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Echo Bocianka

Wyjeżdżasz na urlop – zabezpiecz mieszkanie
Policjanci jak co roku proszą, by 

osoby wyjeżdżające na wakacyjny ur-
lop zadbały o właściwe zabezpiecze-
nie mieszkania przed złodziejami.

- Pamiętajmy, aby wyjeżdżając na 
dłuższy czas ze swojego mieszkania, 
dokładnie pozamykać drzwi i okna oraz 
uruchomić alarm i wszelkie urządzenia 
antywłamaniowe, o ile takie posiadamy - 
apelują policjanci.

Dobrym rozwiązaniem jest także po-
prosić sąsiada, aby w czasie naszej nie-

obecności zaopiekował się mieszkaniem. 
Przyszedł podlać kwiatki, a przy okazji 
zapalić światło czy na chwilę otworzyć 
okna.

- Chodzi o to by złodzieje, którzy naj-
częściej przed włamaniem obserwują 
mieszkania, myśleli, że ktoś jest w domu 
- radzą stróże prawa.

Świętokrzyscy policjanci zachęcają 
także do zainstalowania w telefonie spe-
cjalnej aplikacji o nazwie „Moja Komenda”. 

Dzięki niej w sposób całkowicie bez-

płatny i bez reklam możemy wyszukać 
nie tylko adresy i numery telefonu do jed-
nostek policji znajdujących się w całym 
kraju, ale również możemy za jej pośred-
nictwem skontaktować się z dzielnico-
wym, który opiekuje się naszym rejonem 
zamieszkania, bądź tym, w którym się 
aktualnie znajdujemy. Aplikacja „Moja 
Komenda” jest dostępna do bezpłatnego 
pobrania na telefony z systemem opera-
cyjnym Android (ze sklepu Google) oraz 
iOS (z App Store).

Mamy nową  
Radę Nadzorczą

Duże zmiany przyniosło Walne 
Zgromadzenie, które odbyło się 29 
czerwca. Reelekcję na kolejną kaden-
cję otrzymały tylko dwie osoby z do-
tychczasowego składu Rady Nadzor-
czej.

Ze względu na dwukadencyjność 
w zasiadaniu w radzie, nie mogło do niej 
kandydować aż pięciu z dziewięciu do-
tychczasowych członków. Głosowanie 

przyniosło jeszcze głębsze zmiany. Spo-
śród starych członków rady tylko dwóch 
otrzymało reelekcję. Pozostała siódemka 
to osoby, które w Radzie Nadzorczej SM 
Bocianek będą zasiadały po raz pierwszy.

Podczas Walnego Zgromadzenia 
udzielono absolutorium zarządowi oraz 
zdecydowano o podziale nadwyżki bilan-
sowej na poszczególne nieruchomości.

Czytaj na stronach 6-7

Osiedlowe 
kamery pomogły 
złapać oszustów

Nagrania z osiedlowego monito-
ringu pomogły w zidentyfikowaniu 
i zatrzymaniu podejrzanych o wyłu-
dzenie pieniędzy od mieszkanki Bo-
cianka. 

Kobieta padła ofiarą oszustów dzia-
łających metodą na wnuczka. Straciła 
blisko 130 tys. zł. Do zdarzenia doszło 
wiosną tego roku.

Czytaj na stronie 2

Nowo wybrana Rada Nadzorcza tuż po zakończeniu Walnego Zgromadzenia. Na zdjęciu 
siedmioro z dziewięcioosobowego składu. 

Bocianek Cup  
i turniej o Puchar 
Spółdzielni

Dwie duże imprezy piłkarskie od-
będą się tego lata na terenie osiedla 
Bocianek. Jeszcze w lipcu będziemy 
świadkami turnieju kibiców Korony, 
zaś w drugiej połowie sierpnia od-
będzie się doroczny turniej o Puchar 
Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.

Turniej organizowany przez Kibiców  
Razem Korona Kielce odbędzie się 29 
lipca na boisku wielofunkcyjnym. Z ko-
lei turniej o Puchar Spółdzielni odbędzie 
się w drugiej połowie sierpnia na małym 
boisku nieopodal bloku przy ul. Kaspro-
wicza. O godzinach rozgrywek będziemy 
informować na www.smbocianek.pl.
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Oni w wakacje  
się nie nudzą
Zajęcia plastyczne, komputerowe, 

sportowe, wyjścia do kina, parku lino-
wego i wycieczki w ciekawe miejsca 
naszego regionu. Na takie atrakcje 
mogą liczyć dzieci, które w czasie wa-
kacji biorą udział w zajęciach prowa-
dzonych przez bibliotekę i świetlicę 4 
Kąty.

Dzieci i młodzież, które nie wyje-
chały na letnie kolonie, nie muszą się 
nudzić. Dwie placówki działające na 
terenie naszego osiedla mają dla nich 
ciekawą propozycję.

Czytaj na stronie 4

Wymiana ciepłociągu  
– to już koniec utrudnień
Dobiegają końca prace związane 

z modernizacją magistrali ciepłow-
niczej Kielce-Wschód na wysokości 
naszego osiedla. 23 lipca ciepła woda 
znów popłynie do mieszkań na No-
wym Bocianku. Kilka dni wcześniej 
zniknąć mają utrudnienia w ruchu na 
ulicy Konopnickiej.

Czytaj na stronie 4

Jak mają być prowadzone 
remonty na osiedlu?
Większość mieszkańców osiedla 

Bocianek nie chce, aby wykonywać 
docieplenie bloków, jeśli miałoby to 
spowodować zwiększenie czynszu. 
Tak wynika z ankiety przeprowadzo-
nej przez zarząd spółdzielni. Spore 
grono widzi za to potrzebę likwidacji 
piecyków gazowych i podłączenia 
bloków do miejskiej sieci ciepłowni-
czej.

Czytaj na stronie 5

Nowa Rada Nadzorcza 
Na Walnym Zgromadzeniu, które 

odbyło się w czwartek, 29 czerwca, 
wybrano nowy skład Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. 
W kadencji 2017-2020 będzie zasia-
dać w niej tylko dwóch dotychczaso-
wych członków – Przemysław Kruk 
i Wiesław Kamiński. 

Wybory nowej Rady Nadzorczej 
były głównym, ale nie jedynym punk-
tem obrad. Spółdzielcy udzielili także 
absolutorium zarządowi spółdzielni. 
Wysłuchali sprawozdania finansowe-
go i podjęli decyzję o sposobie po-
działu nadwyżki bilansowej.

