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Najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, radosnych
Świąt Wielkanocnych  

wszystkim mieszkańcom osiedla Bocianek
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
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W sprawie parkujących  
na zakazie straż miejska  
nie będzie interweniować
Na polecenie straży miejskiej Spół-

dzielnia Mieszkaniowa Bocianek roz-
poczęła prace nad projektem ozna-
kowania i organizacji ruchu na terenie 
osiedla. 

Obecnie straż miejska nie zawsze 
podejmuje interwencje na terenie 
osiedli. Wezwania w sprawie na przy-
kład źle zaparkowanych samochodów 
mogą być całkowicie ignorowane. Dla-
czego?

Czytaj na stronie 4

Ogłaszamy konkurs na 
najpiękniejszy balkon
Spółdzielnia Mieszkaniowa Bo-

cianek w Kielcach i redakcja „Echa 
Bocianka” ogłaszają konkurs na naj-
ładniejszy balkon osiedla. Szansę na 
wygraną ma każdy mieszkaniec. 

Czytaj na stronie 4

Nowe zasady  
segregacji śmieci
Od marca bieżącego roku wrzuca-

my papier do osobnych, niebieskich 
pojemników w altanach śmietniko-
wych. Dodanie kolejnego pojemnika 
przeznaczonego na odpady segre-
gowane nie powoduje zmian cen za 
odbiór śmieci. Mieszkańcy nie muszą 
również składać nowych deklaracji. 

Czytaj na stronie 7

Plan remontów 2018. 
Sprawdź jakie prace 
będą prowadzone 
w Twoim bloku
Ponad 1,4 mln złotych zamierza 

wydać w tym roku Spółdzielnia Miesz-
kaniowa Bocianek na remonty bloków 
na terenie naszego osiedla, do tego 
ponad czterysta tysięcy złotych na na-
prawę chodników i ulic. 

- Tegoroczny plan remontów, po-
dobnie jak w latach ubiegłych został 
stworzony na podstawie zgłaszanych 
sugestii mieszkańców - informuje Pa-
weł Kubicki, zastępca prezesa Spół-
dzielni Mieszkaniowej Bocianek. 

Sprawdziliśmy jakie prace mają być 
w tym roku wykonane w poszczegól-
nych blokach.

Czytaj na stronach 8-9
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Pierwsza wspólnota  
wybrała zarząd

Spotkanie wspólnoty Wyspiańskiego 1E.

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”

Zebranie właścicieli mieszkań w 
blokach przy ul. Wyspiańskiego 1E 
oraz 1D odbyło się pod koniec lutego. 
Tylko jedna wspólnota ukonstytuo-
wała się i wybrała zarząd. Druga nie 
była w stanie tego zrobić ze względu 
na zbyt małą frekwencję.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek w Kielcach działając na pod-
stawie przepisów art. 30 ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z późn. zm.) 
zwołał pod koniec lutego Zebranie Właś-
cicieli Lokali (Wspólnoty Mieszkaniowej).

W myśl nowych przepisów ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych w chwili 
gdy ostatnie mieszkanie w danym bloku 
zostanie wykupione na własność, tworzy 
się w nim wspólnota mieszkaniowa. Taka 
sytuacja nastąpiła w dwóch budynkach 
Nowego Bocianka: przy Wyspiańskiego 
1E oraz Wyspiańskiego 1D.

Podczas spotkania w dniu 26 lutego 
mieszkańcy bloku przy Wyspiańskiego 
1E wybrali ze swojego grona czterooso-
bowy zarząd.

Kolejnego dnia - 27 lutego odbyło 
się spotkanie mieszkańców bloku przy 
ul. Wyspiańskiego 1D. Jednak przyszło 
na nie zbyt mało osób. Z powodu braku 
kworum nie można było podjąć żadnej 
wiążącej decyzji.

Wspólnoty mogą zdecydować czy 
chcą, aby nadal zarządzała nimi Spół-
dzielnia Mieszkaniowa Bocianek czy ma 
to robić ktoś inny.
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Już 26 kwietnia odbędzie się Walne 
Zgromadzenia członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek. W porząd-
ku obrad znajdzie się kilka istotnych 
kwestii, m.in. zmiana statutu. Zapra-
szamy.

Początek obrad zaplanowano na go-
dzinę 16. Miejscem zebrania będzie jak 
co roku sala konferencyjna Hotelu Kon-
gresowego (Exbud-Skanska) w Kielcach. 

Mieszkańcy osiedla będą mogli wy-
słuchać sprawozdań finansowych oraz 
zdecydują o udzieleniu absolutorium dla 
członków zarządu.

W porządku obrad znajdzie się także 
kilka istotnych kwestii dotyczących funk-
cjonowania spółdzielni. Odbędzie się 
między innymi debata nad zmianami w 
statucie, które są konieczne w związku 
z wejściem w życie nowelizacji ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych.

- Nowa ustawa wymusiła konieczność 
zmiany statutu do 9 września 2018 roku 
- informuje Eryk Wilkoński, prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej Bocianek.

WYżSZE WYMAgANIA 
DLA CZŁONKÓW 
RADY NADZORCZEJ
Jakie zmiany planowane są w statucie 

spółdzielni? Nowy dokument przewiduje 
wyższe wymagania dla kandydatów na 
członków Rady Nadzorczej.

- Nie będą mogły do niej kandydo-
wać osoby skazane prawomocnym wy-
rokiem sądu z oskarżenia publicznego 
lub skazane za umyślne przestępstwo 
skarbowe. Kandydaci będą musieli tak-
że przedkładać zaświadczenie z Krajo-
wego Rejestru Karnego o niekaralności. 
Nie będą mogli zalegać z płatnościami 
wobec spółdzielni - wymienia prezes Wil-
koński.

Ponadto chcący zasiadać w Radzie 

Nadzorczej zgłaszając swój udział w wy-
borach będą zobowiązani do przedłoże-
nia listy z podpisami minimum 10 osób, 
które popierają ich kandydaturę. 

NOWE ZASADY 
DORęCZANIA PISM
Projekt nowego statutu zakłada rów-

nież nowe zasady przekazywania ko-
respondencji oraz doręczania pism do 
członków spółdzielni.

- Regułą będzie dostarczenie kore-
spondencji do skrzynki pocztowej przypi-
sanej do mieszkania, chyba że charakter 
sprawy wymaga dostarczenia listu za 
pomocą poczty - informuje prezes Wil-
koński.

Statut wprowadza także możliwość 
komunikacji mailowej pomiędzy admi-
nistracją a członkami spółdzielni. Jest 
tu jednak pewne obostrzenie. Członek 

spółdzielni musi wyrazić zgodę na taką 
formę porozumiewania się i podać adres 
mailowy, na który mają być wysyłane 
wiadomości.

