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Za kolejne naprawy  
będziemy płacić my
Tej jesieni firma, która wybudowała 

boisko wielofunkcyjne między parkiem 
Dygasińskiego a szkołą podstawową, 
wykonała remont nawierzchni obiektu 
sportowego. Zrobiła to w ramach gwa-
rancji udzielonej na wykonane prace. 
Od tej pory za ewentualne naprawy 
będzie musiała już zapłacić spółdziel-
nia, czyli my wszyscy.

Czytaj na stronie 4

Wielki jubileusz naszej 
podstawówki
40-lecie istnienia obchodzi w tym 

roku Szkoła Podstawowa nr 1 miesz-
cząca się na terenie naszego osied-
la. W uroczystościach rocznicowych 
wzięli udział między innymi przedsta-
wiciele władz Spółdzielni Mieszkanio-
wej Bocianek, którzy przekazali na 
ręce dyrektora placówki pamiątkowy 
grawerton.

Czytaj na stronie 5

Czad to cichy zabójca, 
nie daj się zaskoczyć!
Sezon grzewczy w pełni, przypomi-

namy o kilku prostych zasadach, dzię-
ki którym unikniesz zatrucia czadem.

Czytaj na stronie 8

Piłkarskie trójki  
z gwiazdami futbolu
Ze względu na ogromne zaintere-

sowanie już 10 listopada wystartowa-
ła 25. edycja Turnieju Grudniowego 
trójek piłkarskich, której patronem 
jest także Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Bocianek. Dużo meczów odbywa się 
właśnie na Bocianku w SP 1, gdzie 
czasami goszczą też znane postacie 
polskiego futbolu. W tym roku na na-
szym osiedlu zobaczymy m.in. piłka-
rzy Korony Kielce, Wisły Płock i Mie-
dzi Legnica.

Czytaj na stronie 9

Inżynier – fotograf
Z wykształcenia jest inżynierem 

budownictwa. Przez wiele lat był dzia-
łaczem sportowym, obecnie wrócił do 
pasji z dzieciństwa - fotografii. W ra-
mach naszego cyklu „Poznaj sąsiada” 
rozmawiamy z Tomaszem Batorem, 
którego zdjęcia można było ostatnio 
oglądać w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej na wystawie zatytułowanej „36 
spojrzeń na Kielce”.

Czytaj na stronie 10
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Chcą konsultować 
zakres remontów

W pierwszym kwartale przyszłego 
roku na terenie osiedla będą orga-
nizowane spotkania z mieszkańca-
mi poszczególnych nieruchomości. 
Władze spółdzielni chcą skonsulto-
wać plan remontów koniecznych do 
wykonania w najbliższym czasie, ale 
nie tylko.

W myśl nowego statutu, przyjętego 
podczas ostatniego Walnego Zgroma-
dzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Bocia-
nek, przestały istnieć rady nieruchomo-
ści. To z nimi co roku zarząd spółdzielni 
konsultował, które prace remontowe 
należy wykonać w poszczególnych blo-
kach w danym roku.

Choć rady nieruchomości nie istnieją, 
władze spółdzielni nie zamierzają rezyg-
nować z dotychczasowej formy prowa-
dzenia konsultacji.

- Takie same spotkania jak z radami 
nieruchomości będziemy organizować 
ze wszystkimi spółdzielcami, którzy ze-
chcą na nie przyjść - informuje Paweł 
Kubicki, zastępca prezesa SM Bocianek.

Zarząd zamierza rozmawiać nie tylko 
o drobnych pracach remontowych pro-
wadzonych w ramach bieżącego utrzy-
mania i konserwacji budynków.

- Głównym tematem przyszłorocz-
nych spotkań będzie omówienie moż-
liwości wykonania termomodernizacji 
poszczególnych bloków i sposobu jej 
finansowania - informuje Paweł Kubicki.

Informacje o terminie spotkań będą 
wywieszane na tablicach informacyjnych 
w klatkach schodowych oraz publikowa-
ne na stronie internetowej spółdzielni 
www.smbocianek.pl.

/AP/

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”

Uwaga! Od 1 stycznia  
nowe godziny pracy kasy
Od nowego roku inaczej niż do-

tychczas będzie pracowała kasa spół-
dzielni. 