Czytaj na stronie  6
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Oszuści złapani, 
pomógł monitoring

Nagrania z osiedlowego monitoringu 
pomogły w zidentyfikowaniu i zatrzy-
maniu podejrzanych o wyłudzenie pie-
niędzy od mieszkanki Bocianka. Kobie-
ta padła ofiarą oszustów działających 
metodą na wnuczka. Straciła blisko 130 
tys. zł.

Prawdopodobnie oszczędności całego 
życia straciła mieszkanka osiedla Bocia-
nek, która padła ofiarą oszustów wyłudza-
jących pieniądze metodą na tak zwanego 
wnuczka.

Do zdarzenia doszło kilka miesięcy 
temu. Przestępcy zadzwonili do miesz-
kanki osiedla Bocianek podając się za jej 
syna. Mężczyzna w słuchawce informował, 
że spowodował wypadek samochodowy 
i pilnie potrzebuje pieniędzy, by uniknąć 
kary. Tłumaczył, że przyśle po pienią-
dze kolegę, bo sam nie może oddalić się 
z miejsca zdarzenia. Mieszkanka uwierzy-

ła. Poszła do banku, wypłaciła blisko 130 
tys. zł i przekazała człowiekowi, który po-
jawił się u niej.

Półtorej godziny później zadzwoniła do 
syna, by dowiedzieć się czy pieniądze zo-
stały mu dostarczone i czy sprawa zakoń-
czy się pomyślnie. Wówczas dowiedziała 
się, że nie było żadnego wypadku.

Osobę, która była u mieszkanki osiedla 
po pieniądze, zarejestrowały kamery moni-
toringu funkcjonującego na terenie osiedla, 
zainstalowane przez spółdzielnię.

Nagranie przekazaliśmy policji i z tego 
co wiemy, między innymi dzięki niemu po-
licjanci zidentyfikowali i zatrzymali osoby 
biorące udział w przestępstwie - informuje 
Eryk Wilkoński, prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej Bocianek.

W sumie na terenie osiedla zainstalowa-
nych zostało 31 kamer. Wszystkie za  pie-
niądze spółdzielni.

Zmiany w redakcji 
„Echa Bocianka”
Zmienił się skład redakcyjny „Echa 

Bocianka”. Sześcioosobowe dotych-
czas kolegium redakcyjne zostało 
zredukowane do trzech osób.

W kolegium redakcyjnym nie zasia-
dają już Dariusz Dudek, Józef Binkow-
ski oraz Jan Zieliński. Wszyscy byli 
członkami Rady Nadzorczej w poprzed-
niej kadencji, a wprowadzona kaden-
cyjność nie pozwoliła ubiegać się im o 
reelekcję. Obecny skład kolegium: Eryk 
Wilkoński - redaktor naczelny, Paweł 
Kubicki - zastępca red. nacz. i Artur Pe-
dryc - redaktor techniczny.

Od lat spółdzielnia systematycznie montuje kolejne kamery na terenie osiedla Bocia-
nek. Obecnie na terenie osiedla działa ich 31.



Echo Bocianka • nr 32  • LIPIEC 2017

W Y D A R Z E N I A 3

Jeszcze tego lata na terenie 
osiedla Bocianek powstanie nowy 
plac gimnastyczno-rekreacyjny dla 
dzieci. Znajdował się będzie w są-
siedztwie Szkoły Podstawowej, tuż 
obok boiska wielofunkcyjnego i pla-
cu gimnastycznego. 

Władze spółdzielni konsekwentnie 
realizują plan budowy kompleksu spor-
towo-rekreacyjnego na placu między 
Szkołą Podstawową a parkiem Dygasiń-
skiego. Najpierw powstało boisko wie-
lofunkcyjne, później plac gimnastyczny  
dla dorosłych, wkrótce kompleks zosta-
nie rozbudowany o kolejne urządzenia, 
tym razem dla dzieci. W ramach inwe-
stycji, która zakończona ma być w sierp-
niu, powstanie tu linarium w kształcie 
piramidy,  zestaw gimnastyczny Action-
4kids oraz tyrolka dla dzieci o długości 
25 metrów.

Urządzenia dostarczy firma Novum  
ze Szczytna. Plac gimnastyczno-rekrea-
cyjny dla dzieci ma być oddany do użyt-

ku jeszcze w te wakacje.
/AP/

Jest plac gimnastyczny dla 
dorosłych, będzie i dla dzieci

Rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem terenu pod plac gimnastyczno-re-
kreacyjny dla dzieci.

Ktoś niszczy drzewa na terenie naszego osiedla
Ktoś wylewa prawdopodobnie żrącą 

substancję pod drzewa rosnące obok blo-
ku przy ul. Gałczyńskiego 1. Wskazuje na 
to „wypalona” roślinność w promieniu kil-
ku metrów od pnia. To nie jedyny przypa-
dek niszczenia zieleni na terenie naszego 
osiedla.

W drugi weekend lipca ktoś dokonał swoistej 
egzekucji na drzewie rosnącym w pobliżu bloku 
przy ul. Norwida 3. Przeciął pień na wysokości 
metra nad ziemią. W wyniku tego drzewo złama-
ło się pod własnym ciężarem. Władze spółdziel-
ni zgłosiły akt dewastacji i wystąpiły o zgodę na 
wycięcie zniszczonych drzew do Urzędu Miasta.

Ścięte drzewo obok bloku przy ul. Norwida 3. Gałczyńskiego 1 - drzewo usycha. Wokół „wypalona” roślinność.
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Zajęcia plastyczne, komputerowe, 
sportowe, wyjścia do kina, parku li-
nowego i wycieczki w ciekawe miej-
sca naszego regionu. Na takie atrak-
cje mogą liczyć dzieci, które w czasie 
wakacji biorą udział w zajęciach pro-
wadzonych przez bibliotekę i świetli-
cę 4 Kąty.

Dzieci i młodzież, które nie wyjechały 
na letnie kolonie, nie muszą się nudzić. 
Dwie placówki działające na terenie na-
szego osiedla mają dla nich ciekawe 
propozycje.

W BIBLIOTECE
Znajdująca się przy ul. Konopnickiej 

5 filia Miejskiej Biblioteki Publicznej za-
prasza wszystkie dzieci w każdy wtorek 
w godzinach 11-12 na zajęcia w oparciu 
o cykl książek „Akademia bezpiecznego 
dziecka” - informuje kustosz biblioteki 
Ewelina Iwan. W ramach zajęć będą po-
gadanki z dziećmi i młodzieżą na temat 
jak się zachować w górach, nad morzem 
czy jeziorem, by szczęśliwie wrócić 
z wakacji do domu. Przewidziane jest 
także spotkanie z policjantem.