NIE BęDZIE JUż 
RAD NIERUCHOMOśCI
Jest jeszcze jedna duża zmiana.
- W schemacie organizacyjnym spół-

dzielni w nowym statucie nie występują 
Rady Nieruchomości - informuje Eryk 
Wilkoński, prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej Bocianek. - Po uchwaleniu i za-
rejestrowaniu statutu w KRS, wszelkie 
sprawy dotyczące danej nieruchomości, 
takie jak zakres remontów, niezbęd-
nych napraw, wycinki i nasadzeń roślin 
itp. będą uzgadniane na zebraniach ze 
wszystkimi członkami zamieszkującymi 
nieruchomość, poprzez głosowanie - tłu-
maczy nasz rozmówca.

Walne Zgromadzenie.  
26 kwietnia w Exbudzie

Twój pies nabrudził? Posprzątaj po nim!
Tegoroczna wiosna po raz kolejny obnażyła 

wstydliwą prawdę o nas samych. Nie dbamy o 
porządek na terenie osiedla. Właściciele czworo-
nogów nie poczuwają się do tego, by posprzątać 
po swoich pupilach.

Gdy stopniał śnieg, ekipy sprzątające miały pełne 
ręce roboty. Niedopałki papierosów na trawnikach 
zbierać trzeba było niemal przy każdym bloku, zwłasz-
cza pod balkonami. Wiele uwag można mieć także do 
właścicieli czworonogów. Odchody psów i kotów były 
niemal wszędzie, nie tylko na trawnikach, ale także 
na skwerach wyłożonych ozdobnymi kamieniami, czy 
placach zabaw! 

Podczas Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku, spółdzielcy 
zdecydują jaka ma być treść nowego statutu.
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Na polecenie straży miejskiej Spół-
dzielnia Mieszkaniowa Bocianek roz-
poczęła prace nad projektem oznako-
wania i organizacji ruchu na terenie 
osiedla. 

Obecnie straż miejska nie zawsze po-
dejmuje interwencje na terenie osiedli. 
Wezwania w sprawie na przykład źle za-
parkowanych samochodów mogą być cał-
kowicie ignorowane. Dlaczego?

Okazuje się, że strażnicy miejscy mu-
szą dostać plan organizacji ruchu na da-
nym terenie, w którym opisane są zasady 
obowiązujące w danej strefie (np. na tere-
nie osiedla) z uwzględnieniem jakie znaki 
i w których miejscach zostały ustawione.

- Bez tego dokumentu nie możemy inter-
weniować - mówi Wojciech Bafia, zastępca 
komendanta Straży Miejskiej w Kielcach. 
- Jest ustawa „Prawo o ruchu drogowym” 
oraz rozporządzenia do tej ustawy, które 
mówią, że taki projekt powinien być spo-
rządzony - wyjaśnia Wojciech Bafia.

Do tej pory strażnicy nie wymagali ta-
kiego dokumentu, co więc się zmieniło od 
ubiegłego roku? 

Wcześniej wymagaliśmy takiego doku-
mentu tylko od zarządców dróg publicz-
nych, ale nasz radca prawny przedstawił 
nam interpretację, która mówi, że przepis 
dotyczy także dróg wewnętrznych (rów-
nież osiedlowych - przypis red.) - informuje 
Wojciech Bafia.

Zapytaliśmy naszego rozmówcę 
wprost. Czy jeśli dziś mieszkaniec Bo-
cianka zgłosi, że koło jego bloku stoi źle 
zaparkowany samochód, to czy strażnicy 
podejmą interwencję? 

- Nie, jeśli będzie to miało związek z 

niedostosowaniem się do ustawionych 
znaków - odpowiada wiceszef kieleckiej 
straży miejskiej. 

- Czasem są znaki zakazu parko-
wania z tabliczką informującą o tym, że 
samochód pozostawiony w tym miejscu 
zostanie odholowany. Podejmując inter-
wencję w takim przypadku musimy mieć 
pewność, że znak został ustawiony przez 
uprawniony do tego podmiot. Odholowa-
nie pojazdu wiąże się przecież ze spory-
mi kosztami dla właściciela auta - wyjaś-
nia Wojciech Bafia.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w 
ubiegłym roku był właśnie taki przypadek 
kiedy właściciel odholowanego samocho-

du skierował sprawę do sądu i wygrał ją, 
bowiem okazało się, że znak został usta-
wiony niezgodnie z procedurami. Kielecka 
straż miejska zaprzecza, by doszło do 
takiego zdarzenia. Jednak projektu orga-
nizacji ruchu zaczęła wymagać od wszyst-
kich spółdzielni w mieście.

- Rozpoczęliśmy już prace związane z 
tworzeniem takiego dokumentu. Analizu-
jemy, czy możemy go wykonać samodziel-
nie, czy musimy to zlecić firmie posiada-
jącej stosowne uprawnienia. Będziemy się 
starali, aby został wykonany jak najszyb-
ciej - informuje Paweł Kubicki, zastępca 
prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Bocia-
nek.

Parkują na zakazie, ale 
straż miejska nie przyjedzie!

W przypadku tak parkujących kierowców straż miejska póki co nie będzie interwe-
niowała.

Szanowni Mieszkańcy 

Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej co roku ubezpiecza 
maj¹tek Spó³dzielni, czyli budynki mieszkalne, lokale 
u¿ytkowe, wyposa¿enie techniczne. Ochrona nie obejmuje 
jednak mienia mieszkańców, które znajduje siê w ich 
lokalach mieszkalnych. Dlatego tak istotne jest, aby ka¿dy 
z Pañstwa zadba³ o ubezpieczenie w³asnego mieszkania  
i zgromadzonego w nim maj¹tku.

UNIQA od ponad 20 lat posiada w swojej ofercie 
ubezpieczenie mieszkania ze sk³adk¹ p³atn¹ miesiêcznie 
wraz z czynszem. Jest to produkt dedykowany mieszkañcom
spó³dzielni mieszkaniowych. W ca³ym kraju z tej formy 
ubezpieczenia korzysta obecnie ponad 500 000 klientów  
w ponad 1 000 spółdzielni mieszkaniowych.

Ubezpieczenie to gwarantuje kompleksow¹ ochronê mienia 
znajduj¹cego siê w mieszkaniu a tak¿e piwnicy oraz gara¿u 
w zakresie najczęściej występujących szkód:

 od ognia i innych zdarzeñ losowych (np. po¿ar, 
 odymienie, wybuch gazu, zalanie, grad, śnieg, deszcz  
 nawalny, uderzenie pioruna)

 kradzie¿y z w³amaniem do mieszkania, piwnicy czy 
 gara¿u

 przepiêæ, przetê¿eñ

 wandalizmu

Dodatkowo ubezpieczenie zapewnia ochronê z tytu³u 
odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym np. zalanie 
sąsiada, nieumyślne zniszczenie przez nas lub nasze dziecko 
cudzego mienia, szkód spowodowanych przez nasze 
zwierzêta, jak te¿ wyrz¹dzonych w zwi¹zku z rekreacyjnym 
uprawianiem sportów.

