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Echo Bocianka

Wielkie sportowe emocje na Bocianku
Dwa duże turnieje piłkarskie zosta-

ły rozegrane na boiskach Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek. W sumie 
w obu imprezach wzięło udział ponad 
600 osób.

W lipcu swój doroczny turniej roze-
grali kibice Korony Kielce. W rozgryw-
kach wzięło udział 20 drużyn z kieleckich 
osiedli oraz fan clubów.

Impreza rozpoczęła się o godzinie 11 
i trwała do wieczora, a przez cały dzień 
turnieju przewinęło się ok. 500 kibiców!

Równie emocjonujący był rozegrany 
w sierpniu Turniej o Puchar Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Bocianek, w którym 
w trzech kategoriach wiekowych rywali-
zowały dzieci, młodzież oraz dorośli.

Lawina zmian 
po zmianie prawa

Czytaj na stronach 6-7

Będzie 
estetycznie 
i bezpiecznie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocia-
nek przystępuje w tym roku do montażu 
daszków nad balkonami w mieszkaniach 
na czwartych piętrach. Do tej pory lo-
katorzy robili to na własną rękę. Efekt? 
Każdy daszek jest inny, a niektóre kon-
strukcje mogą zagrażać bezpieczeństwu. 
Teraz się to zmieni.

Dodatkowo jeszcze w tym roku na te-
renie osiedla ma być wyremontowanych 
135 balkonów. Prace mają się zakończyć 
do 15 grudnia.

Czytaj na stronach 4-5

Roszada w składzie Rady Nadzorczej, wyodrębnienie się 
wspólnot mieszkaniowych w dwóch blokach i odłączenie ich od 
spółdzielni, a do tego podwyżka czynszu...

To najbardziej odczuwalne 
dla „Bocianka” skutki zmian 
w prawie o spółdzielniach 
mieszkaniowych, ale nie 
jedyne. Do tego dochodzi 
wiele innych niemających 
już tak dużego wpływu 
na życie lokatora, jak np. 
konieczność wprowa-
dzenia zmian w statucie 
spółdzielni.

Po zmianie prawa dwa 
bloki Nowego Bocianka prak-
tycznie nie są już częścią 
naszej spółdzielni. W myśl 
nowych przepisów musi 
w nich powstać odrębna 
wspólnota. To pociągnę-
ło za sobą kolejną ważną 
zmianę. Właścicielem miesz-

kania w jednym ze wspomnia-
nych wcześniej bloków jest 
Mirosław Buczkowski, zasia-
dający do niedawna w Ra-
dzie Nadzorczej Spółdzielni. 

Do niedawna, ponieważ musiał 
się pożegnać z funkcją. Skoro 
jego mieszkanie nie może być 

częścią spółdzielni, to on nie 
może być członkiem Rady 
Nadzorczej.

Najbardziej jednak 
odczuwalnym przez nas 

skutkiem zmiany przepi-
sów będzie podwyżka czyn-
szu, a precyzyjnie mówiąc 
wzrost stawki za opłatę eks-
ploatacyjną, która wejdzie 

w życie 1 stycznia 2018 roku.

Czytaj na stronach 8-9
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Latarnie przy Kasprowicza 
tej zimy już nie zgasną
30 tysięcy złotych kosztowała wy-

miana przewodów elektrycznych oraz 
oświetlenia ulicznego przy ulicy Kas-
prowicza.

Instalacja elektryczna była już na 
tyle stara, że zdarzało się, iż latarnie 
oświetlające ulice, teren przed bloka-
mi oraz parking nagle gasły, a elek-
trycy nie byli w stanie zlokalizować 
usterki.

Czytaj na stronie 4

O remontach z Radami 
Nieruchomości
Zarząd Spółdzielni Mieszkanio-

wej Bocianek w Kielcach spotkał się 
z przedstawicielami Rad Nierucho-
mości. Celem sierpniowego zebrania 
była analiza tegorocznego planu re-
montów i wprowadzenie do niego do-
datkowych prac.

Pierwotnie tegoroczny plan remon-
tów zakładał wykonanie tylko niezbęd-
nych robót. Zarząd spółdzielni chciał 
bowiem oszczędzać pieniądze na pla-
nowaną termomodernizację osiedla.

Gdy spółdzielcy w ankiecie opo-
wiedzieli się przeciwko docieplaniu 
bloków, plan remontów został roz-
budowany, a zawarte w nim pozycje 
chciano skonsultować z przedstawi-
cielami poszczególnych bloków.

Czytaj na stronie 5

Ruszył sezon grzewczy. 
Gdzie dzwonić 
w przypadku awarii?
25 września do grzejników w na-

szych mieszkaniach popłynęła ciepła 
woda. Zanim jednak to się stało, trze-
ba było wykonać szereg prac.

Co zostało wykonane oraz gdzie 
należy dzwonić w przypadku awarii 
centralnego ogrzewania?

Czytaj na stronie 7

„Jedynka” po reformie
O stu uczniów mniej ma w tym roku 

działająca na terenie naszego osied-
la Szkoła Podstawowa nr 1. Dyrektor 
placówki jednak optymistycznie pa-
trzy w przyszłość.

Na początku tego roku rodzice 
dzieci uczęszczających do Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kielcach prote-
stowali przeciwko planom likwidacji 
placówki. Dzięki ich determinacji i pe-
tycjom władz spółdzielni szkoła nadal 
istnieje. Jak wygląda teraz po rządo-
wej reformie oświaty?

Czytaj na stronie 11
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Wózek z historią 
na Bocianku

Niezwykłą wystawę prezentującą 
dzieje naszego osiedla można było 
oglądać w specjalnie przygotowanych 
gablotach ustawionych przed Szkołą 
Podstawową nr 1. Wszystko to w ra-
mach akcji prowadzonej przez Muzeum 
Historii Kielc.

„Wózek z historią” to autorski program 
Muzeum Historii Kielc, cieszący się du-
żym zainteresowaniem wśród mieszkań-
ców miasta. Co parę miesięcy w różnych 
dzielnicach stolicy województwa święto-
krzyskiego pojawiają się plansze z cen-
nymi, historycznymi fotografiami obrazu-
jącymi przeszłość i losy danego rejonu 
Kielc.

Na początku czerwca muzealnicy 
wspólnie z pracownikami Filii nr 10 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej prosili nas - 
mieszkańców Bocianka o udostępnienie 

materiałów, posiadanych w prywatnych 
zbiorach, mających wartość historyczną. 
Kilka tygodni temu między innymi z wy-
korzystaniem tych archiwaliów powstała 
ekspozycja opowiadająca dzieje naszego 
osiedla.