- Na zajęciach plastycznych wykonu-
jemy znaki drogowe z papieru objaśnia-
jąc ich znaczenie, a ponieważ jesteśmy 
w bibliotece, to czytamy także książ-
ki, np. „Z nami bezpiecznie - ja, rower 
i przepisy” - mówi kustosz Ewelina Iwan.

W ŚWIETLICY 4 KąTY
Świetlica działająca na Bocianku 

w ramach Sieci Świetlic Środowiskowych 
i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin 4 Kąty 

działa codziennie w godzinach od 8 do 
16. Dla dzieci, które przychodzą do nas 
regularnie, przygotowaliśmy zajęcia pla-
styczne, taneczne, sportowe i kompu-
terowe. Wychodzimy z nimi do kina, na 
plac zabaw - wymieniają Agnieszka Ka-
wecka i Aleksandra Kolasa, opiekujące 
się dziećmi. Będą też wyjazdy w ciekawe 
miejsca naszego regionu. Zwiedziliśmy 
z dziećmi Chęciny, wybieramy się do 
Geoparku, generalnie staramy się, aby 
nasi podopieczni się nie nudzili - informu-
ją nasze rozmówczynie.

Dzieciom i młodzieży z terenu nasze-
go osiedla życzymy udanych wakacji.

Oni w wakacje się nie nudzą

Wszystkie mieszkania 
na Nowym Bocianku  
zostały już sprzedane

Nie mamy dobrych wie-
ści dla tych, którzy chcie-
liby kupić mieszkanie na 
terenie Nowego Bocianka. 
Wszystkie lokale mają już 
swoich właścicieli.

- W całym kompleksie na 
sprzedaż pozostały tylko dwa 
miejsca postojowe w pod-
ziemnym garażu w budynku 
przy ulicy Wyspiańskiego 1B 
- informuje Paweł Kubicki, 
zastępca prezesa Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Bocianek 
w Kielcach.

Tym samym nabycie miesz-
kania na Nowym Bocianku 
z pierwszej ręki jest już nie-
możliwe. Zainteresowanym 

pozostaje w takim przypadku 
jedynie szukanie oferty z ryn-
ku wtórnego - czyli od osoby, 
która posiada lokal i zechce 
go z jakichś powodów sprze-
dać.

W blokach Nowego Bocian-
ka powstało 251 mieszkań. In-
westycja podzielona była na 
trzy etapy. W pierwszym po-
wstało 119 lokali mieszkalnych 
oraz cztery lokale użytko-
we. Drugi etap zakończył się 
wiosną 2014 r. Wybudowano 
kolejne 93 mieszkania i sześć 
lokali użytkowych. W trzecim 
etapie powstało 39 mieszkań 
i dwa lokale usługowe.

/AP/

Wymiana ciepłociągu, 
wkrótce koniec utrudnień

Zamknięty jest przejazd ul. Konopnickiej przy budynku MPEC.

Dobiegają końca prace 
związane z modernizacją 
magistrali ciepłowniczej 
Kielce-Wschód na wysoko-
ści naszego osiedla. 23 lipca 
ciepła woda znów popłynie 
do mieszkań na Nowym Bo-
cianku. 

Kilka dni wcześniej zniknąć 

mają utrudnienia w ruchu na uli-
cy Konopnickiej.

- Więcej utrudnień związa-
nych z wymianą magistrali dla 
mieszkańców osiedla Bocianek 
nie będzie - zapowiada Anna 
Niedzielska, rzecznik prasowy 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej.
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Mieszkańcy na temat remontów
Większość mieszkańców 

osiedla Bocianek nie chce, 
aby wykonywać docieple-
nia bloków, jeśli miałoby to 
spowodować zwiększenie 
czynszu. Tak wynika z an-
kiety przeprowadzonej przez 
zarząd spółdzielni.

Jak informowaliśmy już na 
łamach „Echa Bocianka”, wy-
konane zostały audyty ener-
getyczne dla wszystkich 32 
budynków na terenie osiedla 
Bocianek (za wyjątkiem Nowe-
go Bocianka) celem pozyska-
nia dotacji unijnych na termo-
modernizację. 

- Audyt wykazał, że po wy-
konaniu termomodernizacji 
uzyskana zostałaby zbyt mała 
poprawa efektywności ener-
getycznej (30%, a dobrze oce-
niane było ok. 60%), a także ze 
względu na zbyt mały wkład 
własny (ok. 10-15%) prak-
tycznie niemożliwym stało się 
uzyskanie jakichkolwiek dota-
cji - informuje Paweł Kubicki, 
zastępca prezesa Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Bocianek 
w Kielcach. 

W świetle braku możliwości 
uzyskania dotacji, z ewentu-
alnym przystąpieniem do ter-
momodernizacji osiedla wiążą 
się duże wydatki możliwe do 
sfinansowania tylko poprzez 
zaciągnięcie kredytu lub kilku-
letnie oszczędzanie. 

- W związku z powyższym 
niezbędnym stało się podję-
cie decyzji o dalszych kierun-
kach działania w gospodarce 

remontowej naszej spółdzielni 
uwzględniając środki finanso-
we dotychczas zgromadzone 
na funduszu remontowym, 
obecną wysokość stawki na 
fundusz remontowy, audyt 
energetyczny, a także pozosta-
łe widziane przez spółdzielnię 
oraz zgłaszane przez miesz-
kańców potrzeby remontowe - 
informuje prezes Wilkoński.

Zarząd spółdzielni skierował 
w związku z tym do wszystkich 
mieszkańców ankiety z prośbą 
o ich wypełnienie.

Zaproponowano w niej czte-
ry warianty prowadzenia prac 
remontowo-modernizacyjnych 
na terenie osiedla:

1. Pełna termomodernizacja 
bloków finansowana z zaciąg-
niętego kredytu, którego spła-
ta wiązałaby się z podwyżką 
składki na fundusz remontowy.

2. Częściowa modernizacja 

przez docieplenie elewacji pół-
nocnych możliwej bez zaciąga-
nia kredytu, ale ze zwiększoną 
stawką na fundusz remontowy.

