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Echo Bocianka

Wyjątkowy festyn z okazji Dnia Dziecka

Nowy statut  
i ważne decyzje

Czytaj na stronach 8-9

Wspólnota  
zostaje przy 
spółdzielni

Lokatorzy z Wyspiańskiego 1 mogą wykupić mieszkania na  
własność. Nie ma za to zgody na budowę bloku w miejscu kortów.

Zmiana statut spółdzielni, zgoda 
na sprzedaż mieszkań w bloku przy 
ul. Wyspiańskiego 1 jego dotych-
czasowym najemcom oraz weto na 
budowę bloku w miejscu kortów te-
nisowych. Podczas Walnego Zgro-
madzenia SM Bocianek, które od-
było się 26 kwietnia, podjęto kilka 
ważnych decyzji.

Tegoroczne Walne Zgromadzenia 
cieszyło się wyjątkowo dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców. W obradach 
odbywających się w Hotelu Kongreso-
wym (Exbud-Skanska) wzięło udział 
około 130 osób. W tym dniu podjęto kil-
ka ważnych decyzji mających wpływ na 
życie mieszkańców naszego osiedla.

Fantastyczna zabawa, gry, konkur-
sy i niesamowity pokaz karateków 
można było zobaczyć podczas festy-
nu z okazji Dnia Dziecka, który się 
odbył na naszym osiedlu.

Jedni grali w piłkę, drudzy zjeżdżali 
z wysokich na kilka metrów dmuchanych 
zjeżdżalni, inni tańczyli w rytm płynącej 
z głośników muzyki, a jeszcze inni za-
jadali watę cukrową. Atrakcji było całe 
mnóstwo. 

Czytaj na stronach 6-7

Wspólnota mieszkaniowa bloku 
przy ul. Wyspiańskiego 1E po rozmo-
wach z zarządem naszej spółdzielni 
i rozpoznaniu ofert innych zarządców 
nieruchomości uznała, że zleci zarzą-
dzanie swoją nieruchomością Spół-
dzielni Mieszkaniowej Bocianek.

Tym samym nasza spółdzielnia po-
szerza swoją działalność o zarządzanie 
blokami wspólnotowymi. - Rozmowy były 
trudne, wymagały dużego zaangażowa-
nia i przygotowania sporej ilości doku-
mentów – mówi Beata Tomaszewska, 
pracownik działu księgowości, która bę-
dzie prowadziła obsługę wspólnot.

Przypomnijmy, że w myśl obowiązu-
jących przepisów, jeśli wszystkie miesz-
kania w danym bloku zostaną wykupione 
na własność, wówczas z mocy prawa 
tworzy się tam wspólnota mieszkaniowa, 
która musi wybrać swój zarząd i wyłonić 
firmę, która będzie administrować budyn-
kiem. Tak właśnie się stało w przypadku 
dwóch bloków Nowego Bocianka. Chodzi 
o nieruchomości przy ul. Wyspiańskiego 
1D oraz Wyspiańskiego 1E.

Mieszkańcy tego drugiego już zare-
jestrowali wspólnotę, a niedawno zdecy-
dowali, że chcą, aby ich blokiem tak jak 
do tej pory administrowała Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Bocianek.
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Kolejnych osiem kamer  
zamontowano na  
terenie naszego osiedla
Osiem kolejnych kamer zamon-

towano tej wiosny na terenie osiedla 
Bocianek. Monitoringiem objęto tym 
razem między innymi drogi wjazdowe 
i wyjazdowe z osiedla.

Montaż nowych kamer jest konty-
nuacją rozpoczętego kilka lat temu 
planu poprawy bezpieczeństwa na-
szego osiedla. 

Czytaj na stronie 4

Straż miejska nie będzie 
już mogła odmówić  
przyjęcia zgłoszenia
Na polecenie straży miejskiej Spół-

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

- Wkrótce zostanie złożony do stra-
ży miejskiej - zapowiadają władze 
spółdzielni.

Na brak takiego dokumentu po-
woływali się strażnicy miejscy odma-
wiając mieszkańcom Bocianka inter-
wencji w sprawie źle zaparkowanych 
samochodów.

Czytaj na stronie 4

W przyszłym roku  
procesja Bożego Ciała 
przejdzie przez Bocianek
W przyszłym roku procesja Bożego 

Ciała przejdzie przez osiedle Bocia-
nek – taka zapowiedź padła podczas 
mszy w parafii pw. Świętego Józefa 
Robotnika w Kielcach.

To będzie z pewnością historyczny 
moment zarówno w dziejach parafii, 
jak i naszego osiedla.

