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Święty Mikołaj  
rozdawał cukierki
Święty Mikołaj gościł 6 grudnia 

2019 r. na terenie osiedla Bocianek. 
Napotkanych ludzi częstował słody-
czami. Jego wizyta szczególnie dużą 
radość sprawiła najmłodszym.

Mikołaj odwiedził sklepy i placówki 
działające na terenie naszego osied-
la. Był u pracowników Spółdzielni 
Mieszkaniowej, doglądał robotników 
wykonujących prace budowlane przy 
blokach. Prezentujemy fotoreportaż 
z tego wydarzenia.

Czytaj na stronie 4

Ciepła woda z miejskiej 
sieci a nie z piecyków 
gazowych

Rusza proces likwidacji piecyków 
gazowych na terenie naszego osied-
la. Wkrótce ma być zlecony projekt na 
doprowadzenie ciepłej wody użytko-
wej do pierwszych bloków na naszym 
osiedlu.

Czytaj na stronie 5

Miasto zwiększa podatki 
od nieruchomości – o ile 
więcej zapłacimy?

Uchwałę w sprawie podniesienia 
stawek podatku od nieruchomości 
podjęto na sesji Rady Miasta 10 grud-
nia. Za podwyżką podatku zagłosowa-
ło 13 radnych. Sześciu było przeciw.

O ile większy będzie podatek od 
mieszkań w blokach?

Czytaj na stronie 8

Harmonogram odczytu 
wodomierzy 
W grudniu oraz styczniu prowadzo-

ne będą odczyty wodomierzy na tere-
nie osiedla Bocianek. Prezentujemy 
harmonogram z datami oraz godzi-
nami odwiedzin osób odczytujących 
w poszczególnych blokach.

Czytaj na stronie 11
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Sprawdzisz czynsz 
przez internet

Spotkania  
z mieszkańcami  
w sprawie funduszu 
remontowego na 
początku marcu

Prawdopodobnie na przełomie lutego 
i marca odbędą się spotkania z miesz-
kańcami w sprawie planu przyszłorocz-
nych remontów. Spowodowane jest to 
oczekiwaniem władz spółdzielni na pro-
jekty przyłączy ciepłej wody użytkowej  
i termomodernizacji bloków.

Więcej na ten temat na str. 5 i 7

Elektroniczne nowości wchodzą 
także do naszej spółdzielni. Od dłuż-
szego czasu na stronie internetowej 
www.smbocianek.pl działa „strefa 
członkowska”, a niebawem wprowa-
dzone zostaną kolejne udogodnienia 
dla mieszkańców osiedla.

Już teraz w strefie członkowskiej moż-
na zapoznać się z dokumentami, takimi 
jak regulaminy czy uchwały podejmowa-
ne przez organy spółdzielni czy to pod-
czas Walnego Zgromadzenia, czy w cza-
sie posiedzeń Rady Nadzorczej.

Na tym jednak nie koniec. Władze 
spółdzielni cały czas pracują nad tym, 
aby mieszkańcy osiedla mieli do dyspo-
zycji szereg kolejnych udogodnień wy-
nikających z rozwoju usług elektronicz-

nych. Jedną z nich będzie e-czynsz.
- Dzięki tej usłudze członkowie Spół-

dzielni Mieszkaniowej Bocianek będą 
mogli bez wychodzenia z domu, za po-
średnictwem internetu sprawdzić czy za-
legają z płatnościami czynszowymi, czy 
wręcz przeciwnie, mają jakąś nadpłatę 
- informuje Edyta Sobczyk, główna księ-
gowa naszej spółdzielni. Niewykluczone 
że w przyszłości będzie można także 
opłacać czynsz za pośrednictwem stro-
ny internetowej.

Aby móc korzystać z funkcjonalności 
e-czynsz, należy pobrać login i hasło 
w biurze naszej spółdzielni.

/AP/

Jan Kowalski

Jan Kowalski

kowalski@xyz.pl
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Woda już nie będzie  
wpływała do piwnic 

Na utrudnienia mogą się 
natknąć kierowcy oraz piesi 
poruszający się ulicą Gał-
czyńskiego. Wokół bloku nr 
8 są głębokie wykopy. Teren 
wokół budynku oraz chod-
nik został zagrodzony.

