
Jest szansa, by z bloków na tere-
nie osiedla Bocianek zniknęły piecyki 
gazowe. 

Władze naszej spółdzielni prowadzą 

rozmowy z elektrociepłownią w sprawie 
wykonania instalacji i dostarczania cie-
płej wody użytkowej do naszych bloków.
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Ciepła woda  
z miejskiej sieci?

Powstaje 
projekt planu  
remontów – 
zgłoś usterki
Trwają prace nad planem remon-

tów na 2020 rok. Mieszkańcy osiedla 
mogą zgłaszać usterki, które należy 
naprawić w poszczególnych blokach.

Kto może znać lepiej stan technicz-
ny budynku, jak nie osoba, która w nim 
mieszka na co dzień? Nic więc dziwnego, 
że władze SM Bocianek liczą na pomoc  
lokatorów w tworzeniu harmonogramu 
prac remontowych na 2020 rok. Udział 
mieszkańców jest tym bardziej istotny, 
że zgodnie z postanowieniem Walne-
go Zgromadzenia z 2018 roku, w naszej 
spółdzielni nie działają już Rady Nieru-
chomości, które były w tym temacie dla 
władz spółdzielni ciałem doradczym.

- Zależy nam na opinii lokatorów, dla-
tego w listopadzie będziemy organizować 
w spółdzielni spotkania z mieszkańcami 
poszczególnych nieruchomości - mówi 
Paweł Kubicki, zastępca prezesa Spół-
dzielni Mieszkaniowej Bocianek.

Dokładny harmonogram spotkań po-
znamy już wkrótce.

- Mieszkańcy o terminach zostaną po-
informowani za pośrednictwem ogłoszeń, 
które wywiesimy w klatkach schodowych 
- informuje zastępca prezesa.

/AP/ Czytaj na stronie 2

Ważne Decyzje  
Walnego Zgromadzenia
Wyrażenie zgody na przekazanie Miejskiemu Zarządowi 

Dróg ulicy Konopnickiej wraz z latarniami oraz infra-
strukturą podziemną, zgoda na sprzedaż miejsca postojowego, 
a także debata na temat składu liczebnego Zarządu Spółdzielni 
i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. To tylko niektóre 
z tematów poruszanych w czasie ostatniego Walnego Zgroma-
dzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. 

Czytaj na stronie 4
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Mnóstwo atrakcji dla 
dzieci z okazji ich święta
Gry, zabawy, konkursy z nagro-

dami, pokaz umiejętności kieleckich 
karateków, fotobudka oraz mnóstwo 
innych atrakcji. Tak wyglądał festyn 
rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorga-
nizowany przez Spółdzielnię Mieszka-
niową Bocianek.

Setki młodych kielczan, z całego 
osiedla Bocianek i nie tylko, bawiły się 
podczas festynu z okazji Dnia Dzie-
cka, który 31 maja 2019 roku odbył się 
na terenie naszego osiedla.

Czytaj na stronie 9

Drużyna z naszego 
osiedla w gronie  
najlepszych w mieście
Przez trzy dni kielecki Rynek był 

areną zmagań piłkarzy amatorów 
z całego miasta. W sobotę podczas 
zmagań osiedli można było oglądać 
występ reprezentacji Bocianka, która 
spisała się znakomicie.

Czytaj na stronie 10

Czad – cichy morderca. 
Nie daj się zabić!
Przypominamy o zasadach, któ-

rych przestrzeganie gwarantuje, że 
w czasie zimy nie ulegniemy zacza-
dzeniu.

Czytaj na stronie 10

Bociankowa „Jedynka” 
ma nowego dyrektora 
Żaneta Szczepaniak została no-

wym dyrektorem Szkoły Podstawo-
wej nr 1 działającej na terenie osiedla 
Bocianek. Szefowa placówki zamie-
rza, jak sama twierdzi, zrobić wszyst-
ko, aby podtrzymać dotychczasowe 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowaw-
cze placówki oraz przyczynić się do 
dynamicznego rozwoju szkoły.

Czytaj na stronie 11
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Ciepła woda  
z miejskiej sieci?

Jest szansa, by z bloków na tere-
nie osiedla Bocianek zniknęły piecy-
ki gazowe. Władze naszej spółdzielni 
prowadzą rozmowy z kielecką elek-
trociepłownią w sprawie wykonania 
instalacji i dostarczania ciepłej wody 
użytkowej do naszych bloków.