Czytaj na stronie 5

Zarząd spółdzielni  
planuje remont  
placów zabaw
Pozytywnie przeszły przegląd wio-

senny, Sanepid wszystkie dopuścił do 
użytku, ale ich stan z roku na rok się 
pogarsza, a remonty cząstkowe nie 
przynoszą efektu na dłużej. 

Czytaj na stronie 10
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Największy dłużnik 
wyeksmitowany

Mieszkanie dłużnika zostanie zlicytowane.

Pomagajmy ptakom 
– list od czytelnika
Do naszej redakcji napisał mieszka-

niec osiedla, który wyraził pochwałę dla 
działań na rzecz pomocy i ochrony pta-
ków na terenie Bocianka.

– Podziwiam i proszę o rozszerzenie 
pomocy ptakom o dodatkowe ustawienie 
dla nich poidełek. Ptaki oprócz pokarmu 
przez cały rok, nawet w okresie jesienno-
-zimowym potrzebują wody. Bez niej nie 
da się żyć. Bardzo proszę o pomoc dla 
ptaków i zorganizowanie (wybudowanie) 
poidełek. Dziękuję za uwzględnienie 
prośby – czytamy w liście skierowanym 
do naszej redakcji.

To musiało się tak skończyć. Loka-
tor, który od lat nie płacił za mieszka-
nie, stracił je. On sam został przenie-
siony do lokalu socjalnego.

Największy dłużnik na osiedlu Bocia-
nek, niepłacący czynszu od lat został 
wyrzucony z zajmowanego mieszkania. 
W kwietniu komornik przeprowadził eks-
misję do lokalu socjalnego przyznanego 
mu przez kielecki magistrat. 

- To był największy dłużnik na naszym 
osiedlu. Nie płacił czynszu przez wiele 
lat. Wyrok sądowy zezwalał co prawda 
na eksmisję, ale na przyznanie lokalu so-
cjalnego czekaliśmy kilka lat - informuje 
Eryk Wilkoński prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej Bocianek. W tym roku po latach 
starań udało się uzyskać lokal socjalny 
od miasta. Tym samym nic nie stało już 
na przeszkodzie, by pozbyć się lokatora 

i móc odzyskać pieniądze z tytułu zale-
głości czynszowych.

Niebawem odbędzie się licytacja 
mieszkania dłużnika. Rzeczoznawca 
oszacował jego wartość na kwotę 160 tys. 
zł. Taka też będzie cena wywoławcza.

- Dziękujemy Władysławowi Burzawie, 
wiceprzewodniczącemu Rady Miasta 
Kielce oraz Agacie Kalicie, dyrektorowi 
Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta 
Kielce za zaangażowanie i pomoc w roz-
wiązaniu problemu – mówi Eryk Wilkoń-
ski, prezes SM Bocianek w Kielcach.

/AP/
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35 miejsc postojowych dla osób 
niepełnosprawnych powstało na te-
renie naszego osiedla. Wszystkie zo-
stały tak oznakowane, że nie sposób 
ich nie zauważyć lub pomylić z tymi 
standardowymi.

W tym roku Spółdzielnia Mieszkanio-
wa Bocianek postanowiła wykonać ozna-
kowanie poziome oraz założyć nowe 
progi zwalniające na terenie osiedla. 

- Przy okazji tych prac wykonaliśmy 
35 miejsc postojowych dla osób niepeł-
nosprawnych. Wszystkie są oznaczone 
odpowiednimi znakami oraz wymalowa-
ne na niebiesko. Myślę, że nikt ich teraz 
nie pomyli ze zwykłymi miejscami posto-
jowymi - mówi Paweł Kubicki, zastępca 
prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Bo-
cianek w Kielcach.

Koszt wykonania miejsc postojowych 
dla niepełnosprawnych to 15 tys. zł. 

Uwaga! W niektórych przypadkach 
stare miejsca postojowe zlikwidowano, 
a wykonano nowe w sąsiedztwie. Robio-
no tak tam, gdzie miejsca było zbyt mało, 

aby zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi wykonać „koperty” dla osób niepełno-

sprawnych. Te bowiem muszą mieć od-
powiednią długość i szerokość.

Niepełnosprawni zaparkują 
na Bocianku bez problemu

317 tysięcy złotych pójdzie na bruk

Nowe miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych zostały oznakowane tablicami 
informacyjnymi oraz wymalowane na niebiesko.

Ponad 1600 metrów kwa-
dratowych kostki zostanie 
ułożonych w tym roku na 
terenie osiedla Bocianek. 
Wyremontowane zostaną 
stare chodniki i miejsca 
postojowe, a wszystko to 
będzie kosztowało 317 ty-
sięcy złotych. 