Wszystko to za sprawą ko-
nieczności wykonania nowej 
hydroizolacji fundamentów. Od 
pewnego czasu woda przecie-
kała do piwnic. Ostatnio prob-
lem się nasilił.

- Były momenty, że wody 
było naprawdę dużo. Na 
szczęście spółdzielnia za-
reagowała jak trzeba i mam 
nadzieję, że przez długie lata 
będziemy mieli spokój - usły-
szeliśmy od jednego z loka-
torów bloku przy ul. Gałczyń-
skiego 8.

Po odkopaniu i oczyszcze-
niu fundamentów po zewnętrz-
nej stronie budynku okazało 
się, że główną przyczyną prze-
cieku do piwnic był stary, nie-
wykorzystany otwór techniczny 
w ścianie - prawdopodobnie 
miał służyć do wprowadzenia 
jakiejś rury do budynku, otwór 
na etapie budowy bloku został 
zamurowany cegłami i zapra-

wą cementowo-wapienną, któ-
ra z biegiem lat straciła swoje 
właściwości, a powstałe szcze-
liny były miejscem przesiąków.

Niestety roboty okazały się 
dość kosztowne. Trzeba bę-
dzie za nie zapłacić 17 tys. zł. 

Podobne prace trzeba było 
wykonać w bloku przy ulicy 
Wyspiańskiego 6, zaś w kolej-
ce czeka blok przy Kasprowi-
cza 3.

- Jeśli pogoda na to pozwo-
li, prace będziemy chcieli wy-

konać tam jeszcze w tym roku 
- zapowiada Paweł Kubicki, za-
stępca prezesa SM Bocianek.

Robotnicy wykonują nową hydroizolację bloku przy ul. Gał-
czyńskiego 8. Powodem przesiąkania wody do piwnic był 
otwór techniczny, który przed laty zamurowano cegłami.

Konkurs na najpiękniejsze ozdoby  
bożonarodzeniowe został rozstrzygnięty
Znamy laureatów konkursu na najpięk-

niejszą ozdobę bożonarodzeniową ogło-
szonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
Bocianek.

Konkurs przeznaczony był dla dzieci w wie-
ku 5-15 lat. Zadaniem jego uczestników było 
wykonanie ozdoby techniką dowolną z moż-
liwością zastosowania techniki mieszanej. 
Trudność polegała na tym, że wolno było za-
stosować tylko naturalne materiały.

Jury nagrodziło szesnaście osób. Oto na-
zwiska laureatów: Michał Cholewa, Antoni 
Piskorzewski, Franciszek Jedliński-Zarębski, 
Natalia Karczewska, Marcel Zmarzliński, Zo-
sia Wiatkowska, Nina Kozak, Emilia Karczew-
ska, Aleksander Piskorzewski, Igor Zatelmajer, 
Karol Sacha, Filip Kordyka, Amelia Styczeń, 
Bartosz Toporowski, Maciej Dąbrowski, Szy-
mon Dąbrowski. Nagrody wręczył laureatom sam Święty Mikołaj.
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Święty Mikołaj gościł 6 grudnia 
2019 r. na terenie osiedla Bocianek. 
Napotkanych ludzi częstował słody-
czami. Jego wizyta szczególnie dużą 
radość sprawiła najmłodszym.

Mikołaj odwiedził sklepy i placówki 
działające na terenie naszego osiedla. 
Był u pracowników Spółdzielni Miesz-
kaniowej, doglądał robotników wykonu-
jących prace budowlane przy blokach. 
Gdzie się pojawił, wywoływał uśmiech 
na twarzach. Jedni otwierali okna i po-
zdrawiali go, inni wychodzili na balkon, by 
życzyć mu wesołych świąt, jeszcze inni 
chcieli z nim zrobić sobie zdjęcie, a nie-
którzy łapali go za brodę – rzekomo na 
szczęście.

Najwięcej jednak radości Mikołaj 
sprawił dzieciom uczącym się w szko-
le i uczęszczającym do przedszkoli na 
naszym osiedlu. Maluchy śpiewały mu 
piosenki, opowiadały wierszyki i tańczyły 
z nim w kółeczku. W zamian dostawały 
słodycze.