Ubezpieczenie mieszkania  
ze sk³adk¹ p³atn¹ miesiêcznie 

– propozycja dla mieszkañców Spó³dzielni Mieszkaniowej
„BOCIANEK” w Kielcach.

 wype³niæ wniosek (wnioski dostêpne  

 w Dziale Czynszów, pokój nr 6)  

 op³acaæ co miesi¹c zadeklarowan¹ sk³adkê 

 wraz z op³atami za mieszkanie

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy:

* Źródło: dane z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej za 2017 rok. 
** Źródło: dane własne.
*** Źródło: dane z Komendy Głównej Policji za 2015 rok.

Ubezpieczenie obowi¹zuje od pierwszego dnia miesi¹ca 
nastêpuj¹cego po zap³acie sk³adki. Zawierane jest na czas 
nieokreślony i na pisemny wniosek ubezpieczonego może 
zostaæ przerwane z zachowaniem miesiêcznego okresu 
wypowiedzenia.

Rocznie występuje ok. 12 000* szkód pożarowych.  
Niejednokrotnie z tego typu zdarzeniem wi¹¿e siê 
utrata maj¹tku ca³ego ¿ycia. 

Najbardziej powszechne szkody to zalania.  
Stanowią ponad 50%** wszystkich szkód. Zalanie  
zawsze wiąże się z koniecznością remontu, co  
wi¹¿e siê z du¿ymi wydatkami i stresem, zarówno 
poszkodowanych jak i sprawców.

W 2015 roku w Polsce doszło do ponad 90 tysięcy 
kradzieży z włamaniem.***

Warto wiedzieæ

Pomyśl, że jedno niespodziewane zdarzenie może 
zniszczyć szczęście Twojej rodziny. 

Ubezpiecz mieszkanie ze składką płatną „przy 
czynszu” już od 10 zł miesięcznie i śpij spokojnie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek w Kielcach i re-
dakcja „Echa Bocianka” ogłaszają konkurs na najład-
niejszy balkon osiedla. Szansę na wygraną ma każdy 
mieszkaniec. 

Balkony naszych bloków wyglądają szaro i ponuro, ale 
mamy nadzieję, że już wkrótce się to zmieni. Liczymy, że 
przyczyni się do tego nie tylko coraz cieplejsza aura, ale tak-
że nasz plebiscyt.

Ogłaszamy konkurs na najładniejszy balkon na osied-
lu. Osoby chcące wziąć w nim udział muszą się postarać, 
aby ich balkon wyglądał naprawdę imponująco. Później 
wystarczy tylko zgłosić swój udział w konkursie. Jak to 
zrobić? Przyjść do budynku administracji i wypełnić w se-
kretariacie odpowiedni formularz. 

Pracownicy zrobią zdjęcie zgłoszonego balkonu, a pod ko-
niec wakacji jurorzy wyłonią ten najpiękniejszy. 

Ogłaszamy konkurs na najpiękniejszy balkon
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Szanowni Mieszkańcy 

Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej co roku ubezpiecza 
maj¹tek Spó³dzielni, czyli budynki mieszkalne, lokale 
u¿ytkowe, wyposa¿enie techniczne. Ochrona nie obejmuje 
jednak mienia mieszkańców, które znajduje siê w ich 
lokalach mieszkalnych. Dlatego tak istotne jest, aby ka¿dy 
z Pañstwa zadba³ o ubezpieczenie w³asnego mieszkania  
i zgromadzonego w nim maj¹tku.

UNIQA od ponad 20 lat posiada w swojej ofercie 
ubezpieczenie mieszkania ze sk³adk¹ p³atn¹ miesiêcznie 
wraz z czynszem. Jest to produkt dedykowany mieszkañcom
spó³dzielni mieszkaniowych. W ca³ym kraju z tej formy 
ubezpieczenia korzysta obecnie ponad 500 000 klientów  
w ponad 1 000 spółdzielni mieszkaniowych.

Ubezpieczenie to gwarantuje kompleksow¹ ochronê mienia 
znajduj¹cego siê w mieszkaniu a tak¿e piwnicy oraz gara¿u 
w zakresie najczęściej występujących szkód:

 od ognia i innych zdarzeñ losowych (np. po¿ar, 
 odymienie, wybuch gazu, zalanie, grad, śnieg, deszcz  
 nawalny, uderzenie pioruna)

 kradzie¿y z w³amaniem do mieszkania, piwnicy czy 
 gara¿u

 przepiêæ, przetê¿eñ

 wandalizmu

Dodatkowo ubezpieczenie zapewnia ochronê z tytu³u 
odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym np. zalanie 
sąsiada, nieumyślne zniszczenie przez nas lub nasze dziecko 
cudzego mienia, szkód spowodowanych przez nasze 
zwierzêta, jak te¿ wyrz¹dzonych w zwi¹zku z rekreacyjnym 
uprawianiem sportów.

Ubezpieczenie mieszkania  
ze sk³adk¹ p³atn¹ miesiêcznie 

– propozycja dla mieszkañców Spó³dzielni Mieszkaniowej
„BOCIANEK” w Kielcach.

 wype³niæ wniosek (wnioski dostêpne  

 w Dziale Czynszów, pokój nr 6)  

 op³acaæ co miesi¹c zadeklarowan¹ sk³adkê 

 wraz z op³atami za mieszkanie

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy:

* Źródło: dane z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej za 2017 rok. 
** Źródło: dane własne.
*** Źródło: dane z Komendy Głównej Policji za 2015 rok.

Ubezpieczenie obowi¹zuje od pierwszego dnia miesi¹ca 
nastêpuj¹cego po zap³acie sk³adki. Zawierane jest na czas 
nieokreślony i na pisemny wniosek ubezpieczonego może 
zostaæ przerwane z zachowaniem miesiêcznego okresu 
wypowiedzenia.

Rocznie występuje ok. 12 000* szkód pożarowych.  
Niejednokrotnie z tego typu zdarzeniem wi¹¿e siê 
utrata maj¹tku ca³ego ¿ycia. 

Najbardziej powszechne szkody to zalania.  
Stanowią ponad 50%** wszystkich szkód. Zalanie  
zawsze wiąże się z koniecznością remontu, co  
wi¹¿e siê z du¿ymi wydatkami i stresem, zarówno 
poszkodowanych jak i sprawców.

W 2015 roku w Polsce doszło do ponad 90 tysięcy 
kradzieży z włamaniem.***

Warto wiedzieæ

Pomyśl, że jedno niespodziewane zdarzenie może 
zniszczyć szczęście Twojej rodziny. 

Ubezpiecz mieszkanie ze składką płatną „przy 
czynszu” już od 10 zł miesięcznie i śpij spokojnie.