Przetarg na roboty brukar-
skie właśnie został rozstrzyg-
nięty, wygrała go firma Usługi 
Budowlane Robert Okła, któ-
ra zaproponowała wykonanie 
robót za 317 tys. zł.

Sprawdziliśmy gdzie w tym 
roku zostaną wyremontowane 
chodniki. Oto wykaz:

• 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 
budynku przy I klatce,

• Totolotek a Wyspiań-
skiego 8,

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

ste, a Staffa nr nieparzyste 
(likwidacja skwerku przed 
Gałczyńskiego 6),

• Staffa 5 dojścia do par-
kingu,

• Gałczyńskiego 5 - ażu-
ry przy lampie na wprost II 
klatki,

• Konopnickiej 7 a Gał-
czyńskiego 8 (przy żłobku)

Łącznie będzie to 1925 m² 
(w tym 1625 m²  kostki bruko-

wej oraz 300 m² płyt ażuro-
wych).

Ze wspomnianych płyt 
ażurowych wykonany zosta-
nie parking przed pawilonami 
przy ul. Konopnickiej 5. 

Zakres prac brukarskich jest 
bardzo duży. Gdyby budowane 
chodniki połączyć w jedną ca-
łość, można by stworzyć jeden 
ciąg pieszy wzdłuż całej ulicy 
Konopnickiej zaczynający się 
od skrzyżowania z aleją Soli-
darności aż do skrzyżowania 
z ulicą Warszawską i Starą.

/AP/

Od czerwca w naszym re-
gionie działa ogólnopolska 
Karta Seniora. Korzysta-
jąc z tego projektu, osoby 
starsze mogą uczestniczyć 
w specjalnej zniżkowej ofer-
cie w zakresie kultury, tury-
styki, rekreacji czy usług.

Oto lista instytucji honorują-
cych kartę seniora: Wojewódzki 
Dom Kultury, Muzeum Naro-
dowe, Teatr imienia Stefana 
Żeromskiego, Przychodnia Sy-
napsa, Nissan ABT Autoniss; 
powiat kielecki: Muzeum Wsi 
Kieleckiej, Ośrodek Rehabilita-
cyjno-Wypoczynkowy Polanika 
w Chrustach, Dom Opieki Ro-
dzinnej w Pierzchnicy, powiat 
ostrowiecki: Stowarzyszenie 
Delta Bałtowski Kompleks Tu-
rystyczny; powiat opatowski: 
Zamek Krzyżtopór w Ujeździe; 
powiat buski: Słoneczny Zdrój 
Hotel Medical SPA&Wellness, 
Uzdrowisko Busko-Zdrój. Karta 
seniora przysługuje osobom po 
60 roku życia. Można ją wyrobić 
bezpłatnie w Klubach Seniora.

Załóż kartę 
seniora
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Osiem kolejnych kamer zamonto-
wano tej wiosny na terenie osiedla 
Bocianek. Monitoringiem objęto tym 
razem drogi wjazdowe i wyjazdowe 
z osiedla.

Montaż nowych kamer jest kontynua-
cją rozpoczętego kilka lat temu planu po-
prawy bezpieczeństwa naszego osied-
la. W sumie na terenie Bocianka działa 
już kilkadziesiąt rejestratorów wideo. 
Wszystkie sprzężone są z systemem 
operacyjnym oraz serwerem, na którym 
przechowywane są filmy z zainstalowa-
nych kamer. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 
już wielokrotnie policja zwracała się do 
władz spółdzielni o udostępnienie na-
grań z monitoringu. Dzięki nim udało się 
złapać groźnych przestępców, w tym lu-
dzi, którzy okradli mieszkankę Bocianka 
tak zwaną metodą na wnuczka.

Na polecenie straży miejskiej Spół-
dzielnia Mieszkaniowa Bocianek roz-
poczęła w marcu prace nad projektem 
oznakowania i organizacji ruchu na tere-
nie osiedla. Dokument jest już gotowy.

W poprzednim wydaniu „Echa Bocian-
ka” informowaliśmy Państwa, że straż 
miejska nie podejmuje interwencji na 
terenie osiedli. Wezwania w sprawie na 
przykład źle zaparkowanych samocho-
dów są ignorowane. Ma tak być do czasu, 
kiedy zarządcy osiedli wykonają i dostar-
czą mundurowym plan organizacji ruchu, 
w którym opisane są zasady obowiązują-
ce w danej strefie (np. na terenie osiedla) 
z uwzględnieniem jakie znaki i w których 
miejscach zostały ustawione.