- Na początku chcielibyśmy podłączyć 
kilka budynków. Jeśli nie wystąpiłyby  
nieprzewidziane komplikacje, systema-
tycznie mogli byśmy podłączać kolejne 
budynki. Na razie jest jeszcze zbyt wcześ-
nie, by mówić o konkretach. Musimy usta-
lić z elektrociepłownią przebieg, możli-
wości techniczne i zasady finansowania 
inwestycji - mówi Paweł Kubicki, zastępca 
prezesa spółdzielni. Zaznacza przy tym, 
że kluczowy będzie sposób wykonania 

instalacji w blokach. - Najlepiej byłoby, je-
śli cały blok, a przynajmniej mieszkańcy 
jednej klatki zrezygnowaliby z piecyków 
gazowych. Wtedy rurę z ciepłą wodą 
użytkową można poprowadzić kominem 
spalinowym. To byłoby najlepsze rozwią-
zanie, bo nie trzeba kuć ścian w miesz-
kaniach, aby doprowadzić nowe rury do 
mieszkań - mówi Paweł Kubicki.

Warto zaznaczyć, że na osiedlu Uro-
czysko w blokach przy ul. Marszałkow-
skiej 79 i 83 już trwają prace związane 
z przyłączeniem ciepłej wody z sieci a w 
kolejce czeka kolejne pięć budynków.

O postępach w sprawie likwidacji 
piecyków gazowych na naszym osiedlu 
będziemy informować w kolejnych wyda-
niach „Echa Bocianka”.

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”

Przykładowa łazienka przed i po przeprowadzeniu prac „systemem kominowym”.
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Procesja z okazji święta Bożego Ciała po raz 
pierwszy przeszła przez osiedle Bocianek
Historyczny moment wyczekiwany przez wiele lat 

przez katolików mieszkających na terenie osiedla 
Bocianek. Po raz pierwszy od czasu jego powstania, 
czyli początku lat 70. ubiegłego wieku procesja Boże-
go Ciała przemaszerowała ulicami naszego osiedla.

Trasa procesji wiodła ulicami Marii Konopnickiej, na-
stępnie Boya-Żeleńskiego, Wyspiańskiego i ponownie 
ulicą Konopnickiej w kierunku Warszawskiej.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
(potocznie nazywana Bożym Ciałem) to jedno z ważniej-
szych świąt w Kościele katolickim. Jest dla katolików pub-
licznym wyznaniem wiary i zaproszeniem Jezusa Eucha-
rystycznego do swoich domów. Nie dziwi więc postawa 
mieszkańców Bocianka, którzy zabiegali o to, by procesja 
przemaszerowała przez osiedle. W sposób szczególny 
zabiegali o to Piotr Tokar i Michał Piskorzewski. W przy-
gotowanie procesji włączyli się też pracownicy spółdzielni 
- konserwatorzy, którzy pomogli w przygotowaniu trasy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocia-
nek odzyskała pieniądze od dłużnika, 
który przez szereg lat uchylał się od 
płacenia czynszu. Jego mieszkanie 
zostało sprzedane w trybie licytacji, 
a na konto administratora osiedla 
wpłynęło blisko 190 tys. zł.

2 sierpnia odbyła się licytacja mieszka-
nia po lokatorach niepłacących czynszu. 
Spółdzielnia sprzedała nieruchomość na 
wolnym rynku w drodze licytacji. Wzięło 
w niej udział kilkanaście osób. Mimo iż 
lokal znajdował się na czwartym piętrze, 
a jego wartość została oszacowana na 
kwotę niespełna 144 tysięcy złotych, to 

udało się je sprzedać znacznie drożej.
W czasie przetargu najwyższa zapro-

ponowana suma wyniosła niemal 190 ty-
sięcy złotych. Z tej kwoty spółdzielnia roz-
liczy się z lokatorami, którzy oddali lokal.

- Nasza spółdzielnia prowadzi dzia-
łania zmierzające do odzyskiwania za-
ległości czynszowych od lokatorów. 
W ubiegłym roku także odzyskaliśmy 
mieszkanie, które sprzedaliśmy. Działa-
nia te są możliwe, gdyż dłużnicy otrzymu-
ją lokale socjalne od miasta Kielce - infor-
muje Eryk Wilkoński, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach.

/AP/

Stracił mieszkanie 
za dług czynszowy

To mieszkanie lokator stracił za niepłacenie czynszu. Spółdzielnia sprzedała je 
w trybie licytacji za kwotę blisko 190 tys. zł.

Dwa sklepy  
znikają  
z Bocianka. 
Są lokale do 
wynajęcia
Dwa wolne lokale usługowo-han-

dlowe posiada do wynajęcia Spół-
dzielnia Mieszkaniowa Bocianek.

Pierwszy to duży lokal o powierzch-
ni 108,3 mkw., na parterze kompleksu 
pawilonów handlowych przy ul. Konop-
nickiej 5, w którym dotychczas mieścił 
się sklep spożywczy Euro.

Drugi zaś, to lokal (34 mkw.) usłu-
gowy na piętrze pawilonu przy Konop-
nickiej 5, w którym dotychczas mieścił 
się zakład fryzjerski Marii Szypulskiej. 
Panie korzystające z jej usług nie będą 
musiały już wchodzić na piętro, bowiem 
zakład zostanie przeniesiony do budyn-
ku po piekarni Paluch (wejście w ścianie 
szczytowej budynku administracji osied-
la). Piekarnia Paluch niestety zamyka 
swój sklep firmowy na naszym osiedlu, 
ale jej pieczywo nadal będzie można ku-
pić tuż obok dotychczasowego miejsca 
- vis-a-vis w sklepie Kominek.