Specjalna gablota ze zdjęciami i opi-
sami wydarzeń sprzed lat stanęła przed 
Szkołą Podstawową nr 1 mieszczącą się 
na naszym osiedlu. Często można było 
zauważyć ludzi zatrzymujących się przy 
niej, by poznać, przypomnieć sobie albo 
powspominać dawne czasy patrząc na 
zamieszczone zdjęcia, wycinki z gazet 
czy rysunki.

Wystawa była eksponowana do końca 
września. Akcja „Wózek z Historią” trwa 
nadal, niewykluczone więc, że gabloty 
z ciekawostkami dotyczącymi naszej hi-
storii wrócą jeszcze na Bocianek.

Gabloty ze zdjęciami, wycinkami z gazet oraz  archiwalnymi dokumentami ustawione 
były przed Szkołą Podstawową nr 1.

Czekamy na
Wasze opinie

Drodzy Czytelnicy. Dziś oddajemy 
w Wasze ręce kolejne „Echo Bocianka”.

Mamy nadzieję, że poruszane 
przez nas tematy sprawią, że będzie-
my gościć w Państwa domach. Cze-
kamy na Wasze opinie i propozycje 
tematów, którymi powinniśmy się za-
jąć. Piszcie na adres: „Echo Bocian-
ka”, ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce, 
e-mail: smbocianek@interia.pl.

Kolegium redakcyjne
„Echa Bocianka”
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Plac sportowo-rekreacyjny między 
Szkołą Podstawową a parkiem Dyga-
sińskiego został rozbudowany o ko-
lejne urządzenia rekreacyjne.

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, teraz kompleks został 
rozbudowany o kolejne urządzenia, tym 
razem dla dzieci. Za kwotę około 30 ty-
sięcy złotych zakupiono i zamontowano 
linarium w kształcie piramidy, zestaw 
gimnastyczny Action-4kids oraz tyrolkę 
dla dzieci o długości 25 metrów.

Mamy kolejne urządzenia 
rekreacyjne na osiedlu

Przygotowanie terenu pod ustawienie kolejnych urządzeń.

Linarium w kształcie piramidy. Na drugim planie zestaw gimnastyczny dla dzieci.Tyrolka ma długość 25 metrów.

Zestaw gimnastyczny dla dzieci.

Koniec rozjeżdżania 
trawników

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek, 
uwzględniając prośby  mieszkańców postanowi-
ły rozwiązać problem notorycznie rozjeżdżanych 
trawników wzdłuż ulicy Norwida.

W miejscach, w których mieszkańcy parkowali auta 
niszcząc zieleń, ułożono betonowe płyty ażurowe. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu trawa w tym miejscu bę-
dzie mogła rosnąć, a właściciele samochodów parku-
jąc pojazdy nie będą rozjeżdżać terenu żłobiąc w zie-
mi głębokie koleiny.
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Remont oświetlenia
przy ulicy Kasprowicza

Daszki do montażu na najwyższych kondygnacjach i balkony do naprawy

30 tysięcy złotych kosztować bę-
dzie wymiana przewodów elektrycz-
nych oraz oświetlenia ulicznego przy 
ulicy Kasprowicza.

Instalacja elektryczna była już na tyle 
stara, że zdarzało się, iż latarnie oświet-
lające ulice, teren przed blokami oraz 
parking nagle gasły, a elektrycy nie byli 
w stanie zlokalizować usterki.

We wrześniu ekipa Swarco Traffic - fir-
my zajmującej się konserwacją oświet-
lenia ulicznego na terenie miasta Kielce 
- zaczęła wymianę przewodów elektrycz-
nych zasilających latarnie przy ulicy Kas-
prowicza. Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Bocianek przeznaczyła na ten cel kwotę 
30 tysięcy złotych.

- Wymieniamy przewody po to, by nie 
powtórzyła się sytuacja z poprzedniego 
roku, kiedy całą zimę nie działało oświet-
lenie - mówi Paweł Kubicki, zastępca 
prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Bo-
cianek w Kielcach. Prace powinny za-
kończyć się  w połowie października. Robotnicy wymieniają przewody oświetlenia ulicznego przy ul. Kasprowicza.

By woda nie wpływała do piwnic
Nowa izolacja fundamen-

tów wykonywana jest w blo-
kach przy ulicy Norwida 1 
oraz Staffa 4. Powód - prze-
cieki do piwnic.

Głębokie na ponad dwa 
metry wykopy można zoba-
czyć wzdłuż bloków na terenie 
osiedla Bocianek. Nie jest to 
widok nowy, bowiem od kilku 
lat systematycznie wykonywane 
są nowe izolacje fundamentów. 
Tym razem prace trwają wzdłuż 
budynku przy ulicy Staffa 4 - 
czwarta klatka - oraz Norwida 
1 - pierwsza klatka.

- Roboty w przypadku tych 
budynków były pilne, ponieważ 
woda dostawała się tam do 
piwnic. Pieniądze na pokrycie 
kosztu wykonania nowej izolacji 
pochodzą z funduszu remon-
towego poszczególnych nie-
ruchomości - informuje Paweł 
Kubicki, zastępca prezesa do 
spraw techniczno-eksploatacyj-
nych SM Bocianek.

W ostatnim czasie wymienio-
ne zostały także rynny w bloku 
przy ul. Norwida 4, Gałczyń-
skiego 3 i Wyspiańskiego 8.

Robotnicy wykonują nową izolację fundamentów 
bloku przy ul. Norwida 1.

Będzie jednakowo, estetycznie i przede 
wszystkim bezpiecznie. Spółdzielnia Miesz-
kaniowa Bocianek przystąpiła w tym roku do 
montażu daszków nad balkonami w miesz-
kaniach na czwartych piętrach. Do tej pory 
lokatorzy robili to na własną rękę. Efekt? 
Każdy daszek jest inny, a niektóre konstruk-
cje mogą zagrażać bezpieczeństwu.

Część mieszkań w blokach starego Bocian-
ka nie posiada zadaszeń nad balkonami. Dla 
lokatorów zasiedlających południowe części bu-
dynków to spory problem. - Skarżą się, że latem 
w ich mieszkaniach jest bardzo gorąco. Część 
na własną rękę montowała sobie daszki, ale 
w wielu przypadkach estetyka wykonania pozo-
stawia dużo do życzenia, niektóre zaczynają się 
rozpadać - informuje Paweł Kubicki, zastępca 
prezesa SM Bocianek.