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

Jak informowaliśmy w poprzednim 
wydaniu naszego pisma, w marcu rozpo-
częły się prace związane z tworzeniem 
takiego dokumentu. 

- Projekt stałej organizacji ruchu na te-
renie osiedla Bocianek w Kielcach został 

opracowany. Wkrótce zostanie złożony 
do Straży Miejskiej - poinformował kilka 
dni temu Paweł Kubicki, zastępca preze-
sa SM Bocianek w Kielcach. Dokument 
przy okazji wykazał, że należy uzupełnić 
znaki przy miejscach parkingowych oraz 

przejściach dla pieszych znajdujących 
się na terenie naszego osiedla. 

Po uzyskaniu projektu oznakowania 
i organizacji ruchu na terenie osiedla 
straż miejska nie będzie mogła odmówić 
podjęcia interwencji. 

Projekt oznakowania  
i organizacji ruchu gotowy

Paweł Kubicki, zastępca prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek, prezentuje 
projekt oznakowania i organizacji ruchu na terenie naszego osiedla. – Wkrótce 
dokument zostanie przekazany straży miejskiej – zapowiada.

Kolejnych osiem kamer pomoże strzec  
porządku na terenie osiedla Bocianek

Kolejnych osiem kamer zamontowano na terenie osiedla.
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Walne Zgromadzenie SM Bocianek 
wyraziło zgodę na sprzedaż miesz-
kań w bloku przy ul. Wyspiańskiego 1 
ich dotychczasowym najemcom.

To dobra wiadomość dla mieszkań-
ców bloku przy Wyspiańskiego, którzy 
obecnie płacą wyższy czynsz niż reszta 
osiedla.

HISTORIA BUDOWY
Lokale w bloku przy ul. Wyspiań-

skiego 1 są własnością spółdzielni, co 
zostało potwierdzone prawomocnymi 
wyrokami sądów. Pierwszy wyrok został 
wydany przez Sąd Rejonowy w Kielcach 
1 czerwca 2012 r., a w jego uzasadnieniu 
sąd przedstawił ustalenia jakie poczynił 
w toku długiego procesu. I tak nie ulega 
wątpliwości, że: 

- w 1976 roku FSS Polmo-SHL doko-
nała wpłaty kwoty 1.433.700,00 starych 
złotych na poczet wkładów mieszka-
niowych na 49 lokali mieszkalnych, co 
stanowiło 19,55% kosztów budowy bu-
dynku;

- ze względu na niemożność zaciąg-
nięcia kredytu przez SHL pozostałe 
wpłaty na poczet wkładów nigdy nie zo-
stały uzupełnione, pozostałe więc koszty 
budowy budynku poniosła spółdzielnia;

- w 1993 roku została podpisana umo-
wa najmu 49 mieszkań na rzecz SHL, 
w umowie potwierdzono, że spółdzielnia 
jest właścicielem tych lokali i oddaje je 
w najem na rzecz SHL z przeznaczeniem 
na mieszkania hotelowe dla jej pracow-
ników, umowa obowiązuje aż do chwili 
obecnej.

TAK JEST OBECNIE
Z 49 mieszkań wynajmowanych po-

czątkowo na rzecz SHL obecnie nadal 
37 lokali jest przedmiotem najmu przez 
SHL. Pozostałe 12 lokali zostało wyku-
pione przez osoby, które wynajmowały te 
mieszkania od SHL i zapłaciły spółdzielni 

za dotychczas zajmowane przez siebie 
lokale i obecnie są ich właścicielami.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach 
w dniu 26 kwietnia 2018 roku podjęło 
uchwałę nr 13/2018, w której wyrazi-
ło zgodę na zbycie lokali mieszkalnych 
znajdujących się przy ul. Wyspiańskiego 
1 w Kielcach na rzecz dotychczasowych 
najemców.

CHCESZ WYKUPIć?
ZgŁOś TO DO 29 CZERWCA!
Uchwała otwiera lokatorom z Wy-

spiańskiego 1 drogę do zakupu od spół-
dzielni zajmowanego mieszkania za pre-
ferencyjną cenę.

Co ważne dla lokatorów, na mocy po-
rozumienia pomiędzy spółdzielnią i ZWM 
SHL, cena kupna mieszkania zostanie 
pomniejszona o 19,55% odpowiadają-
cym wpłatom ZWM SHL na poczet wy-
budowania budynku.