Osoby zainteresowane wynajmem 
któregoś z wolnych lokali mogą uzy-
skać dodatkowe informacje w biurze 
spółdzielni w pokoju nr 6 lub telefonicz-
nie pod nr 41 331 56 73 wew. 23.

/AP/
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Wyrażenie zgody na przekazanie 
Miejskiemu Zarządowi Dróg ulicy 
Konopnickiej wraz z latarniami oraz 
infrastrukturą podziemną, zgoda na 
sprzedaż miejsca postojowego, a tak-
że debata na temat składu osobowe-
go zarządu spółdzielni i wynagro-
dzenia członków Rady Nadzorczej. 
To tylko niektóre z tematów porusza-
nych w czasie ostatniego Walnego 
Zgromadzenia członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek.

Momentami burzliwie i emocjonalnie 
przebiegały obrady Walnego Zgroma-
dzenia. Ważną decyzją było wyrażenie 
zgody na przekazanie Miejskiemu Zarzą-
dowi Dróg ulicy Konopnickiej. To pokłosie 
wydarzeń z przełomu lat 2018/19 roku. 
Miejski Zarząd Dróg uznał wówczas, że 
w myśl prawa to właściciel terenu (czytaj 
spółdzielnia) winien być właścicielem la-
tarni oświetlających osiedlowe ulice i pła-
cić za ich konserwację oraz prąd.

Pod groźbą (ze strony MZD) wyłącze-
nia oświetlenia wzdłuż głównych ulic na 
naszym osiedlu władze naszej spółdziel-
ni przejęły wszystkie latarnie na osiedlu. 
Chwilę później znalazły sposób jak się 
pozbyć kosztownej infrastruktury.

- Przekonaliśmy władze miasta, że 
główne osiedlowe ulice łączące duże ar-
terie takie, jak ulica Konopnickiej powin-
ny być w zarządzie miasta - mówi Eryk 
Wilkoński, prezes SM Bocianek. 

Przekazując ulicę oddajemy miastu 
wszystkie przejęte wcześniej latarnie, 
a także kanalizację i całą infrastruktu-
rę biegnącą w pasie drogowym. Dzię-
ki temu spółdzielnia zrzuca ze swoich 
barków koszty oświetlania, zamiatania, 
odśnieżania i remontowania ulicy. Wraz 
z ulicą ma być przekazana miastu ścież-
ka rowerowa przebiegająca wzdłuż pół-
nocnej granicy osiedla.

- Dzięki decyzji Walnego Zgromadze-
nia przekazanie ulicy oraz ścieżki może 
dojść do skutku. Niedawno rozmawialiśmy 
z Danutą Papaj, wiceprezydentem Kielc, 
która podtrzymała deklarację o przejęciu 
terenu, wszystko więc zmierza w dobrym 

kierunku - informuje Paweł Kubicki, za-
stępca prezesa naszej spółdzielni.

Dużo emocji wywołał wniosek 
o zmniejszenie wynagrodzenia członków 
Rady Nadzorczej SM Bocianek.

- Jeśli chcemy mieć w Radzie Nadzor-
czej kompetentnych ludzi, fachowców, to 
nie możemy dać im stu złotych miesięcz-
nie, bo nikt za te pieniądze nie będzie 
pracował. Praca w Radzie to wielka od-
powiedzialność - mówił jeden z członków 
spółdzielni, ostro sprzeciwiając się uchwa-
le. Ostatecznie większość poparła jego 
pogląd. Nie zmniejszono wynagrodzenia 
członków RN.

Odrzucono także wniosek o zmniej-
szenie składu zarządu spółdzielni do 
dwóch osób. Przypomnijmy, że w naszej 

spółdzielni zarząd tworzą trzy osoby: pre-
zes, zastępca prezesa oraz główna księ-
gowa, która jest jednocześnie członkiem 
zarządu. Nadto Rada Nadzorcza posiada 
zapisane w statucie spółdzielni uprawnie-
nia do ustalania i zmiany składu liczebne-
go zarządu.

W czasie obrad Walnego Zgromadze-
nia podjęto także uchwałę w sprawie po-
działu nadwyżki bilansowej za 2018 rok. 
W większości przeznaczono ją na zasile-
nie funduszu zasobowego oraz funduszu 
remontowego.

Relacja z obrad Walnego Zgromadze-
nia, galeria zdjęć, a także protokół z obrad 
oraz uchwały i sprawozdania dostępne są 
na stronie www.smbocianek.pl.

/AP/
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Ważne decyzje na Walnym
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Dlaczego warto?
 