W związku licznymi prośbami miesz-
kańców władze SM Bocianek zmieniły 
godziny funkcjonowania kasy. 

Od 1 stycznia będzie ona czynna we-
dług następującego porządku:.

Wtorek od godz. 7.10 do 14.30
Środa od godz. 7.10 do 10.40
Czwartek od godz. 9.10 do 16.45

/AP/
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Wprowadzą zmiany w prawie?
Będzie protest spółdzielni!

Kieleckie spółdzielnie 
mieszkaniowe zamierza-
ją wystosować protest do 
władz państwa w sprawie 
planowanych zmian w prze-
pisach dotyczących gospo-
darki odpadami.

W myśl przygotowanego 
projektu ustawy, jeśli firma od-
bierająca odpady stwierdzi, że 
mieszkańcy bloku nie segre-
gują odpadów, na spółdzielnię 
zostaną nałożone wysokie 
kary.

We wtorek 13 listopada 
odbyło się posiedzenie Fo-
rum Kieleckich Spółdzielni 
Mieszkaniowych, któremu 
przewodniczy SM Bocianek. 
Obrady zdominował problem 
planowanych zmian w ustawie 
śmieciowej.

Większość mieszkańców 
kieleckich osiedli segreguje 
śmieci i za odbiór takich odpa-
dów też płaci. Dzięki segrega-
cji opłata jest mniejsza – 9,5 zł 
od osoby miesięcznie. Za jej 
brak wzrosłaby ona do 12 zł.

Projekt nowelizacji usta-
wy śmieciowej zakłada duże 
kary dla tych, którzy zadekla-
rują segregowanie, a tego nie 

robią – czterokrotny wzrost 
opłaty.

– To niesprawiedliwe. Usta-
wa wprowadza odpowiedzial-
ność zbiorową spółdzielców – 
podkreślali uczestnicy forum.

– Nie może być tak, że 
jedna osoba w bloku wyrzuci 
nieposegregowane odpady, 
a cały blok, a co gorsza całe  
osiedle będzie musiało płacić 
cztery razy więcej za śmieci – 
podkreślali.

– Najpierw powinien być 
wprowadzony system identyfi-
kacji śmieci, tak jak jest to na 
zachodzie Europy, że każdy 
dostaje worki z kodem pasko-
wym i wiadomo kto segreguje, 
a kto nie – mówiła przedstawi-
cielka jednej ze spółdzielni.

Uczestnicy obrad podkre-
ślali także fakt, iż mieszkań-
cy bloków mogą być karani 
wysokimi opłatami za cudze 
działania. – Ile razy widzimy 
ludzi, którzy podjeżdżają sa-
mochodami wypełnionymi po 
brzegi workami z odpadami i 
wrzucają to do naszych altan. 
Jak jednemu ostatnio zwróci-
łem uwagę, to wyskoczył do 
bicia – mówił Wiesław Ka-

miński, przewodniczący Rady 
Nadzorczej SM Bocianek. – 
Po zmianach przepisów ktoś 
wrzuci nam śmieci do altany, 
a my dostaniemy karę za brak 
segregacji – podkreślał Ka-
miński zachęcając do wysto-
sowania wspólnego protestu 
do władz państwa.

Kieleckie Forum Spółdziel-

ni Mieszkaniowych zrzesza 
12 spółdzielni działających na 
terenie miasta. Podczas spot-
kania oprócz kwestii zmian 
w sposobie segregowania 
odpadów przedstawiciele fo-
rum dyskutowali o możliwości 
założenia Świętokrzyskiego 
Związku Rewizyjnego Spół-
dzielni Mieszkaniowych.

Wiesław Kamiński w wywiadzie dla Radia Kielce mówił o zagroże-
niach, jakie niesie nowa ustawa dla spółdzielców.

Uczestnicy forum zgodnie podkreślali, że nie może być odpowiedzialności zbiorowej za niesegregowanie śmieci.