Osoby, które chcą wykupić mieszka-
nie na własność, muszą szybko podjąć 

decyzję w tej sprawie. Powinny to zrobić 
do dnia 29 czerwca 2018 roku i w tym ter-
minie przedłożyć do ZWM SHL pisemną 
deklarację, w której wyrażą chęć:

- rozwiązania za porozumieniem obo-
wiązującej umowy najmu lokalu;

- nabycia lokalu mieszkalnego.
10 CHęTNYCH JUż JEST
Zarząd spółdzielni wysłał do lokato-

rów z Wyspiańskiego 1 pisma informu-
jące o możliwości wykupu mieszkań. Do 
tej pory ustne deklaracje złożyło dziesięć 
osób.

Władze spółdzielni szacują, że ze 
sprzedaży mieszkań do kasy spółdzielni 
wpłynie ok. 4 milionów złotych. Na co zo-
staną przeznaczone te pieniądze? 

– O tym zdecyduje Walne Zgroma-
dzenie, ale my będziemy wnioskować 
o zasilenie tymi pieniędzmi funduszu re-
montowego – informuje Edyta Sobczyk, 
członek zarządu i główna księgowa 
Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.

/AP/

Lokatorzy z Wyspiańskiego 1  
mogą wykupić mieszkania

Za rok trasa procesji Bożego Ciała będzie 
przebiegała przez nasze osiedle

W przyszłym roku procesja Boże-
go Ciała przejdzie przez osiedle Bo-
cianek – taka zapowiedź padła pod-
czas mszy w parafii pw. świętego 
Józefa Robotnika w Kielcach.

To będzie z pewnością historyczny 
moment zarówno w dziejach parafii, jak 
i w dziejach naszego osiedla.

– Mieszkam na Bocianku od począt-
ku jego istnienia, pamiętam, jak było 
budowane osiedle, ale nie pamiętam, 
by kiedykolwiek procesja Bożego Ciała 
szła koło naszych bloków – mówi jeden 
z mieszkańców Bocianka.

Kancelaria parafialna potwierdza chęć 
zorganizowania w przyszłym roku proce-

sji Bożego Ciała przez nasze osiedle, 
choć zastrzega.

- Padła taka zapowiedź podczas mszy 
i myślę, że nic nie powinno ulec zmianie, 
na razie jednak jest jeszcze za wcześnie 
by mówić na ten temat - usłyszeliśmy od 
księdza w kancelarii parafii św. Józefa.

/AP/
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Dzieci były zachwycone 
- udany festyn osiedlowy
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Fantastyczna zabawa, 
gry, konkursy i niesamowi-
ty pokaz karateków można 
było zobaczyć podczas fe-
stynu z okazji Dnia Dziecka, 
który się odbył na naszym 
osiedlu.

Jedni grali w piłkę, drudzy 
zjeżdżali z wysokich na kilka 
metrów dmuchanych zjeżdżal-
ni, inni tańczyli w rytm płynącej 
z głośników muzyki, a jeszcze 
inni zajadali watę cukrową. 
Atrakcji było całe mnóstwo. 
Szczególnie dla dzieci, które 
mogły wziąć udział w licznych 
konkursach i zabawach, poma-
lować sobie twarz zamieniając 
się w ten sposób w ulubioną 
bajkową postać. Nie zabrakło 
także ciekawych pokazów, 
wśród których prawdziwą furo-

rę zrobiła prezentacja umiejęt-
ności kieleckich karateków.

– Najbardziej podobało mi 
się jak rozbijali cegły – mówił 
zachwycony Patryk, który na 
festyn przyszedł razem z tatą. 
– A mnie się podobało jak je-
den pan położył sobie płytę 
betonową na brzuchu, a drugi 
rozbił ją wielkim młotem – wy-
krzykiwał podekscytowany 
Piotruś lekko sepleniącym 
jeszcze dziecięcym głosikiem.

Dobra zabawa i moc atrak-
cji towarzyszyły biorącym 
udział w imprezie od jej po-
czątku aż do ostatnich minut. 
Organizatorem festynu była 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Bocianek, a inicjatorem Michał 
Piskorzewski, członek Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Miesz-

kaniowej Bocianek, przewod-
niczący Komisji GZM. Przy 
organizacji festynu wsparcia 
udzieliło także Studio Języka 

Angielskiego Fudala-Pękala 
oraz Klubu Karate Kyokushin 
Chikara z Kielc.

/AP/

Niesamowity pokaz dali trenerzy i adepci Klubu Karate Kyokushin Chikara z Kielc.

Najwięcej emocji wśród widzów wzbudził pokaz Tameshiwari, czyli rozbijanie, łamanie twardych przedmiotów.