3. Likwidacja piecyków ga-
zowych i wykonanie instalacji 
ciepłej wody przy zwiększeniu 
stawki na fundusz remontowy.

4. Dalsze prowadzenie 
dotychczasowej gospodarki 
polegającej na wykonywaniu 
remontów w ramach posiada-
nych środków bez podnoszenia 
stawki na fundusz remontowy.

5. Szybsze prowadzenie 
dotychczasowej gospodarki 
remontowej przy niewielkim 
zwiększeniu funduszu remon-
towego.

Do mieszkańców trafiło 
2420 ankiet - czyli otrzymał ją 
każdy członek spółdzielni. Wy-
pełniło je i oddało 1649 osób, 
co stanowi ponad 68 procent 
spółdzielców.

Warto zaznaczyć, że nie 
było bloku, w którym ankiet nie 
zwróciłoby co najmniej 50 pro-
cent mieszkańców.

Większość opowiedziała się 
za prowadzeniem dotychcza-
sowej gospodarki polegającej 
na wykonywaniu remontów 
w ramach posiadanych środ-
ków bez podnoszenia stawki 
na fundusz remontowy. Tylko 
w jednym bloku więcej osób 
opowiedziało się za warian-
tem trzecim niż czwartym, ale 
zaznaczyć należy, że różnica 
wyniosła nieco ponad jeden 
procent.

Zbiorcze wyniki ankiety 
w skali osiedla prezentuje za-
mieszczona powyżej grafika.

Wyniki głosowania w po-
szczególnych blokach można 
sprawdzić na stronie interne-
towej spółdzielni naszej spół-
dzielni www.smbocianek.pl.

Szkolą się w Niemczech i remontują nasze bloki
Od ponad ćwierć wieku Spół-

dzielnia Mieszkaniowa Bocianek 
współpracuje z Zespołem Szkół 
Zawodowych nr 1 w Kielcach 
przy ul. Zgoda. Dziś uczniowie 
wykonują głównie prace remon-
towe i naprawcze, co spotyka 
się z bardzo dobrym odbiorem 
wśród mieszkańców osiedla.

W celu podniesienia swo-
ich umiejętności zawodowych, 
36 uczniów klas II i III z Ze-
społu Szkół Zawodowych nr 1 
uczestniczyło w dwutygodnio-
wym stażu w ramach realizacji 
przez szkołę kolejnego projek-
tu „Dobra praktyka to dobrzy 
fachowcy”

Partnerem projektu był Za-

kład Promowania Kształcenia 
Zawodowego Przemysłu Bu-
dowlanego Berlina i Branden-
burgii w Poczdamie. Uczniowie 
doskonalili swoje kwalifikacje 
w Ośrodku Szkoleniowym BFW 
we Frankfurcie nad Odrą w ra-
mach praktyki zawodowej i za-
jęć praktycznych. 

Poznali niemiecki system 
pracy, zdobyli duże doświad-
czenie zawodowe, co zostało po 
przyjeździe do Polski sprawdzo-
ne i potwierdzone przez Firmę 
Atlas. Otrzymali też certyfikat 
z odbytego stażu w Niemczech 
oraz Europass Mobilność – cer-
tyfikat potwierdzający zdobyte 
przez uczniów kwalifikacje oraz 

umiejętności, uznawany w całej 
Europie.

Pobyt na stażu w Niemczech 
i zdobyte umiejętności pozwolą 

na podjęcie przez uczniów coraz 
to większych wyzwań remonto-
wych na osiedlu Bocianek.

/ZSP/

Uczniowie ZSZ nr 1 podczas zajęć Niemczech.
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Walne Zgromadzenie i wybory 
nowej Rady Nadzorczej

Na Walnym Zgromadzeniu, 
które odbyło się w czwartek, 
29 czerwca, wybrano nowy 
skład Rady Nadzorczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej Bocia-
nek. W kadencji 2017-2020 
będzie zasiadać w niej tylko 
dwóch dotychczasowych 
członków – Przemysław Kruk 
i Wiesław Kamiński. 

Obrady Walnego Zgroma-
dzenia odbyły się w sali konfe-
rencyjnej Hotelu Kongresowe-
go w Kielcach. Przybyło na nie 
ponad 200 osób – członków 
spółdzielni, a trwały od godziny 
17 do około 22. Tak wysoka fre-
kwencja nie dziwiła, bo podczas 
tegorocznego Walnego Zgro-
madzenia odbyły się wybory do 
Rady Nadzorczej.

Ze względu na dwukadencyj-
ność w zasiadaniu w radzie, nie 
mogło do niej kandydować aż 
pięciu z dziewięciu dotychcza-
sowych członków. Spore zmiany 
były więc pewne, a istniało nie-
małe prawdopodobieństwo, że 
skład rady zmieni się w całości.

– To będą przełomowe wy-
bory. Między innymi z tego po-
wodu, że na kolejną kadencję 
członkami nie mogą być aktual-
ni przewodniczący Rady Nad-
zorczej, jego zastępcy, a tak-
że sekretarz. Dlatego apeluję 
o rozsądne decyzje i głosowa-
nie, bo wybieramy tych, którzy 
będą nadzorowali, kontrolowali 
i wytyczali kierunki działań Spół-
dzielni Mieszkaniowej Bocianek 
– podkreślił na początku obrad 
Dariusz Dudek, który w tym mo-
mencie z funkcją przewodniczą-
cego właśnie się żegnał.

W wyborach do Rady Nad-
zorczej na lata 2017-2020 kandy-
dowały 24 osoby. Byli to: Adam 
Arendarski, Mirosław Buczkow-
ski, Czesław Czechowski, Wło-
dzimierz Czerw, Aneta Ćwiek, 
Marcin Drozdowski, Józef Kacz-
marczyk, Wiesław Kamiński, 
Michał Korbiński, Przemysław 
Kruk, Tadeusz Kruk, Zbigniew 
Kwieciński, Danuta Michta, Zdzi-
sław Molenda, Krzysztof Nawrot, 
Andrzej Nowak, Regina Pacan, 

Wojciech Paw, Artur Pękala, 
Michał Piskorzewski, Ewa Piwo-
warczyk, Magdalena Stefańska, 
Grzegorz Zając i Stanisław Żmij-
ski. Najstarszym pretendentem 
był 83-letni Włodzimierz Czerw, 
najmłodszym 38-letni Przemy-
sław Kruk.