Echo Bocianka • nr 35  • MARZEC 2018

Nazwa przecież zo-
bowiązuje. Na terenie 
osiedla Bocianek ptaki 
powinny się czuć do-
brze, dlatego pracow-
nicy administracji po-
starali się o pokarm, 
budki  i karmniki, a kon-
serwatorzy i uczniowie 
zaprzyjaźnionej szkoły 
zajęli się resztą.

Tegoroczna zima, choć 
długo bardzo łagodna, na 
przełomie lutego i marca 
dała o sobie znać. Jak 
podkreślają ornitolodzy, 
ostatnie tygodnie zimy to 
najtrudniejszy okres dla 
ptactwa, które po kilku 
miesiącach bytowania w 
warunkach ograniczonej 
możliwości zdobycia po-

żywienia może być słabe 
i wycieńczone. Duży mróz 
może być wtedy dla nich 
zabójczy. 

Na szczęście z pomo-
cą pospieszyły władze 
osiedla, które pozyskały 
pokarm od wydziału śro-
dowiska Urzędu Miasta w 
Kielcach i przekazały ucz-
niom Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 1 odbywa-
jącym praktyki na terenie 
Bocianka. Młodzi ludzie 
cyklicznie doglądali kar-
mniki uzupełniając w nich 
pokarm. W pierwszej po-
łowie marca pracownicy 
spółdzielni postarali się o 
nowe budki lęgowe, które 
już zostały powieszone na 
drzewach.

Dbamy o ptaki  
na naszym osiedlu

W A ż N E  S P R A W Y6

Zimą ptaki były dokarmiane, niedawno rozwieszono nowe budki lęgowe.

Studio wizażu powstało na Bocianku. 
Możesz przejść prawdziwą metamorfozę
Studio Wizażu Style and Event działa od niedawna na 

terenie osiedla Bocianek. Jej właścicielka Izabela Bórzyń-
ska dbała o wizerunek modelek podczas pokazów mody 
najbardziej znanych polskich projektantów. Ma na swoim 
koncie także kilka spektakularnych metamorfoz.

W działającym na naszym osiedlu Studiu można skorzystać 
z indywidualnych lub grupowych lekcji makijażu, dowiedzieć się 
jak prawidłowo dbać o swoją skórę, wziąć udział w warsztatach 
makijażu, kursie przygotowującym do egzaminu zawodowego, 
uzyskać profesjonalne doradztwo w zakresie wizerunku oraz 
wykonać makijaż okolicznościowy.

- Od zawsze interesowałam się szeroko pojętą kosmetyką 
- mówi Izabela Bórzyńska, właścicielka salonu. - Ukończyłam 
Technikum Usług Kosmetycznych, zdobywałam doświadczenie 
pracując kilka lat w gabinecie kosmetycznym. Przez ostatnie 
dwa i pół roku byłam wizażystką i pracowałam dla znanych i ce-
nionych marek,  m.in. Laura Mercier, Pupa, Art Deco, The Balm, 
Revlon - informuje nasza rozmówczyni.

Od trzech lat może pochwalić się tytułem Mistrza Wizażu - 
nadanego przez Kielecką Izbę Rzemieślniczą, a od ubiegłego 
roku zasiada w komisji egzaminacyjnej dla zawodu wizażystka/
stylistka.

Jako wizażystka organizuje metamorfozy oraz bierze udział 
w obsłudze pokazów mody znanych projektantów. Kogo?

- Paprocki&Brzozowski, Waleria Tokarzewska-Karasze-
wicz, Robert Kupisz. Moje prace można oglądać w prasie kra-
jowej i zagranicznej (Moda Ślub, Fryzury i makijaże ślubne, 
Made in Świętokrzyskie,  Modelland, Beautymute Magazine, 
Ellegant Magazine, Dreamingless Magazine - informuje Izabe-
la Bórzyńska.
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Nowe zasady segregacji
Od marca br. wrzucamy papier do 

osobnych, niebieskich pojemników w 
altanach śmietnikowych. Dodanie ko-
lejnego pojemnika przeznaczonego 
na odpady segregowane nie spowo-
duje zmian cen za odbiór odpadów. 
Mieszkańcy nie muszą również skła-
dać nowych deklaracji. 

Dotychczasowe zasady dotyczące 
zbiórki odpadów pozostają bez zmian. 
Odpady selektywne, takie jak szkło w 
dalszym ciągu wrzucamy do pojemnika 
zielonego, plastik i metal – żółtego, bio-
odpady – brązowego. Pozostałe odpady 
(zmieszane) wrzucimy do pojemnika w 
kolorze czarnym. Nowe pojemniki zaczną 
być dostawiane do altan od początku mar-
ca, a cała akcja zajmie na terenie Kielc 
około 90 dni. Odpady od mieszkańców 
będą odbierane zakupionymi na począt-
ku 2018 r. nowoczesnymi śmieciarkami – 
oszczędnymi i ekologicznymi.

Z powodu odbioru nowej frakcji – pa-
pieru, od 1 marca zmienią się nieznacz-
nie terminy odbioru odpadów. Ulotki z 
harmonogramami odbioru odpadów były  
dostarczane przez pracowników ENERIS 
Surowce do końca lutego. Datę odbioru 
można również sprawdzić w każdym mo-
mencie, wchodząc na stronę internetową 
Urzędu Miasta Kielce (www.um.kielce.pl/
harmonogram-wywozu-odpadow) bądź 
stronę ENERIS Surowce (www.grupa-
-eneris.pl/kielce). Aby upewnić się co do 
daty odbioru odpadów, należy wejść w za-
kładkę z harmonogramem, wybrać rodzaj 
zabudowy, w której mieszkamy, a następ-
nie naszą ulicę. Można również zadzwo-
nić do biura obsługi klienta, pod numer 
801 00 38 38.

Jaki papier nadaje się do odzysku?
Opakowania z papieru, tektura, karton, 

katalogi, ulotki, prospekty, gazety, papier 
szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, 
zeszyty i książki, papier pakowy, torby 
i worki papierowe - wszystkie te rodzaje 
papieru należy wrzucać od niebieskiego 
pojemnika. Do recyklingu nie nadaje się 
natomiast papier zatłuszczony (np. papier 
po kanapce) – powinniśmy go wrzucić do 
odpadów zmieszanych. Papierem nie są 
również opakowania wielomateriałowe, 
takie jak karton po mleku i soku, kubki 
papierowe po kawie, koperty z okienkiem 
– te powinny trafić do plastików, a więc do 
pojemnika żółtego. 

Wydzielenie papieru jako piątej frak-
cji odpadów segregowanych w naszym 
mieście wynika z rozporządzenia Ministra 
Środowiska, które stopniowo jest wprowa-
dzane w Polsce od 1 lipca 2017 r. Zakłada 
ono ujednolicenie w całym kraju systemu 
odbierania odpadów komunalnych.