Nad tym, aby wszystko wypadło dobrze podczas festynu czu-
wali: Paweł Kubicki (zastępca prezesa), Eryk Wilkoński (prezes 
spółdzielni) oraz Michał Piskorzewski, członek Rady Nadzorczej.
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Podczas Walnego Zgromadze-
nia SM Bocianek, które odbyło się 
26 kwietnia, podjęto kilka ważnych 
decyzji. Zmieniono statut spółdziel-
ni, udzielono zgodę na sprzedaż 
mieszkań dotychczasowym najem-
com w bloku przy ul. Wyspiańskiego 
1 oraz zawetowano budowę bloku 
w miejscu kortów tenisowych. 

Tegoroczne Walne Zgromadzenia 
cieszyło się wyjątkowo dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców. W obradach 
odbywających się w Hotelu Kongreso-
wym (Exbud-Skanska) wzięło udział 
około 130 osób. Tak wysoka frekwencja 
była spowodowana kilkoma czynnikami. 
Z pewnością jednym z nich były ważne 
decyzje, które miały zostać podjęte tego 
dnia, ale wpływ na to miały także ulot-
ki z nieprawdziwymi informacjami, które 
tuż przed Walnym zostały rozdystrybuo-
wane po terenie osiedla.

SPRAWOZDANIA 
I ABSOLUTORIUM
Standardowo Walne Zgromadze-

nie  rozpoczęło się od wybrania prze-
wodniczącego obrad oraz prezydium 
i członków poszczególnych komisji. 
Następnie uczestnicy obrad wysłuchali 
sprawozdań z działalności Rady Nad-
zorczej oraz Zarządu Spółdzielni. Po 
nich odbyły się głosowania w sprawie 
udzielenia absolutorium. Zarówno Rada 
jak i Zarząd otrzymały to swoiste wotum 
zaufania od mieszkańców. 

ZMIANA STATUTU
Kolejnym punktem obrad była dysku-

sja oraz głosowanie nad nowym statu-
tem  spółdzielni. Nowelizację dokumentu 
wymusiła nowa ustawa o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Przy tej okazji posta-
nowiono wprowadzić też wyższe wyma-
gania dla osób kandydujących do Rady 
Nadzorczej. 

- W myśl nowych zapisów do RN nie 
będą mogły kandydować osoby skazane 
prawomocnym wyrokiem sądu z oskar-
żenia publicznego lub skazane za umyśl-
ne przestępstwo skarbowe. Kandydaci 
będą musieli także przedkładać zaświad-

czenie z Krajowego Rejestru Karnego 
o niekaralności. Nie będą mogli także za-
legać z płatnościami wobec spółdzielni. 
Musz mieć też pisemne poparcie dziesię-
ciu członków spółdzielni.

CZY ZMIANA TO PODWYżKA?
W tym miejscu rozgorzała dyskusja. 

Biorący udział w obradach, w większości 
przypadków, najwyraźniej nie zapoznali 
się w nowym statutem, przez co podej-
rzewali, że zawarto w nim także zapis 
o zwiększeniu wynagrodzeń dla człon-
ków Rady Nadzorczej i nie chcieli nad 
nim głosować.

- W tym miejscu nie rozmawiamy 
o podwyżkach. Statut nie zmienia wy-
nagrodzenia dla Rady. Musimy go zmie-
nić by był zgodny z ustawą. Mamy na to 
czas do września. Jeśli dziś nie zmieni-
my go, będziemy musieli w tym roku zor-
ganizować jeszcze raz Walne Zgroma-
dzenie, a przecież to spore koszty dla 
spółdzielni - przekonywał Przemysław 
Kruk, członek Rady Nadzorczej. Osta-
tecznie statut poddano pod głosowanie, 
a projekt uzyskał wymaganą aprobatę 
większości.

WYKUPIą MIESZKANIA 
NA WŁASNOść
Walne Zgromadzenie wyraziło także 

zgodę na sprzedaż mieszkań dotych-
czasowym najemcom w bloku przy ul. 
Wyspiańskiego 1. Obecnie mieszkania 
w tym budynku są wynajmowane przez 
kieleckie zakłady SHL na mieszkania za-
kładowe. Zdaniem władz spółdzielni de-
cyzja ta poprawi sytuację najemców, któ-
rzy staną się właścicielami zajmowanych 
mieszkań, zaś do kasy spółdzielni wpły-
ną dodatkowe pieniądze ze sprzedaży.