Uwaga! W Wigilię Bożego Narodzenia 
administracja osiedla nie pracuje
24 grudnia 2018 roku (poniedziałek 

– Wigilia) jest w Spółdzielni Miesz-
kaniowej Bocianek dniem wolnym 
od pracy - informuje Eryk Wilkoński, 
prezes spółdzielni. Nie oznacza to 
jednak, że w razie potrzeby, na przy-
kład jakiejś awarii zostaniemy z prob-
lemem sami.

Osiedlowi konserwatorzy pełnią w tym 
dniu dyżur tak jak w każdy inny dzień wol-
ny od pracy.

W przypadku awarii hydrauliki należy 
dzwonić pod numer telefonu 695 586 424. 

W przypadku problemów z prądem, 
elektryk będzie dyżurował pod numerem 
telefonu 695 586 434.

W razie kłopotów z ogrzewaniem na-
leży dzwonić pod numer 692 465 844 lub 
502 024 838.

Mamy jednak nadzieję, że żaden z tych 
numerów nie będzie Państwu potrzebny 
podczas świąt Bożego Narodzenia.

/AP/
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Ostatni raz naprawili  
w ramach gwarancji

Pracownicy spółdzielni sami przycinają  
drzewa przed zimą – to spore oszczędności

W tym roku zimowe cię-
cia pielęgnacyjne drzew na 
terenie osiedla wykonali 
pracownicy spółdzielni. W 
poprzednich latach czyn-
ności te zlecano firmie ze-
wnętrznej.

Władze naszej spółdzielni 
postanowiły zminimalizować 
koszty konserwacji zieleni na 
terenie osiedla, dlatego zaku-
piono piły motorowe. Wysłano 
także konserwatorów na spe-
cjalistyczne szkolenia. Efekt?

Tej jesieni konserwatorzy 
wykonali cięcia drzew i krze-
wów. Zrobili to pod nadzorem 
pracownika spółdzielni, który 
od wielu lat odpowiedzialny 

jest za utrzymanie zieleni.
- To spore oszczędności 

dla spółdzielni. Wcześniej te 
prace wykonywała firma ze-
wnętrzna. Teraz robią to nasi 
konserwatorzy, zatrudnieni 
na podstawie umów o pracę. 
Czynności te zostały dopisane 
do ich obowiązków, robią to w 
ramach pensji, którą dostawa-
li co miesiąc - informuje Eryk 
Wilkoński, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek.

Teraz jedyny koszt, jaki w 
związku z przycinaniem drzew 
ponosi spółdzielnia, to koszt 
paliwa do pił i wynajęcia zwyż-
ki, o ile jest ona potrzebna.

/AP/ Konserwatorzy przycinają drzewa na terenie osiedla.

To była ostatnia gwarancyjna na-
prawa boiska wielofunkcyjnego wy-
budowanego na terenie naszego 
osiedla. Władze spółdzielni apelują 
do mieszkańców, aby przed wejściem 
na obiekt sportowy zakładali właści-
we obuwie.

Tej jesieni firma, która wybudowała 
boisko wielofunkcyjne między parkiem 
Dygasińskiego a szkołą na Bocianku, 
wykonała remont nawierzchni obiektu 
sportowego. Zrobiła to bezpłatnie w ra-
mach gwarancji udzielonej na wykonane 
prace.

- Wiedząc, że dobiega końca okres 
gwarancji, zgłosiliśmy wszelkie usterki 
oraz ubytki nawierzchni do naprawy - 
mówi Paweł Kubicki, zastępca prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek od-
powiedzialny za inwestycje.

Niestety była to już ostatnia taka na-
prawa w ramach gwarancji. Kolejne będą 
wykonywane już na nasz koszt, czyli na 
koszt wszystkich mieszkańców osiedla.

Tymczasem wielokrotnie się zdarzało, 
że na teren obiektu sportowego młodzież 
wchodziła w butach, w których nie wolno 
grać na sztucznej nawierzchni. Podczas 
różnych imprez sportowych można też 
było zobaczyć panie, wkraczające dziar-
skim krokiem w szpilkach na poliuretano-
we boiska.

- Apelujemy do wszystkich miesz-

kańców, by stosowali się do regulaminu 
obowiązującego na terenie kompleksu, 
a w szczególności przestrzegali zasad 
dotyczących obuwia. W żadnym wypad-
ku nie można wchodzić na boisko w tak 
zwanych korkach - mówi Paweł Kubicki.