Władze spółdzielni dbając o estetykę osiedla, 
a przede wszystkim o bezpieczeństwo miesz-
kańców zleciły zaprojektowanie i montaż zada-
szeń nad balkonami. W tym roku wykonanych 
zostanie 26 konstrukcji: po sześć w blokach przy 
ul. Kasprowicza 1, Kasprowicza 3 i Staffa 6, zaś 
osiem w bloku przy Gałczyńskiego 1.

Ponadto jeszcze w tym roku ma być wyre-
montowanych 135 balkonów na terenie osiedla. 
Wykaz tych, które zostały zakwalifikowane do 
naprawy, prezentujemy w tabeli. Jeśli pogoda 
dopisze, prace powinny się zakończyć do 15 
grudnia tego roku.
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Mieszkańcy na temat remontów

Daszki do montażu na najwyższych kondygnacjach i balkony do naprawy

Zarząd Spółdzielni Mieszkanio-
wej Bocianek w Kielcach spotkał się 
z przedstawicielami Rad Nierucho-
mości. Celem sierpniowego zebra-
nia była analiza tegorocznego planu 
remontów i wprowadzenie do niego 
dodatkowych prac.

Pierwotnie tegoroczny plan remontów 
zakładał wykonanie tylko niezbędnych 
robót. Zarząd spółdzielni chciał bowiem 
oszczędzać pieniądze na planowaną 
termomodernizację osiedla. Kilka mie-
sięcy temu w przeprowadzonej ankiecie 

mieszkańcy Bocianka wyrazili jednak 
pogląd, iż nie chcą, aby docieplać bloki, 
jeśli ma się to wiązać z koniecznością 
podniesienia czynszu. Wyrazili jedno-
cześnie opinię, iż chcą, aby władze 
spółdzielni kontynuowały dotychczaso-
wy sposób prowadzenia remontów na 
terenie osiedla.

– W związku z taką wolą mieszkań-
ców przygotowaliśmy korektę tego-
rocznego planu remontów dopisując do 
niego remonty balkonów, wymianę po-
ziomów wodnych i wiele innych pozycji 

– mówi Paweł Kubicki, zastępca preze-
sa Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek 
w Kielcach.

Podczas spotkania przedstawicie-
le Rad Nieruchomości zaaprobowali 
przedłożone zmiany w planie napraw.

Na zebraniu poruszono także temat 
ewentualnej likwidacji piecyków gazo-
wych i doprowadzenia do bloków ciepłej 
wody użytkowej z miejskiej sieci cie-
płowniczej.

/AP/

Omówienie tegorocznego planu remontów było tematem spotkania władz Spółdzielni z Radami Nieruchomości.

budynek nr mieszkania
Konopnickiej 3 30, 32, 34, 47, 50, 54, 60, 63
Konopnickiej 7 12, 37, 48,77, 84, 86, 

97,116,130,133
Konopnickiej 9 15
Konopnickiej 11 5, 38, 41, 45, 51, 56, 58, 60
Norwida 1 10
Norwida 2 20, 22, 24
Norwida 3 12,15
Norwida 4 5, 8, 11, 14, 64
Norwida 6 18, 61, 62, 64, 65, 78
Wyspiańskiego 1A 6, 8, 27
Wyspiańskiego 1 3, 12, 29
Wyspiańskiego 3 23, 33, 42, 89
Wyspiańskiego 4 11, 14, 23, 25, 43
Wyspiańskiego 6 78
Wyspiańskiego 8 9, 12, 48
Staffa 3 39, 61, 63, 64, 66, 68, 70, 85
Staffa 4 32, 34
Staffa 5 16,71, 77, 80
Staffa 6  27, 66, 77, 83
Kasprowicza 1 11, 14, 22, 24, 31, 33, 35, 64
Kasprowicza 3 21,36, 49,57,60,63, 64, 66, 

75, 77
Gałczyńskiego 1 12, 15, 50
Gałczyńskiego 2 29, 31, 33, 35
Gałczyńskiego 3 28,29, 30, 35
Gałczyńskiego 4 5, 8, 11,14
Gałczyńskiego 6 3, 4, 7, 8, 16, 24, 25, 40, 

46,47,50,52,56, 95
Gałczyńskiego 8 53, 54, 55, 65

Wykaz balkonów do remontu w 2017 roku

Estetyka zadaszeń 
wykonywanych przez 
mieszkańców jest różna. 
Niektóre konstrukcje 
nie wytrzymują próby 
czasu i wiatru.
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Ważne zmiany 
w prawie spółdzielczym

W dniu 20 lipca 2017 roku Sejm 
uchwalił zmiany w zasadach funkcjo-
nowania spółdzielni mieszkaniowych 
i prawa spółdzielczego na podstawie 
projektu rządowego przedstawionego 
przez Ministerstwo Infrastruktury i Bu-
downictwa (druk nr 1666).

Ustawa o zmianie ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych, ustawy – Ko-
deks postępowania cywilnego oraz usta-
wy – Prawo spółdzielcze ogłoszona 
została w Dz.U. z 2017 roku poz. 1596 
i weszła w życie z dniem 9.09.2017 roku.

Pragnę poinformować w tym miejscu 
szanownych Spółdzielców, że między in-
nymi nasz protest, który poparło i podpi-
sało 1.021 mieszkańców naszego osiedla 
przyczynił się do tego, że drastyczny i an-
tyspółdzielczy poselski projekt autorstwa 
KUKIZ’ 15, o którym pisałem szczegółowo 
w marcowym wydaniu EB został w dniu 21 
kwietnia 2017 roku wycofany z Sejmu i tra-
fił do kosza (druk nr 1268).

Większość obecnie wprowadzonych 
zmian jest konsekwencją wyroków Try-
bunału Konstytucyjnego dotyczących 
głównie nabywania, utraty członkostwa 
w spółdzielniach mieszkaniowych, a także 
powstawania wspólnot.

Wprowadzono do ustawy wyraźną za-
sadę powstania z mocy prawa członko-
stwa w przypadku nabycia spółdzielczego 
prawa do lokalu i zawarcia umowy o budo-
wę lokalu. Zniesiono obowiązek składania 
deklaracji członkowskiej oraz wnoszenia 
wpisowego. Dotychczasowe zasady na-
bycia członkostwa dotyczą osób, którym 
przysługuje odrębna własność lokali.