Będziemy mieli nowych sąsiadów
Kompleks luksusowych 

apartamentów budowanych 
przez firmę deweloperską 
oraz dwa bloki Kieleckiego 
Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego powstaną 
obok Nowego Bocianka. 
Prace ziemne ruszyły kilka 
tygodni temu.

Na Szydłówku Górnym po-
wstać mają cztery bloki. Dwa 
KTBS-u z 50 mieszkaniami i 
dwa prywatnej firmy dewe-
loperskiej z 88 luksusowymi 
apartamentami. Ich cechą 
charakterystyczną mają być 
duże tarasy. Prace ziemne 
związane z budową aparta-
mentowców rozpoczęły się 
kilka tygodni temu.
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Ponad 1,4 mln złotych 
zamierza wydać w tym roku 
Spółdzielnia Mieszkanio-
wa Bocianek na remonty 
bloków na terenie nasze-
go osiedla, do tego ponad 
czterysta tysięcy złotych na 
naprawę chodników i ulic. 

- Tegoroczny plan remon-
tów, podobnie jak w latach 
ubiegłych został stworzony na 
podstawie zgłaszanych suge-
stii mieszkańców - informuje 
Paweł Kubicki, zastępca preze-
sa Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek. 

Sprawdziliśmy jakie konkret-
nie prace mają być w tym roku 
wykonane w poszczególnych 
blokach.

KONOPNICKIEJ 1
W tym roku wykonane zo-

staną tu remonty balkonów 
przynależnych do mieszkań 5 
i 6. Na prace awaryjne zare-
zerwowano 8 tys. zł. Co daje 
łączną kwotę 14,4 tys. zł.

KONOPNICKIEJ 3
Tu zaplanowano remont 

domofonów w szóstej klatce, 
remont balkonów mieszkań: 
30, 32, 34, 47, 50, 54, 60, 63 
oraz 20, 22, 24, 88. Na roboty 
awaryjne zarezerwowano 14 
tysięcy złotych. W sumie daje 
to kwotę niecałych 56,4 tys. zł.

KONOPNICKIEJ 7
W tym bloku zaplanowano 

remont balkonów – mieszka-
nia: 63, 64, 65, 66, 75, 103 
oraz 126. Dodatkowo prze-
prowadzone zostaną remon-
ty balkonów, które miały być 
naprawione w ubiegłym roku, 
a nie wykonano tego ze wzglę-
du na warunki atmosferyczne. 
Chodzi o balkony mieszkań: 
12, 37, 48,77, 84, 86, 97, 116, 
130, 133. 

W sumie na  remonty w tym 
bloku zaplanowano 84.5 tys. 
zł. z czego 20 tys. zł na roboty 
awaryjne.

KONOPNICKIEJ 9
Tu wyremontowany zosta-

nie balkon przynależny do 
mieszkania nr 15. Na roboty 
awaryjne zarezerwowano 14 
tys. zł. co w sumie daje kwotę 
17,3 tys. zł.

KONOPNICKIEJ 11
W tym bloku wymienione 

zostaną okienka piwniczne, 
wykonane zostaną remonty 

balkonów mieszkań: 14, 17, 
127, 128, 130, oraz 5, 38, 41, 
45, 51, 56, 58, 60. W sumie 
na  remonty w tym bloku za-
planowano niecałe 81,5 tys. 
zł, z czego 20 tys. zł na roboty 
awaryjne.

NORWIDA 1
Wyremontowane zostaną 

balkony mieszkań 10, 14, 39, 
40, 44. Na roboty awaryjne 
zarezerwowano 14 tys. zł, co 
daje w sumie blisko 35 tys. zł.

NORWIDA 2
Tu zaplanowano remont 

domofonu w pierwszej klat-
ce, usunięcie przecieku przez 
elewację - mieszkanie nr 14. 
Wyremontowane zostaną 
także balkony m. 18, 20, 22, 
24 oraz 6 i 14. W sumie na re-
monty zaplanowano 32,4 tys. 
zł, z czego 8 tys. zł zarezer-
wowano na roboty awaryjne. 

NORWIDA 3
Zaplanowano remont do-

mofonu w pierwszej w klatce, 
balkonów mieszkań 9, 12, 15, 
zaś na roboty awaryjne zare-
zerwowano 8 tysięcy złotych. 
W sumie 20,3 tys. zł. 

NORWIDA 4
Wyremontowane zostaną 

balkony mieszkań 5, 8, 11, 14, 
64, 29 oraz 62. Zaplanowano 
także remont opaski hydro-
izolacyjnej bloku od strony 
klatek. Na prace awaryjne 
zarezerwowano 12 tys. zł. Co 
w sumie daje niecałe 40 tys. 
zł.

NORWIDA 6
Wykonane zostaną remon-

ty balkonów  mieszkań 18, 61, 
62, 64, 65, 78, 8 oraz 45 i 63. 
Naprawiony zostanie także 
domofon w czwartej klatce. 
Na roboty awaryjne przewi-
dziano 12 tys. zł. Łącznie daje 
to kwotę 50,3 tys. zł.

WYSPIAńSKIEgO 1
Wyremontowane zostaną 

balkony m. 3, 12, 29. Na pra-
ce awaryjne zarezerwowano 
8 tys. zł. W sumie daje to kwo-
tę 17,9 tys. zł.

WYSPIAńSKIEgO 1A
Władze spółdzielni zapla-

nowały malowanie czwartej 
klatki schodowej oraz remon-
ty balkonów mieszkań 6, 8, 
27, 34 oraz 2, 3, 16 i 17. Na 
prace awaryjne zarezerwo-
wano osiem tysięcy złotych, 
co daje łącznie 38,8 tys. zł.

WYSPIAńSKIEgO 3
W tym bloku wyremontowa-

ne zostaną balkony m. 23, 33, 
42, 89. Na roboty awaryjne za-
rezerwowano 16 tys. zł. W su-
mie daje to kwotę 29,9 tys. zł. 

WYSPIAńSKIEgO 4
Wykonane zostaną remon-

ty balkonów  mieszkań 11, 14, 
23, 25, 43 oraz 6 i 44. Napra-
wiony zostanie także domofon 
w czwartej klatce. Na roboty 
awaryjne przewidziano 8 tys. 
zł. Łącznie daje to kwotę 33,7 
tys. zł.

WYSPIAńSKIEgO 5
W tym roku zostaną wy-

mienione drzwi wejściowe do 
czwartej klatki oraz wykona-
ny zostanie remont balkonu 
przynależnego do mieszkania 
nr 40. Do tego na roboty awa-
ryjne zarezerwowano 8 tys. zł. 
Co daje w sumie kwotę 15,9 
tys. zł.

WYSPIAńSKIEgO 6
Wykonane zostaną remon-

ty balkonów  mieszkań 19, 20, 
21, 22, 24, 78 i 79. Na roboty 
awaryjne przewidziano 12 tys. 
zł. Łącznie daje to kwotę 37,3 
tys. zł.