Przypominamy, że boisko jest objęte 
monitoringiem. Kamery zamontowane w 

pobliżu rejestrują obraz w wysokiej roz-
dzielczości. Ustalenie tożsamości osób, 
które nie przestrzegają regulaminu i nisz-
czą boiska, nie będzie trudnym zadaniem.

Władze spółdzielni apelują do rozsąd-
ku młodych ludzi. - Dbajmy o to co mamy, 
niech boisko służy nam wszystkim jak 
najdłużej -  prosi wiceprezes Kubicki.

Jesienią odnowiona została nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego.
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40-lecie istnienia obchodzi w tym 
roku Szkoła Podstawowa nr 1 miesz-
cząca się na terenie naszego osied-
la. W uroczystościach rocznicowych 
wzięli udział między innymi przed-
stawiciele władz Spółdzielni Miesz-
kaniowej Bocianek, którzy przekazali 
dyrektorowi placówki pamiątkowy 
grawerton.

Uroczystości jubileuszowe odbyły 
się w bociankowej jedynce 16 listopa-
da bieżącego roku. Wzięli w nich udział 
przedstawiciele duchowieństwa z bisku-
pem Andrzejem Kaletą na czele, dyrek-
torzy kieleckich placówek oświatowych, 
nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz 
absolwenci szkoły. Władze spółdzielni 
reprezentowali prezes Eryk Wilkoński 
i jego zastępca Paweł Kubicki, którzy 
przekazali na ręce dyrektora Jedynki pa-
miątkowy grawerton z okolicznościowy-
mi życzeniami. Był także Artur Pękala, 
członek Rady Nadzorczej SM Bocianek i 
przewodniczący szkolnej rady rodziców.

Z okazji jubileuszu nauczyciele oraz 
uczniowie podstawówki przygotowa-
li specjalny program artystyczny, w 
którym przypomnieli dzieje placówki 
począwszy od jej początków i osoby 

Stanisława Staszica, aż po 2018 rok. 
W holu budynku można było oglądać 
historyczne zdjęcia przedstawiające bu-
dowę placówki oraz wydarzenia związa-
ne z jej działalnością. Można było także 
przeglądać kroniki szkolne, które chęt-
nie wertowali przybyli na uroczystości 

goście, poszukując siebie na pamiątko-
wych zdjęciach i we wpisach.

Z okazji jubileuszu składamy władzom 
szkoły, nauczycielom i uczniom wszelkiej 
pomyślności, rozwoju oraz świetlanej 
przyszłości.

W Y D A R Z E N I A 5

Okrągły jubileusz  
szkoły na Bocianku

Dyrektor Jedynki Jerzy Leśniok witał przybyłych gości, przedstawił także historię 
szkoły oraz odczytał list gratulacyjny od nowego prezydenta miasta Bogdana Wenty.
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Sklep rybny znów  
działa na Bocianku

Po blisko półrocznej przerwie na 
terenie osiedla Bocianek znów za-
czął funkcjonować sklep rybny. Nowi 
właściciele punktu handlowego za-
pewniają, że na zbliżające się świę-
ta przygotowali wyjątkową ofertę. 
Będzie szeroka gama świeżych ryb 
zarówno słodkowodnych jak i mor-
skich.

Sklep rybny w pawilonach przy ul. 
Konopnickiej 5 był jednym z najdłużej 
działających na terenie osiedla. Wiosną 
tego roku właściciel zdecydował o jego 
zamknięciu. Spora grupa stałych klien-
tów szukała informacji czy to tylko tym-
czasowe zawieszenie działalności czy 
całkowite zamkniecie.

Po około półrocznej przerwie sklep 
został reaktywowany. Prowadzi go 
mieszkanka naszego osiedla.

Klienci mogą robić tu zakupy codzien-
nie w godzinach 9-17 oraz w soboty w 
godzinach 9-14. Nabyć można tu zarów-
no ryby świeże, wędzone, jak i mrożo-
ne. Właścicielka sklepu specjalną ofertę 
przygotowała na zbliżające się święta 
Bożego Narodzenia.