Osoba, która zbyła prawo do lokalu, 
traci członkostwo w spółdzielni. W takim 
trybie członkostwo będzie również tracić 
osoba, której własność lokalu jest w nie-
ruchomości, która wyszła z zasobów spół-
dzielni i jest zarządzana na podstawie 
ustawy o własności lokali.

W walnych zgromadzeniach wszystkich 
spółdzielni mieszkaniowych będą mo-
gli uczestniczyć pełnomocnicy członków 
spółdzielni niezależnie od zapisów sta-
tutowych. Pełnomocnictwo powinno być 
udzielone na piśmie pod rygorem nieważ-
ności i z uwzględnieniem zasady, że jeden 
pełnomocnik może reprezentować tylko 
jednego członka.

Wprowadzono obowiązek dokonywania 
rozliczeń funduszu remontowego odrębnie 
we wszystkich nieruchomościach spół-
dzielni mieszkaniowych.

Zmodyfikowano przepisy dotyczące 
umowy o budowę lokali i regulacji stanu 

prawnego spółdzielczych lokatorskich 
praw do lokali, a także nabycia ekspekta-
tywy odrębnej własności. Umożliwiono bu-
dowanie nowych mieszkań w segmencie 
spółdzielczych praw lokatorskich w ramach 
Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Zmiany dotyczą też rozliczeń wkładu 
mieszkaniowego związanego ze spół-
dzielczym lokatorskim prawem do lokalu, 
jeśli to prawo nie jest zbywane w drodze 
przetargu. Osoba zainteresowania naby-
ciem takiego prawa będzie zobowiązana 
do wniesienia wkładu mieszkaniowego 
w wysokości zwaloryzowanej według war-
tości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym 
nie uwzględnia się długu obciążającego 
członka spółdzielni z tytułu przypadającej 
na niego części zaciągniętego przez spół-

dzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów 
budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

Istotna zmiana dotyczy powstawania 
wspólnot z zasobów spółdzielni mieszka-
niowych, które dotychczas powstawały 
w momencie wyodrębnienia ostatniego 
lokalu, tak jak miało to miejsce w przy-
padku budynków przy Wyspiańskiego 1D 
i 1E na nowym Bocianku. Natomiast nowe 
regulacje mówią, że jeżeli w określonym 
budynku lub budynkach położonych w ob-
rębie danej nieruchomości została wyod-
rębniona własność wszystkich lokali, to po 
upływie 3 miesięcy od dnia wyodrębnienia 
własności ostatniego lokalu stosuje się 
przepisy ustawy o własności lokali, chyba 

że w tym samym okresie większość właś-
cicieli podejmie uchwałę wskazującą, że 
nadal będzie stosowana do zarządzania 
ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Umożliwi to kontynuowanie zarządu przez 
spółdzielnię mieszkaniową. Powyższe roz-
wiązanie powoduje, że osoby zamieszku-
jące w zasobach spółdzielczych będą mia-
ły możliwość świadomego zdecydowania, 
czy zarząd nieruchomością wspólną od-
bywać się będzie na podstawie przepisów 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 
czy ustawy o własności lokali obowiązują-
cej we wspólnotach. Bardzo ważny jest też 
zapis nakładający na spółdzielnię obowią-
zek zawiadomienia na piśmie w ciągu 14 
dni od wyodrębnienia własności ostatniego 
lokalu wszystkich właścicieli lokali w danej 
nieruchomości. Obowiązujący dotych-
czas zapis art. 26 u.s.m. skutkował tym, 
iż z chwilą wyodrębnienia własności ostat-
niego lokalu powstaje z mocy prawa wspól-
nota mieszkaniowa, a osoby, które uzyska-
ły odrębną własność lokalu, nie miały na 
to żadnego wpływu, co więcej mogły na-
wet nie mieć wiedzy na temat tego, że po-
wstała wspólnota i powinny zorganizować 
jej funkcjonowanie zgodnie z przepisami 
ustawy o własności lokali. Zmiana umoż-
liwia im pozyskanie wiedzy w tym zakresie 
i podjęcie świadomej decyzji.

Ważną zmianą dla osób mających loka-
le w zasobach spółdzielni jest wyłączenie 
w kodeksie postępowania cywilnego spod 
egzekucji komorniczej środków pienięż-
nych zgromadzonych na rachunkach ban-
kowych spółdzielni, które były wpłacone 
tytułem opłat eksploatacyjnych. Uniemoż-
liwi to komornikom prowadzenie egzekucji 
w stosunku do spółdzielni mieszkanio-
wych, jeżeli dług nie jest związany ze zo-
bowiązaniami związanymi z eksploatacją 
i użytkowaniem lokali.

Nowelizacja rozszerza uprawnienia 
kontrolne Ministra Infrastruktury i Budow-
nictwa w stosunku do spółdzielni miesz-
kaniowych, w szczególności umożliwiając 
wystąpienie o przeprowadzenie lustracji 
w przypadku podejrzenia naruszenia pra-
wa.

Spółdzielnie zobowiązane zostały do 
zmiany swoich statutów i zgłoszenia tych 
zmian do Krajowego Rejestru Sądowego 
w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy.

Mam nadzieję, że po tych zmianach po-
słowie zajmą się innymi ważnymi sprawa-
mi i zostawią spółdzielczość mieszkanio-
wą na jakiś czas w spokoju.

 Józef Binkowski

W A Ż N E  S P R A W Y6
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Zmiana w Radzie Nadzorczej
Zmiany w Radzie Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej Bocia-
nek w Kielcach. Z wybranego na 
początku wakacji składu odchodzi 
Mirosław Buczkowski. Jego miej-
sce zajmuje Artur Pękala, który 
podczas wyborów uzyskał kolejny 
najwyższy wynik poparcia miesz-
kańców.

To dość nieoczekiwana zmiana, 
podyktowana nowelizacją prawa spół-
dzielczego - tłumaczy Eryk Wilkoński, 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Bo-
cianek w Kielcach.

Mirosław Buczkowski jest miesz-
kańcem osiedla, a konkretnie bloku na 
Nowym Bocianku, w którym wszystkie 
mieszkania zostały sprzedane pry-
watnym właścicielom wraz z udzia-
łem w części wspólnej (gruncie pod 
blokiem itp). Nowe przepisy stanowią, 
że po tym jak ostatnie mieszkanie zo-
stanie sprzedane mieszkańcy zawią-
zują wspólnotę i wyodrębniają się ze 
spółdzielni. Tym samym przestają być 
jej członkami. Tymczasem w Radzie 
Nadzorczej mogą zasiadać wyłącznie 
członkowie spółdzielni. To sprawiło, 
że Mirosław Buczkowski stracił man-
dat członka Rady Nadzorczej - infor-

muje Eryk Wilkoński, prezes zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek 
w Kielcach.