WYSPIAńSKIEgO 8
W tym roku zaplanowano 

remont opaski hydroizola-
cyjnej wokół budynku. Okna 
w piwnicach zostaną wymie-
nione na mniejsze. Wyremon-
towane zostaną także domo-
fony w  klatkach II, III, IV i V.  
Dodatkowo wyremontowane 
zostaną balkony mieszkań 9, 
12, 48, 50. W sumie na remont 
tego bloku zaplanowano 50,1 
tys. zł, z czego 12 tys. zł na ro-
boty awaryjne.

KASPROWICZA 1
Tu władze spółdzielni za-

planowały montaż sześciu 
daszków nad balkonami na 
najwyższych kondygnacjach, 
wymianę drzwi wejściowych 
do szóstej klatki oraz remon-
ty balkonów mieszkań: 6, 9, 
12, 15, 23, 25, 42, 43, 45 oraz 
11, 14, 22, 24,  31, 33,  35, 64. 
W sumie na prace remonto-
we zaplanowano 101,5 tys. 
zł z czego 14 tys. zł na prace 
awaryjne.

KASPROWICZA 3
Wyremontowane zostaną 

balkony m. 31, 33, 70, 78, 21, 
36, 49, 57, 60, 63, 64, 66, 75, 
77. Dodatkowo zamontowa-

nych zostanie sześć daszków 
nad balkonami na najwyż-
szych kondygnacjach. Zapla-
nowano też budowę wiatroła-
pów. Oprócz tego na roboty 
awaryjne przewidziano 14 tys. 
zł. Łącznie daje to kwotę 122,6 
tys. zł.

STAffA 1
W tym bloku nie przewi-

dziano w tym roku remontów. 
Zarezerwowano jedynie 8 tys. 
zł na roboty awaryjne.

STAffA 3
Tu planowane jest usunię-

cie przecieków do piwnic na 
długości 25 metrów od klat-
ki II do IV. Wyremontowane 
zostaną balkony m. 39, 61, 
63, 64, 66, 68, 70, 85.  W su-
mie na prace naprawcze za-
rezerwowano 66,3 tys. zł 
z czego 14 tys. zł na roboty 
awaryjne.

STAffA 4
Wyremontowane zostaną 

balkony mieszkań 32 oraz 34. 
Na prace awaryjne zarezer-
wowano 8 tys. zł. Łącznie daje 
to kwotę 14,6 tys. zł.

STAffA 5
Wyremontowane zostaną 

balkony m. 16, 71, 77, 80. Wy-
konana zostanie także nowa 
opaska hydroizolacyjna wokół 
bloku. Dodatkowo na roboty 
awaryjne zabezpieczono 12 
tys. zł. W sumie 37,8 tys. zł. 

STAffA 6
Zamontowanych zostanie 

sześć daszków nad balkona-
mi, wyremontowane zostaną 
balkony m. 24, 27, 30, 66, 77, 
79, 83. Na roboty awaryjne za-
rezerwowano 14 tys. zł. W su-
mie daje to kwotę 62,5 tys. zł.

STAffA 8
W tym bloku na tegoroczne 

remonty zaplanowano 18,2 
tys. zł. Z tej kwoty 10,2 tys.
zł. przeznaczone zostanie na 
remont balkonów m. 22, 23, 
24 oraz 8 tys. zł na  naprawy 
awaryjne.

gAŁCZYńSKIEgO 1
Zamontowanych zostanie 

osiem daszków nad balkona-
mi na najwyższych kondyg-
nacjach. Wyremontowane zo-
staną balkony mieszkań 12,15, 
50. Na roboty budowlane 
i zwroty za wymianę okien dla 
mieszkańców zarezerwowano 
8 tys. zł. W sumie daje to kwo-
tę 48,1 tys. zł.

Plan remontów na 2018 rok zatwierdzony
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gAŁCZYńSKIEgO 2
 W tym bloku zaplanowano 

remont domofonu w drugiej 
klatce, naprawę zniszczonych 
drzwi do klatek - 4 szt., wymia-
nę drzwi do piwnicy w klatce 
VII oraz remont balkonów m. 
29, 31, 33, 35. W sumie na 
naprawy przeznaczonych ma 
być 32,1 tys. zł z czego 14 tys. 
zł zarezerwowano na roboty 
awaryjne.

gAŁCZYńSKIEgO 3
Wykonany zostanie remont 

balkonów mieszkań 28, 29, 30, 
32, 34, 35. Na roboty awaryjne 
zarezerwowano 14 tys. zł, co 
daje łącznie 34 tys. zł.

gAŁCZYńSKIEgO 4
Remont balkonów m. 5, 8, 

11, 14 oraz wymiana okienek 
w piwnicach ma kosztować 
14,9 tys. zł, dodatkowe osiem 
tysięcy zarezerwowano na 
prace awaryjne.

gAŁCZYńSKIEgO 5
Na remont domofonu w  

drugiej klatce oraz prace awa-
ryjne zarezerwowano 14,3 tys. 
zł.

gAŁCZYńSKIEgO 6
Wymienione zostaną okien-

ka piwniczne oraz wyremonto-
wane balkony mieszkań 3, 4, 7, 
8, 16, 24, 25, 29, 40, 46, 47, 50, 
52, 54, 56, 95. Dodatkowo na 
roboty awaryjne przewidziano 
14 tys. zł. Łącznie daje to kwo-
tę niecałych 49 tys. zł.

gAŁCZYńSKIEgO 8
Władze spółdzielni zapla-

nowały w tym bloku wymianę 
drzwi do piwnic oraz wymianę 
okienek piwnicznych. Ponadto 
wyremontowane zostaną bal-
kony mieszkań 53, 54, 55, 65. 
Dodatkowe 12 tysięcy złotych 
zarezerwowano na prace awa-
ryjne. Łączna kwota to 36,2 
tys. zł.

NOWY BOCIANEK
W przypadku bloków No-

wego Bocianka w ramach 
funduszu remontowego dla 
jednego bloku - Wyspiańskie-
go 1D zarezerwowano na pra-
ce awaryjne kwotę 1,5 tys. zł. 
Pozostałe budynki na prace 
awaryjne mają zaplanowane 
kwoty po 3 tys zł.