Na pretendentów, których 
pokrótce przedstawiono, gło-
sowało nieco ponad 200 człon-
ków Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek. Każda mogła oddać 
maksymalnie dziewięć głosów 
(bo tylu wybierano członków 
rady), a więc poprzeć dziewięciu 
kandydatów.

Głosowanie trwało ponad go-
dzinę. Zdecydowane poparcie 
uzyskała Aneta Ćwiek – zebra-
ła 153 głosy. W składzie Rady 
Nadzorczej znaleźli się także: 
Przemysław Kruk (100 głosów), 
Mirosław Buczkowski (98), Da-
nuta Michta (92), Ewa Piwowar-
czyk (91), Michał Piskorzewski 
(88), Wiesław Kamiński (85), 
Michał Korbiński (81) i Zdzisław 
Molenda. Ostatni kandydat do-

stał się do rady po dogrywce. 
Najpierw uzyskał 80 głosów, tyle 
samo co Artur Pękala. W drugim 
głosowaniu poparło go 87 osób, 
a kontrkandydata – 81.

Ze starego składu rady pozo-
stały tylko dwie osoby – Wiesław 
Kamiński i Przemysław Kruk.

– Wyborom zawsze towa-
rzyszą emocje, ale akurat te 
przebiegły spokojnie, co cie-
szy. Dziękuję mieszkańcom za 
uczestnictwo w nich. W skła-
dzie nowej Rady Nadzorczej 
znalazło się wiele osób mło-
dych – skomentował na gorąco 
wybory Eryk Wilkoński, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej Bo-
cianek w Kielcach.

Podczas obrad spółdzielcy 
udzielili absolutorium zarządowi 
spółdzielni. Wysłuchali sprawo-
zdań finansowych i podjęli decy-
zję o podziale nadwyżki bilanso-
wej za rok 2016.

Protokół z Walnego Zgroma-
dzenia oraz uchwały podjęte 
w czasie obrad znajdują się na 
stronie www.smbocianek.pl.

W A Ż N E  S P R A W Y6
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Radca prawny

Zarząd
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Podczas tegorocznego  
Walnego Zgromadzenia wy-
braliśmy nowy skład Rady 
Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek. 
Kim są ludzie, którzy przez 
najbliższe trzy lata będą 
podejmowali kluczowe de-
cyzje dotyczące naszego 
osiedla.

W nowej Radzie Nadzor-
czej Spółdzielni Mieszkanio-
wej Bocianek zasiadają trzy 
kobiety i sześciu mężczyzn, 
z czego najstarszy ma 81 lat, 
a najmłodszy 38. Mamy tak-
że szeroki przekrój zawodów. 

Są emeryci, prawnik, inżynie-
rowie, ekonomiści i przedsię-
biorcy.

Dwie osoby posiadają 
doświadczenie w zasiada-
niu w tego typu organach 
spółdzielni. Wiesław Kamiń-

ski i Przemysław Kruk byli 
w Radzie Nadzorczej naszej 
spółdzielni w poprzedniej ka-
dencji. Pierwszy pełnił w niej 
funkcję przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi. Drugi był wi-

ceprzewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej.

Warto wspomnieć, że Wie-
sław Kamiński kilkakrotnie 
zasiadał w Radzie Nadzorczej 
SM Bocianek, był także w gro-
nie 20-osobowej grupy, która 
na początku lat 90. walczy-
ła o wyodrębnienie naszego 
osiedla ze struktur Kieleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pozostałe siedem osób 
w Radzie Nadzorczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej Bocia-
nek zasiadają po raz pierwszy.

Wszystkim życzymy owoc-
nej pracy.

Wybraliśmy nową Radę 
Nadzorczą Spółdzielni

Michał Korbiński
Ma 42 lata, wykształcenie wyższe, 

absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. 
Prowadzi własną działalność gospodar-
czą, jest właścicielem firmy zajmującej 
się montażem instalacji sanitarnych, 
wentylacji oraz klimatyzacji. Ma żonę 
Magdę i 10-letniego syna Antka. W wy-
borach uzyskał 81 głosów.

Mirosław Buczkowski
Ma 58 lat, inżynier budownictwa, absol-

went Politechniki Świętokrzyskiej. Pełni 
funkcję prezesa Kieleckiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego. Ma żonę 
i dwóch dorosłych synów. W wyborach 
otrzymał 98 głosów. W radzie pełni funk-
cję przewodniczącego Komisji Gospoda-
rowania Zasobami Mieszkaniowymi. 

Zdzisław Molenda – zastępca 
przewodniczącego

Ma 71 lat, magister ekonomii, ab-
solwent Akademii Nauk Społecznych 
w Warszawie. Obecnie emeryt. Wcześ-
niej pracował w Starostwie Powiatowym 
w Kielcach oraz Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy. Ma żonę i dwóch dorosłych sy-
nów. W wyborach otrzymał 87 głosów.

Przemysław Kruk
Ma 38 lat, wyższe wykształcenie - 

prawnik. Pracuje w Świętokrzyskim Od-
dziale Narodowego Funduszu Zdrowia. 
W Radzie Nadzorczej zasiada drugą 
kadencję z rzędu. W ostatnich wybo-
rach otrzymał 100 głosów. W tej kadencji 
pełni funkcję przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej.

Aneta Ćwiek
Ma 39 lat, wykształcenie wyższe, absol-

wentka politechniki świętokrzyskiej, radom-
skiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje 
w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego - główny specjalista. 
Prowadzi własną działalność gospodarczą 
- Restauracja Pastelowa. Ma 17-letniego 
syna. W wyborach otrzymała 153 głosy.

Danuta Michta
Ma 64 lata, wykształcenie zawodo-

we, obecnie przebywa na emeryturze. 
Wcześniej pracowała jako instruktor 
w Warsztacie Szkoleniowo-Usługowym 
oraz we wzorcowni. Ma męża i trzech 
dorosłych synów. Podczas wyborów do 
Rady Nadzorczej uzyskała 92 głosy.

Ewa Piwowarczyk – sekretarz
Ma 66 lat, wykształcenie średnie eko-

nomiczne. Obecnie przebywa na eme-
ryturze. Jednocześnie prowadzi własną 
działalność gospodarczą - sklep, który 
funkcjonuje na terenie osiedla Bocianek. 
Ma córkę i troje wnucząt. W wyborach 
otrzymała 91 głosów.