W Y D A R Z E N I A4

Mikołaj niósł radość
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Rusza proces likwidacji piecy-
ków gazowych na terenie Bocianka. 
Wkrótce ma być zlecone wykonanie 
projektu na doprowadzenie ciepłej 
wody użytkowej do pierwszych blo-
ków na naszym osiedlu.

W poprzednim wydaniu „Echa Bo-
cianka” informowaliśmy Państwa, że 
władze naszej spółdzielni prowadzą 
rozmowy z kielecką elektrociepłownią 
w sprawie wykonania instalacji i dostar-
czania ciepłej wody użytkowej do na-
szych bloków.

Tym razem pragniemy poinformować, 
że zostały już poczynione pierwsze for-
malne kroki w tej sprawie.

Kilka tygodni temu zarząd spółdzielni 
uczestniczył w podpisaniu porozumie-
nia pomiędzy Elektrociepłownią Kielce, 
Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki 
Cieplnej oraz Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska w sprawie wspól-
nego finansowania inwestycji polega-
jącej na likwidacji piecyków gazowych 
w blokach na terenie miasta Kielce. 

- Uczestniczyliśmy w tym wydarze-
niu jako żywo zainteresowani inwesty-
cją. Nawiązaliśmy przy okazji kontakt 
i współpracę z firmą projektową, która 
wykonywała projekty dla dwóch bloków 
na osiedlu Uroczysko - informuje Paweł 
Kubicki, zastępca prezesa SM Bocia-
nek.

W najbliższych tygodniach zostanie 
zlecone wykonanie projektu przyłączy 
ciepłej wody do pierwszych budynków. 

- Chcielibyśmy, aby na przełomie lu-
tego i marca projekty były gotowe. Wów-
czas moglibyśmy przedstawić założenia 
mieszkańcom i jeśli będzie taka wola 
lokatorów, przystąpić do realizacji inwe-
stycji - informuje Paweł Kubicki.

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że 

na osiedlu Uroczysko w blokach przy 
ul. Marszałkowskiej 79 i 83 już dobiega-
ją końca prace związane z przyłącze-
niem ciepłej wody z sieci, a w kolejce 
czeka kolejnych pięć budynków.

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

/AP/

Coraz więcej Żabek na Bocianku
Kolejny dyskont spożywczy pod 

szyldem zielonego płaza powstaje 
na terenie osiedla Bocianek. Wkrót-
ce zacznie funkcjonować w pawilo-
nach handlowych przy ulicy Konop-
nickiej 5.

Pierwszy sklep tej znanej sieci po-
wstał na terenie Nowego Bocianka kilka 
lat temu przy ulicy Wyspiańskiego 1B. 
Najwyraźniej cieszy się sporym powodze-
niem, skoro zapadła decyzja o otwarciu 
kolejnego w samym centrum osiedla.

- Kilka miesięcy temu zwolnił się lokal 
po sklepie spożywczym Euro Market. Nie-
dawno znalazł się najemca, który otwiera 
w tym miejscu sklep Żabka – informuje 
Paweł Kubicki, zastępca prezesa Spół-
dzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kiel-
cach.

Z informacji, które uzyskaliśmy, wynika 
że market będzie czynny od godz. 6 do 23 
przez siedem dni w tygodniu.

Woda z ciepłowni zamiast 
piecyków coraz bliżej

Przykładowa łazienka przed i po przeprowadzeniu prac „systemem kominowym”.

Sklep Żabka powstaje w pawilonach przy ul. Konopnickiej 5.
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Granica niepokoju
Słupki wyznaczające granicę pasa 

drogowego ul. Świętokrzyskiej stały 
się powodem niepokoju mieszkań-
ców osiedla Bocianek.

Szczególne wzburzenie powstało 
wśród właścicieli budynków garażowych 
znajdujących się pomiędzy ulicą Konop-
nickiej a miejskim odcinkiem trasy krajo-
wej nr 74 (Kielce-Opatów). 

Ludzie zaczęli obawiać się czy poja-
wienie się owych słupków granicznych 
nie oznacza początku rozbudowy trasy 
szybkiego ruchu i wyburzania garaży.