To ubezpieczenie w najlepszej dostêpnej na rynku formie, tzw. all risk.

Chronimy Twoje mieszkanie od wszystkich ryzyk,  
czyli od ka¿dego nag³ego i niespodziewanego zdarzenia – poza tymi wy³¹czonymi w OWU.

Odpowiadamy za szkody powsta³e w wyniku ra¿¹cego niedbalstwa,  
czyli gdy przez nieuwagê wyrz¹dzisz szkodê, zapominaj¹c np.:

Wybierz 
Bezpieczne 
Mieszkanie 

z UNIQA

wy³¹czyæ ¿elazko zakrêciæ kran

zalanie po¿ar przepiêcia st³uczeniakradzie¿ z w³amaniem

P³acisz niewiele  
– op³acasz nisk¹ sk³adkê co miesi¹c wraz  
z op³atami za Twoje mieszkanie.

Dopóki p³acisz, masz ochronê  
– nie musisz pamiêtaæ o corocznym 
wznowieniu polisy.

Jesteś zawsze tak samo bezpieczny 
– co miesi¹c odnawia Ci siê limit na 
odszkodowanie, nawet je¿eli masz szkodê.  

To tak, jakby co miesi¹c mieæ nowe 
ubezpieczenie.

Teraz mo¿esz 
ubezpieczyæ tak¿e 

nagrobek

w
Pomyśl o

mieszkaniu.

pięknych
chwilach TWOIM
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Stary produkt 
Ubezpieczenie mienia ze sk³adk¹ p³atn¹ miesiêcznie

Brak odpowiedzialności

Brak mo¿liwości ubezpieczenia 
nagrobka 

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powsta³e 
w wyniku zdarzeñ losowych wymienionych 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 
Jest to zamkniêty katalog zdarzeñ. 

Ubezpieczenie od określonych 
zdarzeñ, czyli od ryzyk nazwanych

Z ra¿¹cym niedbalstwem mamy do czynienia, gdy ubezpieczony 
nie ma zamiaru wyrz¹dziæ szkody (wina nieumyślna), ale w wyniku jego 
zachowania – które narusza pewne normy prawne, spo³eczne czy zasady 
bezpieczeñstwa – dochodzi do zniszczenia, np. mieszkania.

Czy wiesz, ¿e... Jedn¹ z najczêstszych przyczyn powstania po¿aru w mieszkaniu jest: umyślne podpalenie lub nieumyślne zaprószenie ognia,  
np. zaśniêcie z tl¹cym siê papierosem czy przy zapalonej świeczce; wzniecenie ognia przez dzieci.
Źród³o: dane Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

Ubezpieczamy szkody powsta³e w wyniku 
ra¿¹cego niedbalstwa 

Brak odpowiedzialności za szkody 
powsta³e w wyniku ra¿¹cego 
niedbalstwa

Odpowiedzialnośæ za szkody 
powsta³e tylko na terenie Polski

Odpowiadamy za szkody OC w ¿yciu prywatnym 
w Polsce i na terenie Europy 
Ubezpieczenie OC uchroni Ciê przed odpowiedzialności¹ finansow¹ 
za zniszczenie w³asności osoby trzeciej lub jej zranienie. Oznacza to, 
¿e nie zap³acisz z w³asnej kieszeni, jeśli szkodê wyrz¹dzisz Ty lub Twoi bliscy, 
np. Twoje dziecko, m¹¿ czy ¿ona. 

Odpowiadamy za wszystkie szkody spowodowane zdarzeniami losowymi. 
Nie wyp³acimy odszkodowania tylko za te wydarzenia, które wypiszemy w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia jako wy³¹czone. To jeden z najszerszych mo¿liwych 
zakresów ubezpieczenia mieszkania i jego wyposa¿enia dostêpny na rynku.

Ubezpieczamy od wszystkich ryzyk 
w tzw. formule all risk

Czy wiesz, ¿e... Zdarzenia losowe to zdarzenia nag³e, niespodziewane i przysz³e, 
niezale¿ne od woli ubezpieczonego. To np.: zalanie, po¿ar, powódź, ulewny 
deszcz lub wichura, ale te¿ wybuch czy katastrofa budowlana i wiele innych. 

Odpowiadamy za szkody OC wyrz¹dzone 
w mieniu najmowanym
Odpowiadamy za szkody, które wyrz¹dzisz Ty lub Twoi bliscy 
w wynajmowanym mieniu.

Chronimy od kradzie¿y z w³amaniem z samochodu 
drobnych przedmiotów codziennego u¿ytku

Brak odpowiedzialności 

Ubezpieczamy Twój rower na wypadek rabunku 
poza miejscem ubezpieczenia, np. podczas 
przeja¿d¿ki

Brak odpowiedzialności 

Zwrot kosztów tylko za robociznê 
fachowców, bez kosztów czêści 
zamiennych

Oferujemy pomoc assistance w jednym 
z najszerszych mo¿liwych zakresów
Pokrywamy koszty pomocy fachowców, np. hydraulika czy elektryka. 
P³acimy za robociznê i czêści zamienne niezbêdne do naprawy sprzêtu.