Utrata stanowiska w Radzie przez 
Mirosława Buczkowskiego może być 
dla wielu mieszkańców zaskoczeniem 
i niemiłą niespodzianką. Przypomnij-
my, że cieszył się on bardzo dużym 
zaufaniem mieszkańców osiedla. 
W czasie czerwcowych wyborów do 
Rady Nadzorczej uzyskał trzeci wy-
nik. Zagłosowało na niego blisko stu 
uczestników Walnego Zgromadzenia.

Na miejsce Mirosława Buczkow-
skiego w Radzie Nadzorczej wszedł 
Artur Pękala, który o mały włos a do-
stałby się do tego organu  pod koniec 
czerwca. Podczas Walnego Zgro-
madzenia uzyskał taki sam wynik 
co Zdzisław Molenda, a w dogrywce 
przegrał z nim dosłownie o kilka gło-
sów.

Artur Pękala po raz pierwszy 
uczestniczył w posiedzeniu Rady 
Nadzorczej 26 września. W tym dniu 
został wybrany do pracy w Komisji 
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowy-
mi działającej w ramach Rady.

/AP/

Artur Pękala
Ma 40 lat, wykształcenie wyższe 

ekonomiczne, absolwent Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie. Na co dzień 
pracuje w Studium Języka Angielskie-
go mieszczącym się na terenie osiedla 
Bocianek, którego jest współwłaścicie-
lem. Ma żonę i dwie córki. W wyborach 
otrzymał 81 głosów. W radzie pełni 
funkcję członka Komisji GZM.

Czynsz idzie w górę. 
Powód   – zmiana przepisów

Zarząd Spółdziel-
ni Mieszkaniowej 
Bocianek”w Kielcach infor-
muje, że na podstawie art. 
4 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych z dniem 
1 stycznia 2018 roku ulega 
zmianie stawka opłaty za 
eksploatację.

Od nowego roku stawka ta 
będzie wynosiła:

- dla członków spółdziel-
ni – 1,65 zł/m²,

- dla osób niebędących 
członkami spółdzielni – 
1,90 zł/ m².

Powyższe stawki zosta-
ły zatwierdzone przez Radę 
Nadzorczą Spółdzielni na po-
siedzeniu w dniu 26.09.2017r 
uchwałą nr 19/2017 (podstawą 
podjęcia uchwały był § 139 
ust. 17 Statutu Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek).

Jakie jest uzasadnienie dla 
zmiany stawki opłaty eksploa-
tacyjnej?

- Zmiana stawki związana 
jest z wejściem w życie ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r o zmia-
nie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, ustawy – 
Kodeks postępowania cywil-
nego oraz ustawy – Prawo 
spółdzielcze. Zmiany wprowa-

dzone nową regulacją prawną 
powodują zmniejszenie przy-
chodów spółdzielni w zakresie 
w jakim pozyskiwane były one 
od osób niebędących członka-
mi spółdzielni.

- Na podstawie analizy rozli-
czenia działalności z gospodar-

ki zasobami mieszkaniowymi 
za rok 2016 – zgodnie z za-
twierdzonym sprawozdaniem, 
spółdzielnia odnotowała stratę, 
która pokryta została z zysku 
na pozostałej działalności.

Analiza wykonania planu 
gospodarczego za pierwsze 
półrocze 2017 roku potwier-

dziła tendencję wzrostu 
kosztów eksploatacyj-
nych. Zapowiadane 
na 2018 rok podwyżki 
kosztów zakupu ener-
gii oraz wzrost płacy 

minimalnej spowodują 
wzrost kosztów zakupu 

wszystkich usług, które 
niezbędne są dla prawidłowe-
go funkcjonowania spółdzielni. 
W tej sytuacji podjęto decyzję 
o podwyżce.

Podwyżka na szczęście nie 
uderzy nas bardzo po kiesze-
ni, bo to zaledwie 20 gr więcej 
za metr kwadratowy.

25 września do grzej-
ników w naszych miesz-
kaniach popłynęła ciepła 
woda. Zanim jednak to się 
stało, trzeba było wykonać 
szereg prac.

Zakończono wykonywany 
przez MPEC remont sieci cie-
płowniczej wysokich parame-
trów między Nowym Bocian-
kiem a ulicą Warszawską.

W blokach uzupełniono izo-
lację termiczną rur centralne-
go ogrzewania, zastosowano 
kryzowanie na grzejnikach 
w klatkach, gdzie lokatorzy 
zgłaszali nadmierne grza-
nie. Wyregulowano drzwi ze-
wnętrzne, samozamykacze 
i źle działające zamki.

Ewentualne awarie instala-
cji CO można zgłaszać dzwo-
niąc do spółdzielni pod numer 
tel. 41-332-24-41 lub po połu-
dniu pod numery tel. 692-465-
844 oraz 507-026-575.

Sezon grzewczy 
rozpoczęty. 
Gdzie dzwonić 
w razie awarii?
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Piłkarski Bocianek, czyli 
turniej o Puchar Spółdzielni

6 drużyn w kategorii 2007-2008, 9 
w kategorii 2005-2006, 12 w OPEN – 
łącznie 27 ekip wzięło udział w turnieju 
trójek o Puchar Spółdzielni Mieszka-
niowej Bocianek, który odbył się pod 
koniec sierpnia na boisku przy ulicy 
Kasprowicza.