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek postanowiły wyjaśnić wątpli-
wości mieszkańców i wystosowały pismo 
do drogowców. Otrzymały odpowiedź tej 
treści:

- W odpowiedzi na pismo (…) Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad Oddział w Kielcach informuje, że 
ustawienie betonowych słupków z napi-
sem „Pas drogowy” pomiędzy ulicą Marii 
Konopnickiej a ekranami akustycznymi 
przy ulicy Świętokrzyskiej związane jest 
z wykonaniem trwałej stabilizacji pasa 
drogowego drogi S74 a nie rozpoczęciem 
jej rozbudowy – czytamy w piśmie pod-
pisanym przez Tomasza Mączyńskiego, 
zastępcę dyrektora kieleckiego Oddzia-
łu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad.

/AP/ Pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce.

Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 1 działającej 
na terenie naszego osiedla 
obchodzili Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia. W jaki 
sposób?

W imię akcji „młodsi spraw-
dzają, czy starsi tabliczkę 
mnożenia znają” w naszej 
„jedynce” powołany został 
patrol z przedstawicieli klas: 
VIc, VIb, który  pod opieką na-
uczycielki matematyki Urszuli 
Sodel wyruszył w teren, aby 
sprawdzić znajomość tablicz-
ki wśród urzędników miasta 
i mieszkańców Kielc. 

Swoją wyprawę rozpoczął 
od magistratu, gdzie  ucznio-
wie spotkali się z wiceprezy-
dentem Marcinem Różyckim. 
Następnie udali się do Wo-
dociągów Kieleckich, Urzędu 
Marszałkowskiego i Kurato-
rium Oświaty.

Na osiedlu Bocianek 
umiejętnością bezbłędnego 

mnożenia mogli wykazać się: 
prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej Bocianek Eryk Wil-
koński, wiceprezes Paweł 
Kubicki oraz główna księgo-
wa Edyta Sobczyk. Młodzież 

odwiedziła też na Bocianku 
wybrane punkty handlowe 
i usługowe.

Wszyscy pytani znakomi-
cie poradzili sobie z wylo-
sowanymi działaniami zda-

jąc egzamin przed dziećmi 
i otrzymali certyfikaty zna-
jomości tabliczki mnożenia 
oraz  zakładki z wizytówką 
SP 1 i tabliczką mnożenia.

/AP/

Odpytywali z tabliczki mnożenia

Uczniowie z „jedynki” podczas wizyty w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.
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Będzie wykonywany audyt  
energetyczny osiedla 

Stare trzeba aktualizować, a nowe 
sporo kosztują, jednak dzięki dofi-
nansowaniu unijnemu oraz Fundu-
szowi Ochrony Środowiska nie za-
płacimy za nie ani złotówki. Władze 
spółdzielni ogłosiły konkurs ofert 
na wykonanie audytów energetycz-
nych bloków na naszym osiedlu.

To będą najdokładniejsze jak do tej 
pory i najbardziej kompleksowe analizy. 
Po raz pierwszy od wielu lat zostanie 
wyliczona moc energetyczna potrzebna 
do ogrzania naszego osiedla. To istotny 
element, który może wpłynąć na wyso-
kość naszych rachunków.

Spółdzielnia przestąpiła do pro-
gramu finansowanego przez Urząd 
Marszałkowski „Audyty energetyczne 
budynków SM Bocianek wraz z wylicze-

niem mocy zamówionych analizą zasto-
sowania odnawialnych źródeł energii 
oraz badaniem kamerą termowizyjną”. 

Programem zostaną objęte wszyst-
kie budynki na terenie osiedla (łącznie 
z Nowym Bociankiem). Na podstawie 
tych audytów spółdzielnia zleci wykona-
nie projektów termomodernizacji. Mając 
je będzie mogła rozpocząć negocjacje 
w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska na ter-
momodernizację. Niestety nie ma dota-
cji unijnych na ten cel. Na szczęście po-
życzki z Funduszu Ochrony Środowiska 
są w 15 procentach umarzane.

Ważnym elementem audytów, które 
będą wykonane (konkurs ofert już trwa), 
jest wyliczenie mocy zamówionych.