Wiesław Kamiński – przewodni-
czący Rady Nadzorczej

Ma 81 lat, posiada wyższe wykształ-
cenie. Jest emerytem. Zasiada w Ra-
dzie Nadzorczej drugą kadencję z rzę-
du. W poprzedniej był przewodniczącym 
Komisji Gospodarki Zasobami Mieszka-
niowymi. W ostatnich wyborach otrzy-
mał 85 głosów.

Michał Piskorzewski
Ma 39 lat, wykształcenie wyższe, ab-

solwent Wydziału Zarządzania i Marke-
tingu Akademii Świętokrzyskiej. Na co 
dzień prowadzi własną firmę – sklep z wa-
rzywami. Ma żonę Beatę i trzech synów: 
ośmiomiesięcznego Jana, czteroletniego 
Antoniego i siedmioletniego Aleksandra. 
W wyborach do rady uzyskał 88 głosów.
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Pierwsze posiedzenie 
nowej Rady Nadzorczej SM 
Bocianek odbyło się w śro-
dę 5 lipca. Jej członkowie 
wybrali ze swojego grona 
osobę, która będzie pełniła 
funkcję przewodniczącego. 
Ustalono także skład prezy-
dium oraz poszczególnych 
komisji.

Na pierwszym posiedzeniu 
Rady Nadzorczej pojawiło się 
ośmiu z dziewięciu jej człon-
ków. Zabrakło Michała Korbiń-
skiego, który przebywał na ur-
lopie i nie mógł wziąć udziału 
w obradach. To niestety spo-
wodowało drobne komplikacje 
podczas wyboru przewodni-
czącego.

O tę funkcję ubiegało się 
dwóch kandydatów - Wiesław 
Kamiński oraz Zdzisław Mo-
lenda. Obaj otrzymali taką 
samą liczbę głosów. Sytuacja 
wydawała się patowa.

Gdy miało dojść do ponow-
nego głosowania, z ubiegania 
się o stanowisko przewodni-
czącego zrezygnował Zdzi-
sław Molenda. 

- Kolejne głosowanie nic 
nie da. Wynik będzie taki sam. 
W tej sytuacji rezygnuję. Wie-
sław Kamiński jest bardziej 
doświadczoną osobą niż ja, 
pełnił w przeszłości funkcję 
przewodniczącego, uważam, 
że lepiej się sprawdzi na tym 
stanowisku - powiedział Zdzi-
sław Molenda rezygnując 
z ubiegania się o funkcję prze-
wodniczącego.

Ponieważ nie zgłoszono 
nowych kontrkandydatów, ko-
lejne głosowanie było tylko 
formalnością. Obecni na sali 
jednogłośnie wybrali na prze-
wodniczącego Rady Nadzor-
czej Wiesława Kamińskiego.

Nowy przewodniczący po-

dziękował za zaufanie i zarzą-
dził kolejne głosowania, aby 
dokonać wyboru prezydium 
rady oraz przewodniczących 
poszczególnych komisji.

Zgłoszona przez Wiesła-
wa Kamińskiego kandydatura 
Zdzisława Molendy na wice-
przewodniczącego rady uzy-
skała stuprocentowe poparcie 
zebranych.

Sekretarzem została Ewa 
Piwowarczyk, przewodni-
czącym Komisji Rewizyjnej - 
Przemysław Kruk, a przewod-
niczącym Komisji Gospodarki 
Zasobami Mieszkaniowymi - 
Mirosław Buczkowski.

Rada podjęła na pierw-
szym posiedzeniu swoją 
pierwszą uchwałę - w sprawie 
zmiany regulaminu działania 
kolegium redakcyjnego pisma 
„Echo Bocianka”. Zapisy no-
wego regulaminu stanowią, iż 
w skład kolegium redakcyjne-
go wchodzą: prezes zarządu 
spółdzielni, zastępca prezesa 
i redaktor techniczny.

Pierwsze posiedzenie  
nowej Rady Nadzorczej

Podczas pierwszego posiedzenia większość decyzji podjętych zostało jednogłośnie.

Przewodniczący i sekretarz rady podpisują pierwszą uchwałę.

Paweł Kubicki przekazuje członkom rady niezbędne dokumenty.

Zarząd SM Bocianek w Kielcach ogłasza przetarg w formie ustnej licytacji na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego znajdującego się na parterze budynku przy ul. Staffa 5. 

Lokal o pow. 42 m2, składa się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni i łazienki.
Przetarg odbędzie się 22 sierpnia br. o godzinie 10 w siedzibie spółdzielni.

Cena wywoławcza 144 615 zł.
Informacje dodatkowe w spółdzielni pokój nr 6 oraz pod nr tel. 41 332 24 41.
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Pochodzący z osiedla 
Bocianek Krzysztof Sobie-
raj w maju cieszył się ze 
swojego największego suk-
cesu w karierze piłkarskiej. 
Arka Gdynia z Sobierajem 
w roli kapitana sięgnęła 
po Puchar Polski, w finale 
wygrywając po dogrywce 
z faworyzowanym Lechem 
Poznań 2:1. – Kto by po-
myślał, że grubo po trzy-
dziestce spełni się wielkie 
marzenie – mówi Sobieraj. 
Arka na Puchar Polski cze-
kała 37 lat.

*Twój przykład pokazuje, 
że w sporcie warto zawsze 
wierzyć.

Krzysztof Sobieraj: Moja 
piłkarska przygoda była pełna 
przeszkód. Musiałem w 2008 
roku zaczynać ją niemal od 
zera, w Lubrzance Kajetanów, 
ale z tego klubu trafiłem do 
Olimpii Elbląg, potem do War-
ty Poznań i wróciłem do Gdy-
ni. Nigdy się nie poddałem, 
ale parę miesięcy temu na-
wet nie marzyłem, że z Arką 
sięgnę po Puchar Polski. Na 
pierwszym planie była u nas 
ekstraklasa, a mecze pucha-
rowe stanowiły miły dodatek. 
Jak już doszliśmy do finału, 
choć nikt na nas nie stawiał, 
to nastawiliśmy się na walkę 
o zwycięstwo. Trenuje się lata, 
by grać w takich spotkaniach.

*Stadion Narodowy zro-
bił na Tobie duże wrażenie?