Liczna grupa kibiców, w tym rodziców 
zawodników nie mogła narzekać na brak 
emocji, a w meczach o najwyższe loka-
ty także na poziom. W kategoriach mło-
dzieżowych kluczowe role odegrały ekipy 
składające się z wychowanków Korony. 
Najlepszy kielecki klub bardzo poważnie 
podszedł do zawodów na Bocianku, a pre-
zes Krzysztof Zając ufundował nawet na-
grody dla wyróżniających się uczestników. 
– Dla mnie to przyjemność. Cieszę się, że 
takie turnieje organizuje się w Kielcach. 
Dla dzieci to kapitalna okazja do rywalizacji 
i aktywnego spędzenia czasu – powiedział 
Zając, który mógł być dumny z gry koro-
niarzy. U najmłodszych od zwycięstwa do 
zwycięstwa kroczył zespół Scyzoryczków, 
który w finale stoczył pasjonujący bój z blo-
kową ekipą Blue Dragons. Scyzoryczki wy-
grały 2:1, dzięki trafieniom Kuby Minuczyca 
i Patryka Plisaka. U zwycięzców 2007-2008 
grał Bartosz Michta, a w starszej kategorii 
w jego ślady poszedł brat, Jakub, który zdo-
był nawet bramkę dla Scyzorów 2005 w fi-
nale z Kielce To Glory wygranym 3:2. Mecz 
o pierwszą lokatę był wewnętrzną sprawą 
Korony, a za przygotowanie kilku ekip cie-
płe słowa należą się Piotrowi Dutkiewiczo-
wi, który mieszka na Bocianku. Futbol na 
tym osiedlu od momentu jego założenia 
cieszył się wielką popularnością. Spółdziel-
nia Mieszkaniowa Bocianek doczekała się 
swojej drużyny z prawdziwego zdarzenia, 
która przygotowuje się do tegorocznej edy-

cji Turnieju Grudniowego (też rozgrywany 
na Bocianku, w SP 1). Pod wodzą Ernesta 
Kuklińskiego wygrała plażowe trójki o Pu-
char Prezesa Korony Kielce, a na osiedlo-
wych rozgrywkach dobrnęła do półfinału, 
w którym uległa po zażartej walce WiR (ze 
świetnie rozgrywającym Mateuszem Pyr-
ką) 2:3. W finale WiR nie miał nic do powie-
dzenia, bo KSS Gol dysponował potężnymi 
atutami. Wynik 6:0 odzwierciedla różnicę 
klas w tej konfrontacji, a bracia Lurzyńscy – 
Karol i Emil oraz Tomasz Gursiel strzelili po 
dwa gole. – Tego dnia KSS Gol przerastał 
resztę drużyn – podsumował Ernest Kukliń-
ski, ale organizatorów imprezy najbardziej 
usatysfakcjonowało wielkie nią zaintereso-

wanie. To bardzo dobrze rokuje przed zbli-
żającym się Turniejem Grudniowym, który 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek od lat 
wspiera.

Organizatorem turnieju i fudatorem na-
gród była SM Bocianek. Dziękujemy oso-
bom, które wsparły organizację zawodów 
i ufundowały dodatkowe nagrody: Danucie 
Michta, prowadzącej punkt gastronomiczny 
Goferek przy ul. Gałczyńskiego 6, Mateu-
szowi Jończykowi z Footboll Academy Kiel-
ce i prezesowi Korony Kielce Krzysztofowi 
Zającowi.

Za pomoc w organizacji turnieju spół-
dzielnia dziękuje Jaromirowi Krukowi.

 /JKM/

Zacięta walka o zwycięstwo toczyła się na boisku spółdzielni przy ul. Kasprowicza.

Kategoria 2007-2008
Scyzoryczki – 1 miejsce
Patryk Plisak 4 gole, Fabian Mazur 2, Jakub Minuczyc 2, 
Bartosz Michta 2, Kacper Minuczyc.
Król strzelców: Bartosz Pierzak (Szybcy i Wściekli) – 10 goli.
Kategoria 2005-2006
Scyzory 2005 – 1 miejsce
Jakub Michta 8 goli, Kacper Pawłowski 5, Filip Ledwójcik 3, 
Jakub Kaczmarski 2, Oskar Krzysiek 2.
Król strzelców: Bartosz Snopek (Koroneczka 2) – 10 goli.
Kategoria OPEN
KSS Gol – 1 miejsce
Karol Lurzyński 13 goli, Tomasz Gursiel 10, Emil Lurzyński 
8 strzelonych goli.
Król strzelców: Karol Lurzyński (KSS Gol) – 13 goli.

KRÓTKO O TURNIEJU
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Paweł Kubicki, zastępca prezesa SM Bocianek wręcza medale.

Zwycięzcy turnieju w kategorii roczniki 2007-2008.

Zwycięzcy turnieju w kategorii roczniki 2005-2006.

Zwycięzcy turnieju w kategorii Open.

XII Letni Turniej Kibiców 
Korony Kielce odbył się 29 
lipca na boisku wielofunk-
cyjnym na terenie osiedla 
Bocianek. W rozgrywkach 
wzięło udział 20 drużyn 
z kieleckich osiedli oraz 
fan clubów.

Impreza rozpoczęła się 
o godzinie 11 i trwała do wie-
czora, a przez cały dzień tur-
nieju przewinęło się ok. 500 
kibiców! Drużyny podzielone 
zostały na cztery grupy po 
pięć zespołów. Z pierwszej 
do fazy pucharowej przeszła 
drużyna Zagnańska oraz 
YBH’ 01, natomiast z drugiej 
Sadovia i KSM. W przerwie 
rozgrywek odbywały się rów-
nież zawody w podciąganiu 
na drążku czy też strzały 
w poprzeczkę. Zwycięzcy zo-
stali nagrodzeni upominkami. 
W czasie turnieju można było 
zjeść kiełbaskę czy mięso 
z grilla oraz napić się zimnych 
napojów. Wracając do rywali-
zacji, to z trzeciej grupy wyszli 
chłopcy z Podkarczówki oraz 
reprezentanci Młodej Korony, 
natomiast z czwartej Uro-
czysko/Świętokrzyskie i FC 
Fanisławice. Po zakończeniu 
fazy pucharowej uczestnicy 
zrobili pamiątkowe zdjęcie 
całej grupy i trochę wspólnie 
śpiewali. Odbyły się również 
zawody w przeciąganiu liny. 
Po rozegraniu ponad czter-
dziestu meczów do finału 
przeszła Młoda Korona oraz 
Zagnańsk. Zwyciężyła ta 

pierwsza drużyna, wygrywa-
jąc ostatecznie 3:1. Trzecie 
miejsce dla FC Fanisławice. 
W zawodach uczestniczyły 
jeszcze takie drużyny jak: 
FC Końskie, Antykwariaty, 
FC Chęciny, FC Strawczyn, 
Ultras Korona’ 04, Szydłó-
wek, Wall Street, Mójcza, 
Młodzieżówka SKKK oraz 
gościnnie ekipa Spartaka 
Trnava. Po około dziewięciu 
godzinach turniej został za-
kończony rozdaniem nagród 
i pucharów. Przez cały dzień 
panowała świetna atmosfe-
ra. Ogólnie mówiąc impreza 
bardzo udana, a to również 
dzięki naszym sponsorom, 
którym w tym miejscu bardzo 
dziękujemy za pomoc w or-
ganizacji tego turnieju!