- Podpisując umowę na dostarczanie 

ciepłej wody potrzebnej do ogrzania na-
szych bloków, musimy zamówić odpo-
wiednią moc w elektrociepłowni. W za-
leżności od tego jaką moc zamówimy, 
płacimy wyższe lub niższe stawki - wy-
jaśnia Paweł Kubicki, zastępca prezesa 
spółdzielni. - Umowa z elektrociepłow-
nią jest jednak skonstruowana w taki 
sposób, że jeśli zamówimy za niską 
moc, a okaże się, że zużyjemy więcej 
ciepła, to dopłaty są bardzo wysokie. 

Władze spółdzielni mają nadzieję, 
że dzięki nowym bardzo szczegółowym 
analizom będzie można zamówić mniej-
szą moc grzewczą, co bezpośrednio 
może przełożyć się na wysokość na-
szych rachunków czynszowych.

/AP/
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Rada Miasta Kielce uchwaliła wyższe  
podatki od nieruchomości

Przekaż 1% podatku  
fundacji i pomóż szkole

Rada Rodziców Szkoły Podstawo-
wej nr 1 działającej na Bocianku ape-
luje, by przekazywać jeden procent 
swojego podatku na fundację, która 
zebrane w ten sposób pieniądze prze-
każe na działalność statutową naszej 
osiedlowej podstawówki.

Polskie prawo pozwala nam, podat-
nikom zdecydować na jaki cel chcemy 
przekazać 1% podatku, który oddajemy 
państwu. Możemy go jednak przekazać 
wyłącznie organizacjom mającym status 
organizacji pożytku publicznego.

- Jedną z nich jest warszawska fun-
dacja „Rodzice Szkole”. Działa ona w ten 
sposób, że zbiera pieniądze, a później 
przekazuje placówkom oświatowym.

- Niedawno podpisaliśmy porozumie-
nie z władzami tej fundacji, w myśl któ-
rej uzyskaliśmy specjalny kod. Jeśli ktoś 
składając zeznanie podatkowe zaznaczy, 
że chce przekazać jeden procent fundacji 
Rodzice Szkole - numer KRS 0000268115 
z dopiskiem RR SP Nr 1 w KIELCACH, 
to fundacja przekaże większość tej sumy 
naszej podstawówce - informuje Artur 
Pękala, przewodniczący Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kielcach.

Przypomnijmy, że Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Kielcach jest najstarszą podsta-
wówką w mieście. W styczniu 2017 roku 
władze Kielc chciały ją zamknąć, a budy-
nek przekazać siostrom Nazaretankom, 
które miały w nim utworzyć szkołę niepub-

liczną. Dzięki protestom i determinacji ro-
dziców, mieszkańców osiedla oraz władz 
naszej spółdzielni szkoła nie została zli-
kwidowana. Na czele placówki od nie-
dawna jest nowa prężnie działająca pani 
dyrektor. 

W Y D A R Z E N I A8

Zarząd Spółdzielni informuje, że 
10 grudnia 2019 Rada Miasta Kielce 
podjęła uchwałę o wzroście stawek 
podatkowych od gruntów i budynków 
mieszkalnych średnio o 9%. Zgodnie 
z uchwałą stawka od 1 mkw. gruntów 
pozostałych wyniesie 0,42 zł i bę-
dzie wyższa od obecnej o 4 grosze 
(10,5%), a od budynków mieszkal-
nych wyniesie 0,69 zł i będzie wyż-
sza od obecnej o 5 groszy (8%).

Uchwałę w sprawie podniesienia sta-
wek podatku od nieruchomości podjęto 
na sesji Rady Miasta 10 grudnia. Za pod-
wyżką podatku zagłosowało 13 radnych. 
Sześciu było przeciw.

Przykładowo stawki podatku od lokali 
mieszkalnych wzrosną z 0,64 zł do 0,69 
zł za metr kw. powierzchni, a w przypad-
ku lokali związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz budyn-
ków mieszkalnych lub ich części, zaję-
tych na prowadzenie działalności gospo-
darczej - z 22,30 zł do 22,90 zł za metr 

kw. powierzchni.
Z kolei podatek od gruntów, związany 

z prowadzeniem działalności gospodar-
czej - bez względu na sposób ich zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków - wzrośnie z 0,83 zł do 0,85 zł za 
metr kw.