Rozszerzyliśmy produkt Bezpieczne Mieszkanie 
o wariant Bezpieczny Nagrobek
Ubezpieczamy nagrobek od zdarzeñ losowych i od wandalizmu.

Poznaj przewagi nowego produktu 
Zmieniamy nasze produkty, abyś czu³ siê naprawdê bezpieczny

Nowy produkt 
Bezpieczne MieszkanieNOWOŚÆ
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Deklaruję chęć przystąpienia do ubezpieczenia według wybranego wariantu, z sumą 
ubezpieczenia oraz składką płatną miesięcznie w wysokości:

WYBIERZ WARIANT, SUMĘ I SKŁADKĘ UBEZPIECZENIA

Wniosek o ubezpieczenie mieszkania dla mieszkańcówWniosek o ubezpieczenie mieszkania dla mieszkańców 
Spółdzielni Mieszkaniowej „BOCIANEK” w Kielcach

Wariant Bezpieczny Nagrobek ubezpieczający może wykupić wyłącznie jako rozszerzenie do wariantu Bezpieczny lub Bezpieczny Plus. 

Suma 
ubezpieczenia (zł)

Ruchomości domowe 
i elementy stałe

OC w życiu 
prywatnym

Lokal 
mieszkalny

Suma 
ubezpieczenia (zł)

Suma 
ubezpieczenia (zł)Suma 

gwarancyjna (zł)

BEZPIECZNY BEZPIECZNY PLUS BEZPIECZNY NAGROBEK

Miesięczna 
rata składki 

(zł)

Miesięczna 
rata składki 

(zł)

Miesięczna 
rata składki 

(zł)

Twoja 
miesięczna 

składka łącznie 
(zł)

Wybierz sumę, na jaką chcesz ubezpieczyć 
swoje mieszkanie

Wybierz sumę, na jaką chcesz ubezpieczyć 
nagrobekWybierz sumę, na jaką chcesz ubezpieczyć swoje mienie

Imię i nazwisko lub pełna nazwa podmiotu

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania lub siedziby

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny

Adres korespondencyjny

Telefon komórkowy

Telefon komórkowy

Telefon stacjonarny

Telefon stacjonarny

Adres e-mail

Adres e-mail

PESEL lub REGON

PESEL

UBEZPIECZAJĄCY

UBEZPIECZONY (uzupełnij jeśli są inne dane niż ubezpieczającego)

STATUS LOKALU MIESZKALNEGO (właściwe zaznaczyć X)
Spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalnego

Odrębna własność Inny

MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS UBEZPIECZAJĄCEGO
Miejscowość, data Podpis ubezpieczającego

1. Powiadom nas niezwłocznie, jeśli zmieniły się okoliczności, o które pytaliśmy Cię w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia, np. zmienił się sposób użytkowania nieruchomości. Jeżeli zawierasz umowę 
na cudzy rachunek, czyli nie jesteś osobą ubezpieczoną, obowiązek ten dotyczy również osoby ubezpieczonej, jeśli wiedziała o zawarciu umowy na jej rachunek. Jeśli zawierasz umowę z nami przez 
przedstawiciela, obowiązek informacji o zmianie okoliczności dotyczy także przedstawiciela. Przedstawiciel ma również obowiązek informacji o okolicznościach, które tylko jemu są znane.

2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po opłaceniu składki.
3. Przez zapłatę składki rozumiemy opłacenie pełnej raty składki.
4. W przypadku szkody, po wypłacie odszkodowania, suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna odnawia się w kolejnym miesięcznym okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

1. Po analizie moich potrzeb wnoszę i zgadzam się na zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Bezpieczne Mieszkanie o wz. 6810 (dalej OWU), szczególnych 
warunków ubezpieczenia Assistance Bezpieczne Mieszkanie o wz. 6811, zatwierdzonych uchwałą zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r., które zostały mi doręczone przed zawarciem umowy 
i z nimi się zapoznałam/zapoznałem. Wymienione OWU i SWU wraz z wykazem informacji wymaganym przepisem art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, dokumentem 
zawierającym informacje o produkcie oraz procedurą składania i rozpatrywania reklamacji zostały mi doręczone przed zawarciem umowy ubezpieczenia:

  w postaci papierowej   za moją zgodą na innym trwałym nośniku (w formie elektronicznej) 
2. Oświadczam, że otrzymałam/otrzymałem zasady przetwarzania danych osobowych – wskazane w dokumencie „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w UNIQA Towarzystwo 

Ubezpieczeń Spółka Akcyjna” załączonym do OWU – i zapoznałem/zapoznałam się z nimi. Informacje te są również publicznie dostępne na stronie internetowej towarzystwa pod adresem: www.uniqa.pl/o-nas/
dane-osobowe.