- To jeden z najlep-
szych obiektów w ca-

łej Europie, a jak usłyszałem 
podczas wyjścia na rozgrzew-
kę doping kibiców Arki, to aż 
ciarki przeszły po plecach. 
Super się grało, mieliśmy swój 
plan i zadaliśmy Lechowi dwa 
ciosy w dogrywce. Moment 
wzniesienia trofeum był naj-
lepszym w całej mojej przygo-
dzie z futbolem. Chłopak, któ-
ry zaczynał kopać futbolówkę 
pod blokiem na Bocianku, 
odbierał Puchar Polski od pre-
zydenta kraju, prezesa PZPN. 
Trudno to opisać, ale my nie 
mieliśmy czasu na świętowa-
nie, bo trzeba się było szyko-
wać do ciężkich bojów o utrzy-
manie w ekstraklasie. 

*Ten cel osiągnęliście, 
a przed wami nowy sezon 
i w nim ekscytujące wyzwa-
nie. Dla europejskich pu-
charów przedłużyłeś umo-
wę z Arką o rok?

- Wspólnie z trenerem Oj-
rzyńskim i pionem sportowym 
Arki uznaliśmy, że jeszcze 
mogę się przydać drużynie, 
na boisku i w szatni. Puchary 
też są magnesem, a ja bar-
dzo chciałbym zmierzyć się 
z jakąś wielką firmą na jej sta-
dionie. Ważne byśmy teraz 
uniknęli nerwowej końcówki 
w lidze, bo mam dość takich 
stresów, a walka o utrzymanie 
też odbijała się na naszych ro-
dzinach.

*Masz pomysł co bę-
dziesz robił po zakończeniu 
kariery?

- Zajmę się pracą szko-
leniową, początek mam już 
za sobą, w Lubrzance Kaje-
tanów. Gdzie? Zobaczymy, 
wszystko jest możliwe. 

*Nie wykluczasz powrotu 
do Kielc?

- Staram się regularnie by-
wać w moim mieście. Jak tylko 
mogę odwiedzam rodziców, 
w grudniu co roku biorę udział 
w trójkach. W życiu trudno coś 
planować z wyprzedzeniem, 
zobaczymy jakie zamierzenia 
wobec mnie potem będzie 
mieć Arka. Z tym klubem czu-
ję się bardzo mocno związa-
ny, trzykrotnie wywalczy-
łem awans do ekstraklasy, 
zdobyłem Puchar Polski. 
W Koronie wystartowałem, 
potem mogłem nawet wrócić 
do Kielc, za rządów Krzysz-
tofa Klickiego, ale zosta-

łem w Arce. W piłce nie da 
się przewidywać przyszłości, 
trzeba brać pełnymi garściami 
to co daje los i cieszyć się grą.

*Na Bocianku nie zmar-
nowało się za dużo talen-
tów?

- Było mnóstwo chłopa-
ków, którzy talentem prze-
wyższali mnie zdecydowanie. 
Zabrakło im jednak charakte-
ru, wiary w dążeniu do celu. 
Od dziecka rywalizowałem 
z dużo starszymi, grywałem 
w piłkę od rana do wieczora 
i podnosiłem swój poziom. 
Gdy nadarzyła się szansa 
na przejście do dawnej dru-
giej ligi, do Tłoków Gorzyce, 
to z niej skorzystałem. Za-
grałem dobrze przeciw Arce 
i zwróciłem uwagę tego klu-
bu. Potem wszystko toczyło 
się błyskawicznie. Jeśli cho-

dzi o Bocianek, to kiedyś to 
było piłkarskie osiedle, każdy 
chłopak uganiał się za fut-
bolówką. Graliśmy mecze 
blokowe, wszędzie gdzie się 
tylko dało. Potem doszły tur-
nieje, ale w tamtych czasach 
nie było menedżerów i wielu 
utalentowanych chłopaków 
szybko się zniechęcało. Dziś 
dzieciaki zamiast biegać za 
piłką siedzą w domu i grają 
na play-station, ale wierzę, że 
sytuacja się odmieni. Potrze-
ba na pewno więcej takich 
szkoleniowców jak Eugeniusz 
Kucharski, Bonawentura Mar-
ciniak, Krzysztof Retlikowski. 
Ja miałem szczęście, że na 
nich trafiłem i też dzięki temu 
wygrałem Puchar Polski. 

Rozmawiał Jaromir Kruk 
Zdjęcie Grzegorz Wajda

Poznaj sąsiada

Chcesz by 
Ciebie też 

poznali
sąsiedzi? Zaproś nas!

Nie zapomniał o Bocianku
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Setki osób wzięły udział w festynie  
propagującym zdrowy tryb życia zor-
ganizowanym na terenie Szkoły Pod-
stawowej nr 1. 

Impreza została zorganizowana dzię-
ki współpracy: nauczycieli, rodziców, 
uczniów oraz Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek. Patronat medialny nad przed-
sięwzięciem sprawowało Radio Kielce.

Celem imprezy było kształtowanie na-
wyków prozdrowotnych zasad prawidło-
wego odżywiania, profilaktyki chorób cy-
wilizacyjnych, zachęcanie do aktywnych 
form wypoczynku oraz wyzwalanie rado-
ści poprzez uczestnictwo w konkursach 
oraz grach i zabawach ruchowych.

Były występy artystyczne, gry i zawo-
dy sportowe, w których brały udział całe 
rodziny. Nie zabrakło stoisk ze zdrową 
żywnością.

Więcej na www.smbocianek.pl.

Udany festyn zdrowia

Festyn Zdrowia zorganizowany został na terenie Szkoły Podstawowej nr 1.

Roztańczona Jedynka ze wsparciem spółdzielni
III Turniej Tańca „ROZTAŃCZONA 

JEDYNKA” odbył się w Szkole Podsta-
wowej nr 1 znajdującej się na terenie 
naszego osiedla. Imprezę finansowo 
wsparła Spółdzielnia Mieszkaniowa Bo-
cianek.

Turniej cieszył się dużym zainteresowa-
niem wśród uczniów naszej szkoły. Wzięło 
w nim udział 53 tancerzy z „jedynki” oraz 
grupa przedszkolaków z SP nr 32 w Kiel-
cach. Uczestnicy zaprezentowali 37 ukła-
dów choreograficznych w różnych stylach 
tanecznych. Oceniało ich profesjonalne 
jury. 