- Będziemy mieli w sprzedaży sze-
roką gamę ryb świeżych, zarówno mor-
skich jak i słodkowodnych: karpie, ło-
sosie, dorsze, flądry i śledzie na wiele 

sposobów. Można kupić rybę po grecku 
z pieca, śledzie z Janowa oraz Suche-
dniowa - informuje właścicielka sklepu.

/AP/

Właścicielka nowo otwartego sklepu rybnego zapowiada, że przygotowała dla klien-
tów specjalną ofertę na święta bożonarodzeniowe.

Dodatkowe cztery kąty dla Świetlicy  
Środowiskowej i Klubu Seniora na Bocianku

Sieć Świetlic Środowiskowych i 
Ośrodków Wsparcia dla Rodzin „4 
Kąty”, działająca na terenie naszego 
osiedla powiększa swoje podwoje. 
Dodatkowe 20 metrów kwadratowych 
pozwoli na powiększenie sali gimna-
stycznej oraz urządzenie szatni.

- Jakiś czas temu zgłosiła się do nas 
najemczyni sklepu sąsiadującego z Klu-
bem Seniora. Zależało jej na płaceniu 
mniejszego czynszu. Poinformowała tak-
że, że nie potrzebuje aż tak dużego za-
plecza. Tymczasem Klub Seniora rozwija 
się, zwiększa swoją ofertę i potrzebuje 
miejsca, dlatego postanowiliśmy część 
pomieszczeń sklepowych wynająć Sie-
ci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków 
Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” - informuje 
Eryk Wilkoński, prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej Bocianek w Kielcach.

- To pomieszczenie pozwoli nam po-
większyć część sportową. Wyburzymy 
tylko ściankę działową - mówi Monika 
Zakrzewska, kierownik Sieci Świetlic 
Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia 
dla Rodzin „4 Kąty”.

Nasz rozmówczyni informuje, że kie-
rowana przez nią placówka zwiększa cy-
klicznie ofertę dla mieszkańców naszego 
osiedla. Oprócz cieszących się dużą po-

pularnością zajęć gimnastycznych nie-
dawno ruszyła sekcja brydżowa, trwa kurs 
komputerowy, a niebawem rozpocznie się 
kurs nauki języka hiszpańskiego.

Monika Zakrzewska, pokazuje pomieszczenia  
w którym niedługo będzie szatnia i powiększona 
sala gimnastyczna.
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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

ADRES DATA GODZINA TELEFON

WYSPIAŃSKIEGO 1 A 15:30‐16:30

WYSPIAŃSKIEGO 1  16:15‐17:15

KONOPNICKIEJ 3 17:00‐19:00

KONOPNICKIEJ 1 19:00‐20:00

NORWIDA 3 15:30‐16:30

KONOPNICKIEJ 7 16:30‐19:15

STAFFA 8 19:00‐20:15

WYSPIAŃSKIEGO 3 15:30‐17:30

WYSPIAŃSKIEGO 5 17:30‐18:30

WYSPIAŃSKIEGO 4 18:30‐19:30

NORWIDA 2 19:15‐20:15

KONOPNICKIEJ 9 15:30‐17:30

WYSPIAŃSKIEGO 6 17:15‐19:00

WYSPIAŃSKIEGO 8 18:45‐20:15

NORWIDA 6 15:30‐17:30

NORWIDA 4 17:00‐19:00

NORWIDA 1 19:00‐20:15

KASPROWICZA 1 08:30‐19:00

KASPROWICZA 3 10:30‐20:00

STAFFA 6 09:00‐20:00

STAFFA 4 11:00‐20:00

STAFFA 1 16:30‐18:00

KONOPNICKIEJ 11 08:30‐19:00

GAŁCZYŃSKIEGO 1 11:30‐20:00

GAŁCZYŃSKIEGO 4 16:00‐18:00

STAFFA 3 09:00‐20:00

STAFFA 5 11:00‐20:00

GAŁCZYŃSKIEGO 6 09:00‐20:00

GAŁCZYŃSKIEGO 2 08:30‐20:00

GAŁCZYŃSKIEGO 3 10:30‐20:00

GAŁCZYŃSKIEGO 5 15:30‐18:00

GAŁCZYŃSKIEGO 8 11:00‐20:00

501 485 181

579 550 564

504 106 380

HARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZY S. M. "BOCIANEK"
GRUDZIEŃ 2018