– Oceniamy, że wzrost stawek nie 
powinien spowodować wielkiego obcią-

żenia dla podatników – mówiła na sesji 
Dorota Polak, dyrektorka wydziału po-
datków w kieleckim ratuszu.

Wyliczała, że właściciele mieszkania 
o powierzchni 60 mkw. zapłacą rocznie 
4 zł więcej, właściciele 150-metrowego 
domu – 48 zł, a 200-metrowego biurow-
ca – 130 zł więcej.

/AP/

Kieleccy radni podnieśli podatki podczas sesji 10 grudnia.
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Ośrodek bilardowy  
w naszej podstawówce

W Szkole Podstawowej 
numer 1 imienia Stanisława 
Staszica w Kielcach uro-
czyście otwarto ośrodek 
bilardowy.  Dzieci będą mo-
gły uczyć się tu grać pod 
okiem wykwalifikowanych 
trenerów.

W tym wydarzeniu uczest-
niczyli między innymi Renata 
Janik - wicemarszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego, 
Marcin Różycki - wiceprezy-
dent Kielc, Kazimierz Mądzik 
- świętokrzyski kurator oświa-
ty, Joanna Winiarska - wice-
przewodnicząca Rady Mia-
sta w Kielcach, radna Anna 
Kibortt, Grzegorz Kędzierski 
- prezes zarządu Polskiego 
Związku Bilardowego, Bog-
dan Wołkowski - wielokrotny 
mistrz świata w trikach bilar-
dowych, mistrz Polski Michał 
Turkowski, Alicja Stradom-
ska - prezes wojewódzkiego 
Szkolnego Związku Sporto-
wego w Kielcach, prezes Wo-
dociągów Kieleckich Henryk 
Milcarz. 

OD PRZYSZŁEGO
ROKU BęDZIE 
KLASA BILARDOWA
- Do użytku oddajemy dziś 

dwa pełnowymiarowe stoły bi-
lardowe z myślą o tym, że od 
1 września przyszłego roku 
w naszej szkole powstanie 
klasa bilardowa. Wystąpiłam 
o dodatkowe zajęcia dla na-

szych uczniów, będą prowa-
dzone między innymi przez 
bilardowego mistrza Polski 
Michała Turkowskiego. Nasza 
młodzież będzie brała udział 
w turniejach bilardowych, to 
będzie dla niej ciekawa alter-
natywa do spędzania wolnego 
czasu - mówiła dyrektor szko-
ły Żaneta Szczepaniak. 

Podczas uroczystości na-

grodzono laureatów konkursu 
plastycznego „Bilardowa Je-
dynka”. 

PREZYDENCKI REMIS
Później odbył się ciekawy 

pojedynek bilardowy pomię-
dzy wiceprezydentem Kielc 
Marcinem Różyckim i uczniem 
szkoły Wiktorem Wichą. - Pro-
ponuję remis. Zgadzasz się? 
- zapytał po kilku minutach 

wiceprezydent swojego prze-
ciwnika. - Tak - odpowiedział 
Wiktor. 

Na zakończenie pokaz 
trików bilardowych dał Bog-
dan Wołkowski i jego za-
grania zostały owacyjnie 
przyjęte przez liczną grupę 
uczniów szkoły uczestniczą-
cych w tym wydarzeniu i za-
proszonych gości.

Otwarcie ośrodka było ogromnym wydarzeniem w życiu szkoły. Był też pokaz mistrzowskiej gry.

Podczas otwarcia ośrodka bilardowego w SP nr 1. Od lewej: Artur Pękala, przewodniczący 
Rady Rodziców, Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty, Marcin Różycki, wiceprezy-
dent Kielc, Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Żaneta Szczepaniak, 
dyrektor szkoły, jeden z uczniów szkoły,  Joanna Winiarska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, 
i Grzegorz Kędzierski, prezes Związku Bilardowego. 