Kibice Korony 
rozegrali turniej 
na Bocianku

W turnieju kibiców Korony wzięło udział ok. 500 osób.

W przerwach między meczami 
rozgrywano zawody w strzela-
niu w poprzeczkę oraz w pod-
ciąganiu na drążku.
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* Co sprawiło, że zamiesz-
kał Pan w Kielcach?

- Sprowadziła mnie tu pra-
ca, życzliwość pracowników, 
chęć wzmocnienia kadrowego 
Instytutu Filologii Polskiej UJK. 
Mieszkania w Krakowie oka-
zały się nie na moją kieszeń, 
pomyślałem więc, że stolica 
Świętokrzyskiego będzie tym 
miejscem, gdzie się zakorze-
nię. W 2018 minie 10 lat, jak 
jestem kielczaninem. Wcześ-
niej byłem warszawiakiem 
i krakowianinem. Okazało się 
jednak, że Kielce też chwytają 
za serce.

* Jest Pan polonistą aka-
demickim, ale szykowała się 
Panu kariera budowlańca.

- Pochodzę z rodziny ko-
lejarskiej, tata chciał, abym 
zdobył konkretny zawód, toteż 
skończyłem Technikum Bu-
dowlane nr 1 w Warszawie. 
Wiele tej szkole zawdzięczam. 
Nauczyciele wychowywali 
nas w duchu patriotycznym. 
Prężnie działało harcerstwo; 
byłem drużynowym drużyny 
„Arnhem”, na zbiórkach krze-
wiliśmy pamięć o żołnierzach 
Sosabowskiego i Andersa. 
Mojej polonistce, pani profesor 
Agnieszce Przewor zawdzię-
czam, że wybrałem studia 
humanistyczne. Moim osobi-
stym „Cudem nad Wisłą” było 
zdanie egzaminu wstępnego 
na polonistykę w Uniwersyte-
cie Warszawskim, lecz osta-
tecznie dostałem się do Wyż-
szej Szkoły Nauczycielskiej 
w Olsztynie. Studia magister-
skie odbyłem w WSP w Kra-
kowie, gdzie przepracowałem 
ponad trzydzieści lat i prze-
szedłem wszystkie szczeble 
kariery uniwersyteckiej - od 
asystenta do profesora. Uży-
łem słowa „kariera” z pewnym 

przekąsem, bowiem „inni sza-
tani byli tam czynni”, żebym nie 
zrobił kariery „zbyt okazałej”.

* Czy trudno było zaad-
aptować się do życia w na-
szym mieście?

- Nie. W Kielcach zostałem 
życzliwie przyjęty przez rektor 
- Reginę Renz i dziekana Wie-
sława Cabana oraz koleżanki 
i kolegów z pracy. Starałem 
się, aby w Instytucie Filologii 
Polskiej UJK powstały studia 
doktoranckie, co też we współ-
pracy m.in. z prof. Markiem 
Pąkcińskim i prof. Grażyną 
Borkowską z Instytutu Badań 
Literackich PAN oraz rektorem 
Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, prof. Franciszkiem Ziejką, 
udało się zrealizować. Pod 
egidą UJK wydałem tom stu-
diów „Sprawa Gałczyńskiego”, 
gdzie definitywnie rozprawiam 
się z diatrybą Czesława Miło-
sza - w „Zniewolonym umyśle” 
- przeciw autorowi „Niobe”. 

* Jak się Panu mieszka 
w „sąsiedztwie” Norwida, 
Konopnickiej, Wyspiańskie-
go, Kasprowicza, czy Gał-
czyńskiego?

- Mieszkam przy Leopol-
da Staffa, w budynku, który 
pierwotnie był hotelem asy-
stenckim Wyższej Szkoły Na-
uczycielskiej. To, że ulice na 
Bocianku noszą imiona najwy-
bitniejszych pisarzy polskich, 
to pewnie jest jakaś osobli-
wość naszego miasta w skali 
kraju. Skądinąd dla mnie pod 
pewnym względem miasta 
„wyśmienitego”. Jest wszędzie 
blisko, nie ma tłoku, czego 
bardzo „zazdrości mi” moja 
córka, na co dzień krakowian-
ka. Kielce i nasze osiedle są 
tak położone, że przypominają 
„miłe miasto” Wilno, w którym 
jestem zakochany. U nas też 

jest dużo „pagórków”, zieleni, 
są ścieżki rowerowe, tu się po 
prostu żyje wygodnie. Połowy 
życia nie traci się na staniu 
w korkach. Tu sąsiedzi jesz-
cze się sobie kłaniają, a nawet 
utrzymują życzliwe kontakty. 
Nie to, co w zatłoczonych mo-
lochach, jakimi są Kraków czy 
Warszawa.

* W swojej pracy nauko-
wej poświęcił się Pan bada-
niom twórczości Konstante-
go Ildefonsa Gałczyńskiego. 
Skąd taki wybór?

- Wszystko zaczęło się od 
wypraw harcerskich. Z drużyną 
Arnhem jeździliśmy na obozy 
nad Jezioro Nidzkie w Puszczy 
Piskiej; na drugim brzegu znaj-
duje się leśniczówka Pranie, 
gdzie kilka ostatnich wakacji 
spędził Gałczyński. Na ogni-
skach recytowaliśmy „Kronikę 
olsztyńską”, albowiem nadaje 
się ona do tego, jak żadna inna 

poezja. Należę do pokolenia, 
które umie na pamięć wiele 
wierszy Gałczyńskiego, także 
tych śpiewanych przez Bajora, 
Grechutę, Rodowicz, Staszew-
skiego, Turnaua, Umer. Na 
przekór „czasu marnego” żyli-
śmy poezją.

W PRL-u bardzo ważne 
części wileńskiej biografii Gał-
czyńskiego i Miłosza zostały 
„wykasowane przez cenzurę”. 
Kontakty obu poetów nie były 
przyjazne. Miłosz sympaty-
zował z komunistami, a Gał-
czyński ich wyklinał. W „Znie-
wolonym umyśle” Miłosz zrobił 
z Gałczyńskiego pisarza na 
usługach ideologii komuni-
stycznej. W „Sprawie Gałczyń-
skiego” dowodzę, że od „No-
tatek z nieudanych rekolekcji 
paryskich”, aż po „Niobe” i cykl 
„Pieśni”, arcydzieła te szły pod 
prąd doktryny socrealistycz-
nej. W przygotowywanej teraz 

Poznaj sąsiada

Chcesz by 
Ciebie też 

poznali
sąsiedzi? Zaproś nas!