18.12.2018
(wtorek)

17.12.2018
(poniedziałek)

18.12.2018
(wtorek)

19.12.2018
(środa)

20.12.2018
(czwartek)

21.12.2018
(piątek)

19.12.2018
(środa)

20.12.2018
(czwartek)

501 485 181

579 550 564

501 485 181

579 550 564

Przyjdą odczytać 
stan wodomierza

Od 17 do 21 grudnia br. 
na terenie osiedla Bocianek 
będą prowadzone odczyty 
wskazań wodomierzy. 

Poniżej publikujemy har-
monogram, według którego 
będą prowadzone odczyty w 
poszczególnych blokach. Je-

śli kogoś nie będzie w danym 
terminie, może umówić się na 
inny termin telefonicznie.

/AP/
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Święty Mikołaj na Bocianku
W Y D A R Z E N I A8

Święty Mikołaj pojawił się 6 grudnia na naszym osiedlu. 
Napotkanym mieszkańcom życzył wesołych świąt i czę-
stował cukierkami. 

Był w przychodni, aptece, bibliotece, klubie seniora, pie-
karni, cukierni, w kilku sklepach spożywczych, uciął też krót-
ką pogawędkę z robotnikami wykonującymi prace ziemne 
na terenie osiedla. Wszędzie, gdzie się pojawiał wywoływał 
uśmiech na twarzach. Witali go dorośli i dzieci. Wszyscy też 
chętnie robili sobie z nim zdjęcia. Najwięcej radości przybysz 
z Laponii sprawił dzieciom w przedszkolu. Maluchy tańczyły 
z nim, śpiewały mu piosenki i deklarowały, że będą grzeczne 
przez cały przyszły rok. Święty Mikołaj zwiedził całe osiedle, 
dbając by każdego poczęstować słodyczami. Prezentujemy 
fotorelację z pobytu Mikołaja na Bocianku.

Czad to cichy 
zabójca, nie daj 
się zaskoczyć

Sezon grzewczy w pełni, dlatego 
po raz kolejny przypominamy o zasa-
dach, których powinniśmy przestrze-
gać, aby nie zatruć się czadem.

Czasami chęć zaoszczędzenia pie-
niędzy na ogrzewaniu mieszkania może 
mieć tragiczne skutki. Niewietrzenie po-
mieszczeń, nierozszczelnianie od cza-
su do czasu okien lub zatykanie kratek 
wentylacyjnych (takie przypadki też się 
niestety zdarzają) mogą doprowadzić do 
tragedii. Obok prezentujemy kilka zasad 
o których trzeba pamiętać.



Echo Bocianka • nr 38  •  GRUDZIEŃ 2018

W Y D A R Z E N I A 9

Piłkarskie trójki na Bocianku 
z gwiazdami polskiego futbolu

Ze względu na ogromne zaintere-
sowanie już 10 listopada wystartowa-
ła 25. edycja Turnieju Grudniowego 
trójek piłkarskich, której patronem 
jest także Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Bocianek. Dużo meczów odbywa się 
właśnie na Bocianku w SP 1, gdzie 
czasami goszczą też znane postacie 
polskiego futbolu. W tym roku na na-
szym osiedlu zobaczymy m.in. piłka-
rzy Korony Kielce, Wisły Płock i Miedzi 
Legnica.

Już trzeciego dnia zawodów, w hali na 
Dąbrowie pojawił się Grzegorz Lato, król 
strzelców MŚ 1974. 100-krotnemu repre-
zentantowi Polski, uczestnikowi trzech 
mundiali trójki bardzo przypadły do gustu. 
– Takich turniejów powinno się organizo-
wać jak najwięcej. Gra po trzech rozwija 
technikę, szlifuje takie elementy jak przy-
jęcie piłki, uczy szybkich reakcji – przyznał 
Lato, który odwiedził Kielce wraz z Janem 
Kowalskim, legendą Górnika Zabrze, by-
łym szkoleniowcem Łukasza Piszczka. 
Obaj panowie byli pod wrażeniem zespo-
łów DAP w kategorii 2010. Już w SP 1 kapi-
talnie grały zespoły Korony rocznika 2006 
prowadzone przez Piotra Dutkiewicza, 
mieszkańca Bocianka. Końcówka zmagań 
tej kategorii zadowoliła wybrednych sym-
patyków Grudniowego, a jej uczestnicy 
mieli powody do radości i smutku. Zwy-