3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek jako ubezpieczający oświadczam, że finansuję w całości koszt składki ubezpieczeniowej (rat składki) i przekażę ubezpieczonemu 
dokumenty wskazane w punkcie pierwszym, w tym wykaz informacji określony przepisem art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. z późn. zm.

4. Upoważniam ........................................................................................................................................................................................................................................................... (pełna nazwa Partnera, REGON) 
do naliczania, pobierania i przekazywania do UNIQA TU S.A. należnych składek za ubezpieczenie oraz informacji o wysokości wpłaty.

5. Zgadzam się / Nie zgadzam się, aby UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 przetwarzała oraz profilowała moje 
dane osobowe w celach marketingowych przez nieograniczony czas oraz na przedstawienie mi odpowiedniej oferty w formie: 

 UNIQA TU na ŻYCIE S.A.:   rozmowy telefonicznej   SMS/MMS   E-MAIL   papierowej
 UNIQA TU S.A.:   rozmowy telefonicznej   SMS/MMS   E-MAIL   papierowej po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia
 Mam prawo wycofać zgodę w każdym czasie bez podawania przyczyny. Nie będzie to miało wpływu na poprawność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
6. Zgadzam się / Nie zgadzam się, aby UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. składała oświadczenia i przekazywała informacje związane z zawarciem i wykonywaniem umów ubezpieczenia, które łączą mnie 

ze spółką, przy użyciu telefonu lub innego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego i automatycznego systemu wywołującego, a także na podany adres poczty elektronicznej. Zgodę mogę wycofać  
w każdej chwili bez podawania przyczyny. 

7. Wnioskuję / Nie wnioskuję o przyjecie do programu lojalnościowego UNIQA BonusClub. Regulamin programu dostępny jest na stronie www.uniqa.pl.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA

OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO

U
N

IQ
A

 w
z.

 6
85

7

Adres miejsca ubezpieczeniaUbezpieczenie od DD-MM-RRRR

18 000 180 000 100 000  5 00012 2  5
24 000 240 000 150 000 10 00016 3 10

30 000 300 000 200 00019 4
40 000 400 000 250 00024 5
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Masz pytania? Szczegółowe informacje znajdziesz w placówce UNIQA, Pl. Niepodległości 1, 25-506 Kielce, tel. 41 34 30 290 wew. 5

Chronimy wyposażenie Twojego mieszkania  
i pomieszczenia przynależnego, np. piwnicy:  

meble, sprzęt RTV i AGD, komputery, laptopy, sprzęt 
sportowy, biżuterię, odzież i inne tzw. ruchomości 
domowe.

podłogi, instalacje, meble i sprzęt AGD w zabudowie, 
parkiet, glazurę, armaturę i inne tzw. stałe elementy.

Ubezpieczamy od wszystkich ryzyk, w tzw. formule  
all risk, czyli odpowiadamy za szkody spowodowane 
nagłymi zdarzeniami, niezależnymi od Ciebie. Może  
to być np. pożar, kradzież z włamaniem czy zalanie,  
np. na skutek awarii sprzętu AGD. 

Dodatkowo wypłacimy pieniądze, gdy do szkody dojdzie  
z winy Twojej lub Twoich bliskich. Jest to tzw. wina 
nieumyślna. Może się zdarzyć np. gdy zapomnisz 
wyłączyć żelazko i dojdzie do pożaru.

Pomyśl
MIESZKANIU.

o tym,
w

co masz
Ubezpieczenie 

Bezpieczne 
Mieszkanie

W przypadku całkowitego zniszczenia mieszkania 
nie musisz czekać na jego odbudowę. Odszkodowanie 
pomoże Ci w zakupie innego mieszkania.

Chronimy nagrobek cmentarny, który jest Twoją 
własnością. 

Chronimy od: pożaru, gradu, deszczu, powodzi, 
uderzenia pioruna, wybuchu, wandalizmu, osuwania się 
ziemi, upadku drzewa lub innego przedmiotu.

Chronimy Twój lokal, czyli tzw. mury.

Rozszerz ochronę o dodatkowy wariant 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym dla Ciebie i Twoich bliskich  

Jeśli Ty lub Twoi bliscy nieumyślnie wyrządzicie szkodę innej osobie, wypłacimy należną kwotę.  

Przykłady:
 Twoje dziecko wybije piłką szybę lub zarysuje samochód.   Zniszczysz sofę w wynajętym pokoju hotelowym.
 Potrącisz pieszego, jadąc na rowerze.  Zalejesz sąsiada i zniszczysz jego mieszkanie.
 Twój pies ugryzie przechodnia.

Ubezpieczenie chroni Ciebie i Twoich bliskich w Polsce i całej Europie.