Profesor w Instytucie Filologii Polskiej UJK w Kielcach, ce-
niony znawca literatury XX wieku. Od blisko dziesięciu lat 
mieszka na osiedlu Bocianek w Kielcach.

Dr hab. Jerzy Ossowski

Kielce też chwytają za serce
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O stu uczniów mniej 
ma w tym roku działająca 
na terenie naszego osied-
la Szkoła Podstawowa nr 
1. Dyrektor placówki jed-
nak optymistycznie patrzy 
w przyszłość.

Przypomnijmy, na począt-
ku tego roku rodzice dzieci 
uczęszczających do Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kielcach 
protestowali przeciwko planom 
likwidacji placówki. Uczniowie 
mieli trafić do nowej podsta-
wówki na Słonecznym Wzgó-
rzu, a budynek na Bocianku 
miał zostać przekazany naza-
retankom.

Pod wpływem manifestacji 
rodziców i petycji władz Spół-
dzielni Mieszkaniowej Bocia-
nek prezydent Kielc odstąpił 
od planów likwidacji „jedynki”.
Jak wygląda obecnie sytuacja 
w szkole po reformie oświaty?

Choć wydawać by się mo-
gło, że likwidacja gimnazjów 
sprawi, że uczniów w szkole 
będzie więcej, to jest dokład-
nie odwrotnie. Dlaczego? Re-
jon miasta, z którego dzieci do-
tychczas chodziły do „jedynki” 
został bowiem podzielony na 
dwa mniejsze. Nowy rejon dla 

szkoły na Słonecznym Wzgó-
rzu został utworzony z rejonu 
naszej „jedynki”.

- Z tego powodu część ucz-
niów odeszło z naszej szkoły, 
ale sporo dzieci też przeniosło 
się do nas z innych placówek 
- mówi Jerzy Leśniok, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 dzia-
łającej na naszym osiedlu.

Ostateczny bilans jest ujem-
ny. W porównaniu z ubiegłym 
rokiem w szkole jest o około 
stu uczniów mniej.

Dyrektor mimo to z opty-
mizmem patrzy w przyszłość. 
W tym roku mamy jeden pion 
więcej - siódmą klasę. W przy-
szłym roku szkoła się powięk-
szy o kolejny oddział - ósmą 
klasę - informuje.

Placówka nie powinna więc 
narzekać na niedobór ucz-
niów. Co ważne, ani teraz ani 
w przyszłym roku w szkole na 
Bocianku nie będzie zmiano-
wości. - Nie przewidujemy, aby 
konieczne było wprowadzenie 
takiego rozwiązania - informu-
je dyrektor Leśniok.

Co jeszcze się zmieniło?
Nastąpiły znaczące zmia-

ny kadrowe, ale jak podkreśla 
dyrektor, nikt nie został zwol-

niony. Dwie osoby przeszły na 
emeryturę, w tym wicedyrek-
tor szkoły Grażyna Biestek. 
Jej miejsce zajęła Elżbieta 
Wójcik, pracująca od wielu lat 
w „jedynce”.

W związku z reformą oświa-
ty zatrudniony został dodat-
kowo nauczyciel fizyki i che-
mii. Globalnie liczba etatów 
zmniejszyła się o dwa.

„Jedynka” po reformie

Jerzy Leśniok, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kielcach 
zapowiada, że nawet w przy-
szłym roku w kierowanej przez 
niego placówce nie będzie za-
jęć w trybie zmianowym.

do druku książce, „Poznawa-
nie Gałczyńskiego”, uzasad-
niam, dlaczego wiele utworów 
poety weszło do kanonu litera-
tury polskiej XX wieku, dlacze-
go w swej potędze oddziały-
wania zawsze są niepokojąco 
żywe, rzucają nieustanne wy-
zwanie interpretatorom, a przy 
tym nie mają bogatej tradycji 
interpretacyjnej.

* Opracował Pan wstę-
py do wierszy wydanych 
z okazji 110. rocznicy uro-
dzin Gałczyńskiego. Czy ta 
edycja jest pełna?  

- Zaproponowano mi napi-
sanie wstępów do tych tomów, 
ale nadal odnajduję pierwodru-
ki prasowe wierszy.  

* Zebrał Pan okazałą bi-
bliotekę.

- W mieszkaniu zabudowa-
nym regałami mam podręczny 
księgozbiór – ok. 3000 ksią-
żek. W Krakowie „zachomi-
kowałem” ich ponadto kilka 
tysięcy. Mija 50 lat od chwi-
li, gdy, będąc w technikum 
budowlanym, zobaczyłem 
w kiosku „Poezję” i zacząłem 
ją kupować i czytać. Później 
prenumerowałem także inne 
tytuły. W moich zbiorach mam 
książki, ale i czasopisma, które 
nabywałem w antykwariatach.

* Teraz, kiedy przeszedł 
Pan na emeryturę i nie jest 
już z Kielcami związany za-
wodowo, czy wraca Pan do 
Krakowa?

- Kielce są miastem miłym, 
liczę, że przeżyję tutaj swoje 
„lata miodowe”, mam spichle-
rze pełne prac dokumentacyj-
nych. Tu żyje się wygodnie, 
z Bocianka wszędzie jest bli-
sko, nawet na Marszałkow-
ską… Ale nie ma ulicy Mły-
narskiej, na której przed wojną 
mieściła się społemowska wy-
twórnia mydła, świec, drożdży 
i octu, która stanowiła swoisty 
fenomen gospodarczy. Tutaj 
po raz pierwszy w Europie za-
stosowano nowatorskie tech-
nologie. W maju 1938  do tej 
fabryki z grupą pisarzy przybył 
Gałczyński. Wtedy powstał 
wiersz „Spółdzielcom z Kielc”. 
Dla tego wiersza znajdę miej-
sce w „Poznawaniu Gałczyń-
skiego”, książce, która powinna 
ukazać się wiosną przyszłego 
roku. Ale, by pomyślnie ją sfi-
nalizować, planuję kwerendy 
w kieleckim oddziale Instytutu 
Pamięci Narodowej.

* Dziękuję za rozmowę
  Artur Pedryc