cięzcy szaleli ze szczęścia, przegrani pła-
kali. Taki jest właśnie urok trójek. – Szybka 
gra, emocje, a w tej szkole, gdy są jeszcze 
ściany, piłka się od nich odbija i nie ma 
przestojów. To kształtuje technikę – pod-
kreśla Zbigniew Boniek, prezes Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, uczestnik ubiegło-
rocznych trójek, patron turnieju od kilku lat. 
W historii imprezy wystąpiło w niej 83 re-
prezentantów Polski, reprezentanci innych 
krajów, uczestnicy finałów MŚ i Euro, Ligi 

Mistrzów, Ligi Europy. Turniej przeżywa 
niesamowity rozkwit. W tym roku padnie 
rekord drużyn, który wynosi 224, a prze-
cież w premierowej edycji udział wzięło 35 
ekip. Jubileuszowe trójki potrwają do 30 
grudnia, wtedy zaplanowano finały w SP 
1, 22 grudnia w hali Politechniki rozegrana 
zostanie Grupa VIP im. Krzysztofa Retli-
kowskiego z udziałem wielu znamienitych 
gości. Więcej Informacji o turnieju można 
uzyskać na portalu Kielecki Futbol.

Rozgrywkom przyglądał się między innymi Grzegorz Lato - na zdjęciu po prawej.
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Z wykształcenia jest inży-
nierem budownictwa. Przez 
wiele lat był działaczem 
sportowym obecnie wrócił 
do pasji z dzieciństwa - foto-
grafii. W ramach naszego cy-
klu „Poznaj sąsiada” rozma-
wiamy z Tomaszem Batorem, 
którego zdjęcia można było 
ostatnio oglądać w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej na wy-
stawie zatytułowanej „36 
spojrzeń na Kielce”.

* Z zawodu jest Pan inżynie-
rem, prawda?

- Tak, inżynierem budowni-
ctwa, ukończyłem Politechnikę 
Świętokrzyską. Zawodowo zaj-
muję się projektowaniem kon-
strukcji różnych budynków, hal 
przemysłowych i innych obiek-
tów. Między innymi współtwo-
rzyłem projekt Galerii Echo 
położonej tuż obok naszego 
osiedla.
* Oprócz działalności zawo-
dowej znany był Pan niegdyś 
z działalności sportowej.

- Przez całe lata byłem zwią-
zany ze sportem, w czasach 
szkolnych i akademickich gra-
łem z powodzeniem w koszy-
kówkę. Później byłem sędzią 
koszykówki oraz działaczem 
Świętokrzyskiego Okręgowego 
Związku Koszykówki. Następ-
nie, kiedy moje córki zaczęły 
trenować tenis ziemny na parę 
lat poświęciłem się rozwijaniu 
pasji sportowej u moich dzieci. 
Ola i Paulina z sukcesami star-
towały w ogólnopolskich turnie-
jach. Teraz z racji wieku i więk-
szych obowiązków szkolnych 
tenis jest dla nich bardziej zaję-
ciem rekreacyjnym niż regular-
nym startowaniem w zawodach.
* Ostatnio można było zoba-
czyć Pana zdjęcia na wysta-
wie 36 spojrzeń na Kielce”. 
Skąd u inżyniera pasja foto-
grafowania pejzaży.

- Ta pasja zrodziła się we 
mnie bardzo wcześnie. Kie-
dy chodziłem do szkoły pod-
stawowej - istniał jeszcze 
wtedy osiedlowy Klub Kumak 
- uczęszczałem do niego na 
zajęcia kółka fotograficznego. 
Później zaniechałem fotogra-
fowania na długie lata. Górę 
wzięła szkoła, studia, praca za-
wodowa, rodzina. Na wyprawy 
z aparatem nie było czasu.

* Ale ostatnio się to zmieni-
ło...