Usługi assistance 

Zadzwoń do nas, a my zorganizujemy dla Ciebie pomoc, m.in.:
 fachowca – zapłacimy za robociznę i części zamienne zepsutego sprzętu
 pomoc medyczną
 wsparcie informacyjne

Wariant Bezpieczny Nagrobek: 

24-godzinna    
infolinia

42 66 66 500

Wariant Bezpieczny:

Wariant Bezpieczny Plus:
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Moc atrakcji dla dzieci  
z okazji ich święta

Gry, zabawy, konkursy z nagro-
dami, pokaz umiejętności kieleckich 
karateków, fotobudka oraz mnóstwo 
innych atrakcji. Tak wyglądał festyn 
rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorga-
nizowany przez Spółdzielnię Miesz-
kaniową Bocianek.

Setki młodych kielczan, z całego 
osiedla Bocianek i nie tylko, bawiły się 
podczas festynu z okazji Dnia Dziecka, 

który 31 maja 2019 roku odbył się na te-
renie naszego osiedla.

Długa kolejka ustawiała się przed 
nadmuchiwanymi zjeżdżalniami, ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyło się tak-
że stoisko z watą cukrową. - Jak byłem 
w twoim wieku, to był prawdziwy rarytas, 
cały rok czekaliśmy na odpust w koście-
le, aby móc ją zjeść, ale wcześniej trzeba 
było długo babcię namawiać, aby nam ją 

kupiła - tłumaczył tata swojemu synkowi 
fenomen tego produktu rodem z PRL. 
Pogoda dopisała, frekwencja również. 
Uczestnicy festynu mogli wziąć udział 
w licznych konkursach, grach i zaba-
wach, zapoznać się z ofertą działających 
na naszym osiedlu oraz w całym mieście 
placówek edukacyjnych. Sporą atrakcją 
był także pokaz umiejętności karateków. 
Poniżej fotorelacja z festynu.

Było wiele konkursów dla dzieci, m.in. przeciąganie liny. Swoje stoiska wystawiły placówki działające na Bocianku.

Dużo emocji wywołał pokaz karateków. Dzieciom malowano ręce i twarze. Była też fotobudka.

Długa kolejka była przed dmuchanymi zjeżdżalniami. Organizatorami festynu był Zarząd i Rada Nadzorcza spółdzielni.
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Przez trzy dni (13-15 września) kie-
lecki Rynek był areną zmagań piłkarzy 
amatorów z całego miasta. W sobotę 
podczas zmagań osiedli można było 
oglądać występ reprezentacji Bocian-
ka, która spisała się znakomicie. 

Na zielonej murawie ułożonej na płycie 
Rynku zmagały się najlepsze kluby i aka-
demie piłkarskie z województwa świę-
tokrzyskiego, w kategoriach wiekowych: 
2005 i młodsi, 2007 i młodsi oraz repre-
zentacje kieleckich osiedli. W  tym ostat-
nim turnieju 14 września wystąpiła także 
reprezentacja Bocianka, która zajęła dru-
gie miejsce w rozgrywkach. Gratulujemy.

Organizatorem wydarzenia było Sto-
warzyszenie Sport CK, Świętokrzyski 
Związek Piłki Nożnej. Patronat nad wy-
darzeniem objął prezydent Kielc.

Tryumf reprezentacji Bocianka 
w MAC CUP na kieleckim Rynku
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Szkolą się w Niemczech – 
pomagają nam w remontach

Uczniowie Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 (tzw. 
Budowlanki) wykonujący 
drobne remonty na terenie 
naszego osiedla szkolili się 
w Niemczech.

Współpraca Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek i ZSZ 
nr 1 w Kielcach rozpoczęła 
się wiele lat temu. Początko-
wo uczniowie malowali klatki 
schodowe na naszym osiedlu. 
Do dziś wykonują drobne pra-
ce remontowe i naprawcze.

By podnieść swoje umiejęt-
ności zawodowe, nauczyciele 
i uczniowie z ZSZ nr 1 w Kiel-
cach wzięli udział w zagra-
nicznych praktykach zawodo-
wych. Partnerem projektu był 
Zakład Promowania Kształ-
cenia Zawodowego Związku 
Przemysłu Budowlanego Ber-
lina i Brandenburgii w Poczda-
mie. 

Projekt obejmował dwa 
działania w ramach programu 
Erasmus+: wyjazd 2018 roku 
grupy 25 nauczycieli na staż 
do Niemiec i wyjazd 38 ucz-
niów na zagraniczne praktyki 
zawodowe w tym roku.

Przed wyjazdem nauczy-

ciele i uczniowie wzięli udział 
w dodatkowych kursach z ję-
zyka niemieckiego i przygoto-
waniu kulturowo-pedagogicz-
nym. 