NOWEgO BLOKU NIE BęDZIE
Podczas Walnego Zgromadzenia Za-

rząd Spółdzielni przeprowadził swoiste 
konsultacje społeczne w sprawie budowy 
nowego bloku na terenie osiedla. Miałby 
on stanąć w miejscu kortów tenisowych. 
Uczestnicy obrad pytali między innymi 
czy jest projekt oraz kosztorys budowy. 

- Projekt i kosztorys sporo kosztuje, 
najpierw chcemy wiedzieć czy w ogó-
le ten pomysł się podoba mieszkańcom 
- tłumaczył Paweł Kubicki, zastępca 
prezesa spółdzielni. Uczestnicy obrad 
zdecydowali, że obecnie jest zbyt mało 
informacji, by wyrazić zgodę na budowę 
nowego bloku. Podjęli także decyzję, że 
korty należy w większym zakresie udo-
stępnić mieszkańcom. Więcej na ten te-
mat piszemy na stronie 10.

/AP/

Zmiana statutu i ważne decyzje Walnego Zgromadzenia

Wiesław Kamiński składa sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

Niektórzy głosowali „na dwie ręce”, bo mieli pełnomocnictwo innego członka spółdzielni.
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W tym roku frekwencja dopisała. Na obrady Walnego Zgromadzenia przybyło 130 osób.

Obrady Walnego Zgromadzenia poprowadził Józef Binkowski, a jego zastępcami byli Alicja Nowak i Zdzisław Molenda.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna. Komisja Uchwał i Wniosków.

Podczas obrad poruszono wiele kwestii dotyczących bieżącego utrzymania porządku oraz remontów na terenie osiedla.
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Pozytywnie przeszły przegląd wio-
senny, Sanepid wszystkie dopuścił 
do użytku, ale ich stan z roku na rok 
się pogarsza, a remonty cząstkowe 
nie przynoszą efektu na dłużej.

O stan placów zabaw na terenie na-
szego osiedla nikt raczej nie powinien 
mieć większych obaw.

– Wiosną mieliśmy kontrolę z Sanepi-
du, która nie wykazała nieprawidłowości 
w stanie naszych placów zabaw. Spraw-
dzano dokładnie stan techniczny urzą-
dzeń i czystość piasku - informuje Eryk 
Wilkoński, prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej Bocianek.

Najwięcej do życzenia pozostawiają 
drewniane płotki wokół placów zabaw. 
Na ogół są w kiepskim stanie. 

– Od przyszłego roku planujemy stop-
niowo wymieniać ogrodzenia na nowe. 
Do tej pory były naprawiane tylko ich 
uszkodzone elementy – informuje Eryk 
Wilkoński prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej Bocianek. - W tym roku będzie do-
kupionych około dziesięciu urządzeń na 
różne place zabaw za kwotę około 20 ty-
sięcy złotych - dodaje prezes Wilkoński.

/AP/

Ogrodzenia placów  
zabaw do wymiany

W najgorszym stanie są ogrodzenia placów zabaw.

Sowy na Bocianku mają potomstwo
Mieszkają na naszym 

osiedlu od kilku lat i najwy-
raźniej dobrze się tu czu-
ją, bowiem co roku wracają 
i właśnie tu się rozmnażają. 
Sowy uszate chyba na stałe 
już wpisały się w krajobraz 
naszego osiedla.

Z faktu, że sowy zamiesz-
kały na naszym osiedlu powin-
niśmy się raczej cieszyć. Jak 
szacują naukowcy, jeden osob-
nik podczas jednego lata może 
złapać około tysiąca gryzoni. 
Co prawda sowy potrafią dość 
mocno hałasować, ale tylko 
przez okres tygodnia - kiedy 
mają młode.

W tym roku pracownikom 
spółdzielni udało się zaobser-
wować na terenie osiedla sowią 
rodzinę: matkę z młodymi osob-
nikami. - Starą sowę można roz-
poznać po charakterystycznych 
uszach. Młode jeszcze ich nie 
mają, za to pokryte są puchem 
- mówi Zbigniew Wieczorek, 
pracownik SM Bocianek. Dwie sowy na jednym drzewie.

Dorosła sowa...

... i jej potomstwo.

Specjalną promocję dla 
mieszkańców Bocianek za-
proponował najemca kor-
tów znajdujących się na na-
szym osiedlu.

Dla każdego członka 
Spółdzielni BOCIANEK oraz 
zamieszkujących z nim na 
terenie Osiedla Bocianek 
krewnych i małżonka (człon-
ków rodziny) wprowadzono 
nieodpłatne godziny wejścia 
na kort:

W każdą środę – godz. 
17.00 – 20.00

W każdy piątek – godz. 
17.00 – 20.00

Dla każdego członka Spół-
dzielni BOCIANEK oraz za-
mieszkujących z nim na te-
renie krewnych i małżonka 
(członków rodziny) najemca 
kortów wprowadził 90% zniżkę 
na składkę roczną za 2018 rok 
(90% z 300 zł.) tj. kwota 30 zło-
tych za cały rok kalendarzowy 
z możliwością ustalenia godzin 
gry w każdym tygodniu!