REMONTY ULIC, 
CHODNIKÓW, MIEJSC 
POSTOJOWYCH ITP.
Plan remontów zakłada 

także:

- Remont chodników 
i miejsc postojowych:

• Wyspiańskiego 6 przy 
placu zabaw,

• Norwida 1 a Wyspiań-
skiego 4,

• Konopnickiej 1 a Norwida 
2,

• Wyspiańskiego 8 
a Wyspiańskiego 5 (likwida-
cja skwerku – chodniki, scho-
dy po wydeptanych śladach),

• Wyspiańskiego 8 VI klat-
ka od balkonów,

• Wyspiańskiego 8 – szczyt 
przy I klatce,

• Totolotek a Wyspiańskie-
go 8,

• Kasprowicza 1 a Staffa 4,
• Staffa 4, a Staffa 6,
• Gałczyńskiego nr parzy-

ste a Staffa nr nieparzyste (li-
kwidacja skwerku przed Gał-
czyńskiego 6),

• Staffa 5 dojścia do par-
kingu,

• Gałczyńskiego 5 - ażury 
przy lampie na wprost II klatki,

• Konopnickiej 7 a Gał-
czyńskiego 8 (przy żłobku) - 
łącznie 1564 m² (w tym 1526 
m²  kostki brukowej oraz 38 
m²  płyt ażurowych).

ZgODNIE Z PROśBĄ
MIESZKAńCÓW
- Projekt planu remontów 

ujmuje zadania wskazane 
przez Rady Nieruchomości, 
mieszkańców oraz Zarząd 
Spółdzielni, a także rezer-
wy na nieprzewidziane ro-
boty awaryjne w wysokości 
2000,00 zł na klatkę schodo-
wą na Bocianku oraz 1500 zł 
na Nowym Bocianku - wyjaś-
nia Paweł Kubicki, zastępca 
prezesa Spółdzielni Mieszka-
niowej Bocianek w Kielcach. 
- Wysokość planowanych 
wydatków była ustalana sza-
cunkowo na podstawie rea-
lizowanych zadań na terenie 
osiedla w ubiegłych latach - 
informuje zastępca.

/AP/

Uwaga: zielonym kolorem 
oznaczone zostały balkony, 

które wyremontowano  
w 2017 roku,  natomiast 

rozliczenie  prac nastąpi w 
2018 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek przystąpiła do 
montażu daszków nad balkonami w mieszkaniach na 
czwartych piętrach. Prace miały ruszyć jeszcze w ubie-
głym roku, ale przeszkodziło temu szybkie nadejście zimy.

Teraz ma być jednakowo, estetycznie i przede wszystkim 
bezpiecznie. Do tej pory lokatorzy najwyższych kondygnacji 
montowali daszki nad balkonami na własną rękę. Efekt? Każdy 
daszek jest inny, a niektóre konstrukcje mogą zagrażać bez-
pieczeństwu.

Mieliśmy sporo skarg od osób mieszkających na najwyższych 
piętrach, że w lecie świecące w okna balkonowe słońce nadmier-
nie nagrzewa pomieszczenia - informuje Paweł Kubicki, zastępca 
prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.

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.

Prace ruszyły kilka tygodni temu, ich tempo jest zadowalające. 
Wykonawca zapewnia, że wszystkie daszki będą zamontowane 
przed nadejściem upałów.

Będzie estetycznie  
i bezpiecznie

Montaż daszków w bloku przy ul. gałczyńskiego 1.
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*Podobno znalazł się Pan 
w Kielcach przypadkiem. 
Czy to prawda?

- Kiedy kończyłem studia na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, 
zaczęto tworzyć instytut fizyki 
w ówczesnej Wyższej Szko-
le Pedagogicznej w Kielcach. 
Jeden z moich wykładowców 
powiedział nam o tym zachę-
cając byśmy złożyli tam po-
dania o pracę. Zrobiliśmy to 
wraz z żoną i zostaliśmy przy-
jęci. Pamiętam, że wraz z nami 
przyjechała do Kielc dość duża 
grupa młodych ludzi, z którymi 
do dziś się przyjaźnimy.

Można zatem powiedzieć, 
że przypadek sprawił, iż przy-
jechałem do Kielc i tu osiadłem 
na stałe. Muszę przyznać, że 
wcześniej ani razu nie byłem 
w stolicy województwa święto-
krzyskiego. Nie znałem miasta 
ani tego regionu.

*To, że zamieszkał Pan 
na terenie osiedla Bocianek 
również było dziełem przy-
padku czy już świadomym 
wyborem?

- Jednym z warunków przyj-
ścia do pracy do Kielc było uzy-
skanie zakwaterowania, które 
zagwarantowała mi uczelnia. 

Od 1976 roku mieszkam 
w tym samym bloku na Bo-
cianku. Co prawda trzykrotnie 
zmieniałem mieszkanie, ale 
w obrębie tego samego budyn-
ku. 

*Jak się Panu tu mieszka?
- Dobrze. Mój blok zawsze 

był pełen ciekawych ludzi 
związanych z uczelnią. Jak 
wiadomo naukowcy większość 
czasu spędzają w książkach, 
więc nigdy nie występował tu 
problem uciążliwego, głośnego 
sąsiedztwa. W dwóch środko-
wych klatkach nadal mieszkają 
osoby związane z uniwersyte-
tem.

Samo osiedle także jest 
bardzo przyjemne. Mamy spo-
ro zieleni, a służby porządko-
we naprawdę dbają o to, by 
było czysto. Należą się za to 
duże słowa uznania obecnemu 
zarządowi spółdzielni.

*Nigdy Pan nie chciał za-
mieszkać w innym miejscu?

- Nie. Przeprowadzka do 
mieszkania na innym osiedlu 
byłaby bez sensu. Natomiast 
nigdy nie pragnąłem wypro-

wadzać się poza miasto. Mam 
lepsze sposoby spędzania 
wolnego czasu niż koszenie 
trawnika przed własnym do-
mem. Zresztą kiedy patrzę 
na znajomych posiadających 
własne domy, gdy widzę ile 
wymaga utrzymanie posesji 
na odpowiednim poziomie, to 
dochodzę do wniosku, że je-
stem na to wszystko zbyt leni-
wy. Jak chcę się zmęczyć, to 
wolę pójść na kort lub wsiąść 
na rower.

*Zawodowo jest Pan zwią-
zany nie tylko z Uniwersy-
tetem Jana Kochanowskie-
go w Kielcach, ale także ze 
świętokrzyskim Centrum 
Onkologii...

- Moja współpraca ze Świę-
tokrzyskim Centrum Onkologii 
trwa od chwili, gdy zaczęto je 
tworzyć. Początkowo w luźnej 
formie, z czasem się ona za-
cieśniała. Obecnie jestem kie-
rownikiem Zakładu Medycyny 
Nuklearnej z Ośrodkiem PET, 
który można powiedzieć, jest 
w pewnym sensie moim dzie-
ckiem.

*Co profesor fizyki robi 
w szpitalu?

- To dobre pytanie, ludzie 
często zakładają, że jak pracu-
ję w szpitalu i jestem profeso-
rem, to na pewno jestem leka-
rzem. Czasem nawet dostaję 
zaproszenia na konferencje, 
na których przed moim nazwi-
skiem widnieje tytuł prof. dr 
hab. n. med. 

Odpowiadając na Pana py-
tanie muszę powiedzieć, że 
nie ma współczesnej medycy-
ny bez fizyków. Są szczególnie 
potrzebni właśnie tam, gdzie 
leczy się choroby nowotworo-
we. 