- Dzieci już urosły, przyszedł 
czas na refleksję czy tylko praca 
jest w moim życiu czy może jest 
w nim miejsce na realizowanie 
swoich pasji. Trzy lata temu za-
cząłem ponownie fotografować.
* Dlaczego wybrał Pan foto-
grafię krajobrazową?

- Bo daje ona człowiekowi 
duży spokój, dużą niezależ-
ność. To ja wybieram gdzie jadę 
i co fotografuję. Ponadto mogę 
obcować z przyrodą, przeby-
wam na świeżym powietrzu. 
Fotografia krajobrazu to też 
sposób na odkrywanie nowych 
miejsc. 
* Czasami jedzie Pan wie-
le kilometrów, wstaje przed 
świtem, by wykonać jedno 
zdjęcie...

Fotografowałem w Polsce 
zarówno nad morzem jak i w 
górach, trochę było już wyjaz-
dów za granicę, były Czechy, 
Włochy i Norwegia, ale najbar-
dziej lubię wracać do naszego 
Ponidzia. Najlepsze warunki 
do fotografowania są o wscho-
dzie słońca, stąd by zdążyć na 
świt trzeba wstać i wyjechać 
w środku nocy. Za to widoki 
potrafią rekompensować tak 
wczesne wstawanie. Fotografia 
krajobrazu to także, o czym nie 
wspomniałem wcześniej, po-
znawanie nowych ludzi, których 
łączy ta sama pasja zarówno tu, 
w Polsce jak i zagranicą. Cieka-
wie jest, że np. podczas pleneru 
na czeskich Morawach jesteś 
razem obok znanych fotografów 
z Europy. Czasami towarzystwo 
jest mocno międzynarodowe, 
nawet zdażają się fotografowie 
z odległych Chin.
* Ma Pan jakieś sukcesy w 
dziedzinie fotografii? 

- Nie mam wiele nagród bo 
w konkursach fotograficznych 
zacząłem startować dopiero 
w tym roku. Póki co mogę się 
pochwalić III miejscem pod-
czas XXXVI Biennale Fotogra-
fii Zabytki w Zamościu oraz III 
miejscem na III Ogólnopolskim 
Festiwalu Fotografii Ojczystej. 
Do tego I miejsce na konkursie 
WDK „Świętokrzyskie Czaruje” 
oraz zaproszenie do udziału 
w wystawie „Ponidzie 2018” 
gdzie także wysłałem swoje 
zdjęcia.

Uważam, że najciekawsze 
fotografie i plenery jeszcze 
przede mną.
* Gdzie poza internetem moż-
na zobaczyć Pana zdjęcia.

- Właśnie skończyła się wy-
stawa „36 spojrzeń na Kielce” w 
miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Kielcach przy ul. Okrzei.
* A gdzie w najbliższym cza-
sie można będzie zobaczyć 
wystawę Pana prac?

- W tej chwili zapraszam na 
swój profil na Facebooku – „To-
masz Bator Fotografia”, tam na 
bieżąco publikuję swoje pra-
ce. Ponadto w przyszłym roku 
planuję zaprezentować swoje 
fotografie szerszej publiczno-
ści, być może w ramach działal-
ności jednej z instytucji kultury 
odbędzie się ich wystawa. Poza 
tym nowa kielecka restauracja 
Silniczna na ulicy Solnej będzie 

prezentować zbiór moich prac 
przedstawiających krajobraz. 
Myślę, że będą się dobrze kom-
ponować w tym wnętrzu.
* Dziękuję za rozmowę
  Artur Pedryc

P O Z N A J  S Ą S I A D A10

Poznaj sąsiada

Chcesz by 
Ciebie też 

poznali
sąsiedzi? Zaproś nas!

Ma 45 lat, z wykształce-
nia inżynier budownictwa, 
absolwent Politechniki 
Świętokrzyskiej. Pracuje w 
zawodzie. Ma żonę Małgo-
rzatę i dwie córki Paulinę i 
Olę. Interesuje się sportem 
i fotografią. Od dziecka 
mieszka na Bocianku. 

TOMASZ BATOR

Inżynier – fotograf
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MOŻLIWOŚĆ ZAMIESZKANIA JUŻ ZA ROK!
www.ktbs.kielce.eu