WYNIKI TURNIEJU
Kategoria Przedszkolaki
I miejsce –  Przedszkole Samorządowe nr 
32 Kielce  
Kategoria solo klasy I–III Debiuty
I miejsce – Katarzyna Kołcz
II miejsce – Karolina Plech
III miejsce – Nikola Włodarczyk
Kategoria solo klasy I-III Asy Taneczne
I miejsce – Marcela Pękala
II miejsce – Odetta Relidzyńska
III miejsce – Marta Matuszewska
Kategoria solo klasy IV–VI Debiuty
I miejsce – Olivia Kaszuba
II miejsce – Natalia Brejdak

III miejsce – Oliwia Glita
Kategoria solo klasy IV–VI Taneczne Asy
I miejsce – Natalia Fijas
II miejsce – Jagoda Kusiej
III miejsce – Ania Kozłowska
Kategoria Duety klasy I–III
I miejsce – Matylda Stachura, Czarek Kromer
II miejsce – Karolina Plech, Inga Nowakow-
ska
III miejsce – Maja Gołdzińska, Nikola Wło-
darczyk
Kategoria Duety klasy IV–VI
I miejsce – Aleksandra Smutek, Anna Wie-

czorek
II miejsce – Katarzyna Witka, Oliwia Mali-
szewska
III miejsce – Julia Olszak, Maria Olszak
Kategoria Grupy
I miejsce – Gabriela Adler, Katarzyna Kołcz, 
Karolina Plech
II miejsce – Martyna Smutek, Natalia Fijas, 
Aleksandra Smutek
III miejsce – Laura Białas, Karolina Kuttles, 
Julia Kozera, Karolina Piwko

Więcej zdjęć na www.sp1.kielce.eu



 i  na poziomie
STUDIO JĘZYKA ANGIELSKIEGO FUDALA-PĘKALA od 2005 
roku prowadzi zajęcia językowe. Jasne zasady współpracy, ciekawe mate-
riały oraz przyjazna i otwarta atmosfera to podstawowe założenia naszych 
zajęć. Zajęcia, które oferujemy, są prowadzone przez lektorów z doświad-
czeniem i pasją w nauczaniu języków – mówi Artur Pękala.
SZKOŁA Z SUKCESAMI
Co roku uczniowie SJA Fudala-Pękala biorą udział w różnych konkursach 
z języka angielskiego lub niemieckiego organizowanych przez szkoły, do 
których uczęszczają na co dzień. Każde z nich odnosi sukcesy zarówno te 
duże jak i małe. Jednak większość zajmuje miejsca w czołówce. Co więcej, 
ten rok to również zdane na 100% matury, szóstki na koniec roku czy laure-
aci konkursów międzyszkolnych lub wojewódzkich. Wszystkie te sukcesy 
to nie tylko zasługa lektorów, ale również samych uczniów, którzy bez zaan-
gażowania i pasji do języka angielskiego/niemieckiego nie osiągaliby takich 
wspaniałych wyników. Jesteśmy dumni z takich uczniów. Gratulujemy im 
jak również rodzicom, którzy dzielą się z nami radością z tych wspaniałych 
dokonań. Dziękujemy i zapraszamy.
KTO I JAK MOŻE SIĘ UCZYĆ W STUDIO JĘZYKA ANGIELSKIEGO?
Nasze zajęcia i kursy skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 
firm. Prowadzimy naukę w małych grupach (2-8 os.) jak również zajęcia 
indywidualne. 
Przedszkolaki (4-5 lat) przyswajają język dostosowany do najmłodszych 
słuchaczy. W SJA nauka zaczyna się zabawą. Wykorzystuje się do tej dzie-
cięcej nauki ciekawe i nowoczesne materiały dydaktyczne: multimedia, 
książeczki, zabawki, gry planszowe, malowanki, plakaty, karty obrazkowe 
itd. 
Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym. W atmosferze zabawy Twoje dzie-
cko osłucha się z językiem angielskim, będzie komunikowało się w tym 
języku oraz pozna podstawy gramatyki. Zbuduje swój zasób słownictwa 
i dzięki minidialogom oraz scenkom z życia codziennego będzie posługiwa-
ło się językiem angielskim od początku. Oprócz odpowiedniego podręcz-
nika wykorzystujemy ciekawe materiały dydaktyczne, które mają na celu 
lepsze przyswajanie nowej wiedzy oraz pobudzają dziecięcą wyobraźnię. 
Wykorzystanie multimediów, aplikacji, gier, piosenek, filmików pozwoli na 
nieoderwaną od dzisiejszej rzeczywistości naukę języka angielskiego i nie-
mieckiego. Materiały dopasowane do zainteresowań dzieci w połączeniu 
z zaangażowanym lektorem są najlepszą motywacją do dalszej nauki.
NASTOLATKOWIE, LICEALIŚCI
W czasie zajęć rozwijamy wszystkie umiejętności językowe korzystając 
z odpowiedniego podręcznika, multimediów, prasy, muzyki, filmów, gier 
oraz pomysłów samych słuchaczy. Zajęcia są dopasowane tematycznie do 
zainteresowań tej grupy wiekowej oraz wzbogacone o materiały autentycz-
ne (prasa, telewizja, Internet). Jednoczenie, pamiętając o tym, że ten etap 
edukacyjny to czas egzaminów, dokładamy wszelkich starań, aby solidnie 
przygotować naszych uczniów do osiągania jak najlepszych wyników. 
DOROŚLI I SENIORZY
Każdy wiek jest odpowiedni na przygodę z językiem obcym. Może chcecie 
powrócić do kiedyś przerwanej nauki? A może chcecie dalej rozwijać swoje 
umiejętności językowe? A może wreszcie przyszedł ten moment, aby zacząć 
naukę od początku? Zapraszam do SJA Fudala-Pękala wszystkich zainte-
resowanych. Dbamy o to, aby tematyka i zakres materiału była dobrana do 
Państwa zainteresowań i poziomu zaawansowania. Jesteśmy otwarci na po-
trzeby językowe słuchaczy na bieżąco. Wspólnie ustalimy kolejne zajęcia, 
tak, aby były najbardziej efektywne.
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE (KOREPETYCJE)
Zajęcia „jeden na jeden” to czas całkowicie poświęcony słuchaczowi, jego 
możliwościom czasowym i aktualnym potrzebom. Zajęcia indywidualne to 
najbardziej elastyczne rozwiązanie dla słuchacza, który ma jasno sprecyzo-
wane cele i ograniczony czas na naukę.
GDZIE I KIEDY ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA?
Jeśli jesteście zainteresowani ofertą studia lub chcielibyście usłyszeć jak mogą 
wyglądać Wasze zajęcia, proszę dzwonić 603 798 989, pisać lub od razu od-
wiedzić Studio. 

* Przy zapisie do końca lipca 100 zł rabatu, do końca sierpnia 50 zł rabatu oraz rabaty dla rodzeństwa
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