W Świętokrzyskim Cen-
trum Onkologii mamy mnóstwo 
urządzeń wykorzystujących 
promieniowanie jonizujące, 
zarówno w diagnostyce jak i w 
terapii. Fizycy medyczni odpo-
wiadają za kontrolę jakości tych 
urządzeń. Jeśli fizyk zawie-
dzie, to może się zdarzyć to, 
do czego doszło parę lat temu 
w jednym ze szpitali w Polsce. 
Kilka pacjentek wówczas zbyt 
duże dawki promieniowania jo-
nizującego podczas terapii.

W radioterapii fizycy me-
dyczni wykonują na polecenie 

lekarza plan leczenia - wy-
znaczają dawki, ustalają jakie 
energie i jakie promieniowanie 
zastosować, aby leczenie było 
skuteczne. 

Fizycy odpowiedzialni są 
też za produkcję radiofarma-
ceutyków i kontrolę ich jakości, 
za poszukiwanie nowych roz-
wiązań w diagnostyce.

*Za co osobiście odpo-
wiada Pan w świętokrzyskim 
Centrum Onkologii?

- Generalnie za kierowanie 
Zakładem Medycyny Nukle-
arnej z Zakładem PET (Pozy-
tonowa Tomografia Emisyjna 
- przypis red.). Zajmuję się kie-
rowaniem ludźmi, motywowa-
niem ich do szukania nowych 
rozwiązań, farmaceutyków, od-
powiadam za zmuszanie pra-
cowników do ciągłego rozwoju.

*Dlaczego dziś tak mało 
ludzi chce się uczyć fizyki, 

studiować ją, wiązać z nią 
swoją przyszłość?

- To jest dobre pytanie, na 
które niestety nie potrafię od-
powiedzieć w jednoznaczny 
sposób. Przyczyn z pewnoś-
cią jest wiele. W dużej mierze 
jest to pewnie wynikiem traumy 
doznanej przez młodych ludzi 
w szkole. Generalnie z naucza-
niem fizyki jest duży problem. 
Nauczyciele mają do zrealizo-
wania obszerny program, nie 
mają czasu na pobudzanie za-
interesowania uczniów w bada-
niach laboratoryjnych. Przeka-
zywana w szkołach wiedza jest 
zbyt teoretyczna. Ludzie jej nie 
rozumieją, więc nie chcą mieć 
z nią do czynienia.

*Ale mają z nią do czynie-
nia niemal na każdym kroku 
w codziennym życiu...

- W każdym momencie życia 
mamy do czynienia z wystę-

Poznaj sąsiada

Chcesz by 
Ciebie też 

poznali
sąsiedzi? Zaproś nas!

Ma 67 lat. Od 1975 roku mieszka i pracuje w Kielcach. Kie-
rownik Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET 
w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Kierownik Zakła-
du Fizyki Medycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach.

prof. dr hab. Janusz Braziewicz

Życie pełne przypadków
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W bieżącym roku szkol-
nym świetlica w Szkole 
Podstawowej nr 1 realizu-
je ogólnopolski program 
edukacyjny MegaMisja, 
którego nadrzędnym ce-
lem jest podniesienie wie-
dzy i kompetencji cyfro-
wych. 

Uczy bezpiecznego i świa-
domego korzystania z multi-
mediów, np. jakie treści moż-
na publikować w Internecie, 
jak chronić swoją prywatność, 
unikać niebezpieczeństw w 
sieci, przestrzegać netykiety i 
praw autorskich,  jak znaleźć 
wiarygodne informacje w In-
ternecie, tworzyć i obrabiać 
proste grafiki, dźwięki i filmy. 
Dzieci podejmując kolejne 
wyzwania zdobywają punkty, 
aby móc je wymienić na na-
grody: sprzęt multimedialny, 
książki, materiały plastycz-
ne, pomoce edukacyjne. 
Dotychczas zrealizowaliśmy 
7 z 11 obszarów i otrzymali-
śmy 5 nagród, w tym 2 tab-
lety. Szczegóły dotyczące 
przebiegu programu można 
znaleźć na stronie interneto-
wej naszej szkoły: http://sp1.
kielce.eu.

Uczą jak bezpiecznie 
korzystać z form  
komunikacji cyfrowej

powaniem zjawisk fizycznych, 
wiedza na ten temat pozwala 
nam lepiej zrozumieć procesy 
zachodzące w środowisku. 

* Czyli bycie fizykiem uła-
twia codzienne życie...

- Generalnie tak. Wie Pan, 
często rozmawiając z ludźmi 
spotykam się ze stwierdzenia-
mi, że wykształconemu czło-
wiekowi nie przystoi to czy 
tamto. Nie przystoi nie chodzić 
do teatru, nie przystoi nie prze-
czytać takiej czy innej książki. 
A czy inteligentnemu, wykształ-
conemu człowiekowi przystoi 
nie wiedzieć dlaczego świeci 
słońce i jakie ma ono oddzia-
ływanie na nasze codzienne 
życie? Dziś mamy problem ze 
znajomością nawet podstawo-
wych zagadnień fizycznych. Na 
szczęście zaczyna się ogólno-
europejski trend do tego, by się 
fizyki uczyć.

*Które dziedziny fizyki 
będą w przyszłości miały 
największe znaczenie?

- Te, które związane są z no-
wymi technologiami: nanoma-
teriały, nanocząstki, które mogą 
być wykorzystywane w różnych 
dziedzinach życia z medycy-
ną włącznie. Następuje szybki 
rozwój technologii związanych 
z magazynowaniem energii. 

* Co robi Pan w wolnych 
chwilach, jakie jest Pana 
hobby?

- Lubię fotografować, oczy-
wiście amatorsko, słuchać mu-
zyki oraz podróżować. Moją 
miłością jest Toskania. Naj-
więcej razy byłem w Wenecji, 
a ostatnio zacząłem poznawać 
Norwegię, która także wywarła 
na mnie duże wrażenie.

*gdyby mógł Pan cofnąć 
czas, to ponownie zostałby 
Pan fizykiem?

- Tak jak przypadkiem trafi-
łem do Kielc, tak nie wiem do 
dziś jak zostałem fizykiem. Za-
wsze chciałem być lekarzem. 
Chodząc do liceum w Zamoś-
ciu szykowałem się do egza-
minów na medycynę. Pewnego 
dnia pojechałem na wycieczkę 
do Akademii Medycznej w Lub-
linie. Byliśmy również w prosek-
torium. Po powrocie mój zapał 
do tego, by zostać lekarzem 
drastycznie się zmniejszył. 
Ostatecznie zostałem fizykiem, 
ale dlaczego? To znów przy-
padek, taki sam jak ten, że nie 
znając Kielc, zamieszkałem w 
nich na stałe.

*Dziękuję za rozmowę.
 Artur Pedryc
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