Wszelkie informację pod 
numerem telefonu: 604-350-
667. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców.

Korty dla 
mieszkańców
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Spółdzielnia Miesz-
kaniowa Bocianek: ul. 
Konopnickiej 5, 25-406 
Kielce,sekretariat:  
tel./fax 41-332-24-41, 
administracja: 
41-331-56-73, 
czynsze: 41-341-70-09, 
e-mail:  
smbocianek@interia.pl, 
strona internetowa: 
www.smbocianek.pl

Filia nr 10 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
w Kielcach:  
ul. Konopnickiej 5, 
tel. 41-331-66-46,  
e-mail: filia10@mbp.
kielce.pl

Urząd Pocztowy Kielce 
22: ul. Konopnickiej 5, 
tel. 41-332-94-30.

Apteka „Na Bocianku”: 
ul. Konopnickiej 5, tel. 41-
332 20 54.

Apteka całodobowa:  
tel. 41-344-93-78, lub  
41-368-02-60.

Klub Seniora:  
ul. Konopnickiej 5,  
tel. 41-331-31-03,  
e-mail: klubseniora.kost-
ki@mopr.kielce.pl.

NUMERY ALARMOWE
Europejski numer  
alarmowy: 112
Pogotowie ratunkowe: 
999
Straż pożarna: 998
Policja: 997
Straż miejska: 986
Pogotowie gazowe: 991
Pogotowie energetycz-
ne: 992
Pogotowie ciepłowni-
cze: 993
Pogotowie wodociągo-
we: 994

INFORMATOR 
TELEADRESOWY

HARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZY  
SM BOCIANEK – CZERWIEC 2018

Adres data odczytu godziny odczytu tel. osób odczytujących

Gałczyńskiego 1 2018-06-26 11:30 - 20:00 579550564

Gałczyńskiego 2 2018-06-27 08:30 - 20:00 579550564

Gałczyńskiego 3 2018-06-27 10:30 - 20:00 579550564

Gałczyńskiego 4 2018-06-26 16:00 - 17:30 501485181

Gałczyńskiego 5 2018-06-27 15:30 - 18:00 501485181

Gałczyńskiego 6 2018-06-27 09:00 - 20:00 501485181

Gałczyńskiego 8 2018-06-27 11:00 - 20:00 501485181

Staffa 1 2018-06-25 16:30 - 18:00 501485181

Staffa 3 2018-06-26 09:00 - 20:00 501485181

Staffa 4 2018-06-25 11:00 - 20:00 501485181

Staffa 5 2018-06-26 11:00 - 20:00 501485181

Staffa 6 2018-06-25 09:00 - 20:00 501485181

Staffa 8 2018-06-26 19:00 - 20:15 504106380

Kasprowicza 1 2018-06-25 08:30 - 19:00 579550564

Kasprowicza 3 2018-06-25 10:30 - 20:00 579550564

Konopnickiej 1 2018-06-25 19:00 - 20:00 504106380

Konopnickiej 3 2018-06-25 17:00 - 19:00 504106380

Konopnickiej 7 2018-06-26 16:30 - 19:15 504106380

Konopnickiej 9 2018-06-28 15:30 - 17:30 504106380

Konopnickiej 11 2018-06-26 08:30 - 19:00 579550564

Norwida 1 2018-06-29 19:00 - 20:15 504106380

Norwida 2 2018-06-27 19:15 - 20:15 504106380

Norwida 3 2018-06-26 15:30 - 16:30 504106380

Norwida 4 2018-06-29 17:00 - 19:00 504106380

Norwida 6 2018-06-29 15:30 - 17:30 504106380

Wyspiańskiego 1 2018-06-25 16:15 - 17:15 504106380

Wyspiańskiego 1A 2018-06-25 15:30 - 16:30 504106380

Wyspiańskiego 3 2018-06-27 15:30 - 17:30 504106380

Wyspiańskiego 4 2018-06-27 18:30 - 19:30 504106380

Wyspiańskiego 5 2018-06-27 17:30 - 18:30 504106380

Wyspiańskiego 6 2018-06-28 17:15 - 19:00 504106380

Wyspiańskiego 8 2018-06-28 18:45 - 20:15 504106380
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