Nauczycielom udział w stażu 
umożliwił poznanie niemieckie-
go systemu kształcenia zawo-
dowego. Szkolnictwo zawodo-
we w Polsce jest reformowane 
na system niemiecki, dlatego 
bezpośrednie uczenie się na 
takim przykładzie pozwala naj-
lepiej zaznajomić się ze specy-
fiką nowego kierunku edukacji. 
Nauczyciele korzystali z licz-
nych wykładów, szkoleń i wizyt 
w różnych ośrodkach eduka-
cyjnych. Natomiast uczniowie 
podczas praktyk w ośrodkach 
BFW we Frankfurcie zapo-
znawali się z nowoczesnymi 
rozwiązaniami technicznymi, 
stosowanymi w budownictwie 
przez naszych zachodnich 
sąsiadów. Udoskonalili swoje 
umiejętności w zakresie robót 
murowych, sklepień łukowych 
i strzelistych, wykonywania 
tynków dekoracyjnych na pod-
budowie z płyt gips-kartono-
wych, tynków pospolitych oraz 
wykonywali czynności związa-

ne z przedmiarem i obmiarem 
swojej pracy. Chętnie czerpali 
wiedzę podczas praktycznej 
nauki zawodu zgodnie z meto-
dyką niemiecką pod nadzorem 
doświadczonych niemieckich 
instruktorów.

Wymierną korzyścią było 
otrzymanie certyfikatów, mię-
dzy innymi dokumentu Euro-
pass Mobilność potwierdza-
jącego nabyte przez uczniów 
kwalifikacje oraz umiejętności. 

Projekt „Praktyki uczniów 

i nauczycieli szansą rozwo-
ju Szkół Zawodowych”, był 
współfinansowany w ramach 
Programu Unii Europejskiej 
Erasmus+.

- Pobyt nauczycieli i ucz-
niów na stażu w Niemczech 
i zdobyte umiejętności pozwo-
lą na podjęcie większych wy-
zwań remontowych na osiedlu 
Bocianek - informuje Jerzy 
Bąk, koordynator projektu 
edukacyjnego. 

Nowy dyrektor naszej podstawówki
Żaneta Szczepaniak została no-

wym dyrektorem Szkoły Podstawo-
wej nr 1 działającej na terenie osiedla 
Bocianek. Szefowa placówki zamie-
rza, jak sama twierdzi, zrobić wszyst-
ko, aby podtrzymać dotychczasowe 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowaw-
cze placówki oraz przyczynić się do 
dynamicznego rozwoju szkoły.

Żaneta Szczpaniak jest z wykształce-
nia pedagogiem-nauczycielem, ukończy-
ła Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pe-
dagogiczną w Warszawie. W zawodzie 
pracuje od 16 lat. Najdłużej, bo aż 14 lat 
przepracowała jako nauczyciel w szkole 
podstawowej oraz w gimnazjum. Przez 
ostatnie dwa lata pełniła funkcję dyrekto-
ra jednego z kieleckich przedszkoli. 

Pracując zawodowo nieustannie pod-
nosiła swoje kwalifikacje kończąc dzie-
więć kolejnych kierunków studiów pody-
plomowych. Jakie cele stawia przed sobą 

nowa dyrektor naszej podstawówki?
- Przede wszystkim chcę współpra-

cować z rodzicami, bo mamy takie cza-
sy, że bez nich dyrektor niewiele może 
zrobić. Chciałabym także, aby nasza 
szkoła jeszcze głębiej sięgała do swoich 
korzeni, a jednocześnie podtrzymywała 
dotychczasowe osiągnięcia na tle dydak-
tyczno-wychowawczym, bo ma czym się 
w tym zakresie chwalić - informuje dyrek-
tor Szczepaniak. 

Nasza rozmówczyni mówi, że ma wi-
zję na przyszłość „Jedynki”, jednak na 
razie nie chce mówić o szczegółach.

- Mam kilka marzeń związanych ze 
szkołą na Bocianku, ale na razie nie chcę 
ich ujawniać. Liczę jednak, że wkrótce  
się spełnią i wówczas będziemy mogli się 
nimi pochwalić - mówi Żaneta Szczepa-
niak.

Nowej pani dyrektor życzymy ziszcze-
nia planów i sukcesów w nowej pracy.



zajęcia 
językowe

blisk
o

domu

ZAPISY 
NA NOWY ROK SZKOLNY

zajęcia dla dzieci od 4 lat,                             
małe grupy 6-8 osób,                                        
komfortowe warunki nauki,                         

wszystkie poziomy zaawansowania,
indywidualne podejście do ucznia,

zajęcia indywidualne,                                      multimedialne pomoce dydaktyczne (Apple),
dogodna lokalizacja, 
płatność w ratach, 

dla dzieci ( od 4 lat ) 
i uczniów szkoły podstawowej

ANGIELSKI NIEMIECKI 

język NIEMIECKI od podstaw

os. BOCIANEK, ul. Konopnickiej 5 (Ip. w pawilonach), 603 79 89 89


