie wymaga dotacji z zewnątrz , spółdzielnie
dobrze sobie radzą w realiach tzw. gospodarki wolnorynkowej . To dzięki
Spółdzielniom Mieszkaniowym miliony polaków uzyskały szansę awansu
cywilizacyjnego poprzez możliwość osiedlenia się w dużych aglomeracjach
miejskich , otrzymali szansę do zamieszkania w godnych warunkach
i korzystania z wielu udogodnień w życiu codziennym .
Nie możemy zapomnieć o tym ,że dzięki spółdzielniom mieszkaniowym
młodzi ludzie mogli na dogodnych warunkach zakupić swoje pierwsze
mieszkanie i była to w pewnym okresie czasu praktycznie jedyna realna droga
do uzyskania swojego wymarzonego „M”.
Szanowni zebrani
Korzystając z okazji jubileuszu 25-lecia naszej spółdzielni , składam
w imieniu Rady Nadzorczej serdeczne podziękowania wszystkim
mieszkańcom osiedla i pracownikom spółdzielni za dbałość o nasze wspólne
dobro. Dziękuję wszystkim gościom za zaszczycenie swoja obecnością naszej
jubileuszowej uroczystości . Dziękuję państwu za uwagę i życzę wszystkim
wszelakiej pomyślności oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym .
Przewodniczący Rady Nadzorczej
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