W wydarzeniu wziął udział zarząd spółdzielni.
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Kiedy był dzieckiem, marzył o karie-
rze koszykarza. Wprawdzie nie został 
słynnym zawodnikiem NBA, ale jako 
trener zdobył ze swoją drużyną Puchar 
Polski oraz tytuł Mistrza Polski i jak 
twierdzi, to jeszcze nie jest jego ostatnie 
słowo. O marzeniach, „które się speł-
niają, choć czasem w innym wymiarze”, 
rozmawiamy z Przemysławem Sztorcem, 
trenerem zespołu koszykarzy na wóz-
kach Pactum Scyzory Kielce.

* Kim chciał Pan zostać, gdy był Pan 
młodym chłopakiem?

- Koszykarzem. To były czasy, gdy w lidze 
NBA królowało Chicago Bulls z Michaelem 
Jordanem na czele. Wszyscy się intereso-
waliśmy tym sportem. Mieliśmy niezły zespół 
w Kielcach - Mitex Kielce, później Cersanit 
Nomi Kielce. Nawet zacząłem trenować tę 
dyscyplinę - grałem w juniorach.

* Później Pan dorósł i co się stało 
z marzeniami?

- Zacząłem pracować w firmach farma-
ceutycznych. Marzenia o sporcie odeszły na 
dalszy plan. Dopiero sześć lat temu posta-
nowiłem wrócić do młodzieńczych marzeń, 
choć w nieco inny sposób. Zrobiłem kurs in-
struktora koszykówki, a następnie uprawnie-
nia trenera Polskiego Związku Koszykówki.

* Wrócił Pan do koszykówki, ale nie 
jako zawodnik, lecz jako trener?

- Tak, zacząłem pracować z dziećmi, ju-
niorami i kadetami w Młodzieżowym Klubie 
Koszykówki w Kielcach.

* Kiedy zaczął Pan trenować osoby 
niepełnosprawne?

- Kiedy byłem z dziećmi na Mistrzostwach 
Szkół Podstawowych, zadzwonił do mnie Ga-
briel Moćko, prezes Pactum Scyzory Kielce 
i zaproponował współpracę. Zgodziłem się... 

* Nie wahał się Pan?
- Początkowo zastanawiałem się jak 

będą się zachowywać zawodnicy. Okaza-
ło się, że zostałem bardzo dobrze przyjęty. 
Traktuję moich zawodników tak samo jak 
drużynę pełnosprawną. Nie ma taryfy ulgo-
wej. Pierwszy rok nie był może najlepszy, bo 
się poznawaliśmy fizycznie i mentalnie. Za-
jęliśmy 5 miejsce w lidze, czyli jedno z ostat-
nich, ale rok później zaczęły się już sukcesy.

* Dodajmy ogromne sukcesy...
- Tak, w 2018 roku zdobyliśmy wspólnie 

Puchar Polski, a w maju 2019 roku Mistrzo-
stwo Polski. 

* To największy Pana sukces trener-
ski?

- Tak, zdecydowanie. W najbliższym cza-
sie będziemy bronić Pucharu Polski i tytułu 
Mistrza Polski. Mam dobre przeczucia, choć 
wiem, że łatwiej jest zdobywać tytuł mistrza 
niż go utrzymać. 

* Czy trudniej się trenuje niepełno-
sprawnych niż zawodników biegających?

- Na pewno przyjemniej. Czy trudniej? 
W pewnych sytuacjach tak, ale czasami mu-
szę aż dozować ćwiczenia, by moi zawodni-
cy się „nie wypompowali”. Dla mnie dużym 
zaskoczeniem zawsze było to, że koszy-
kówka na wózkach niczym się nie różni od 
bieganej. 

Kosze są na tej samej wysokości, rzuty 
osobiste są z tej samej odległości, linia rzutu 
za trzy punkty także jest w tej samej odległo-
ści od kosza.

* Podobno czasem Pan siada na wó-
zek i gra ze swoją drużyną. Czy to praw-
da?

- Tak. Musiałem usiąść 
na wózek, by zrozumieć 
jak porusza się osoba, 
która na nim gra, by zro-
zumieć filozofię i sposób 
myślenia oraz postrze-
gania gry przez zawod-
nika niepełnosprawnego. 
Czasem jak nie ma na 
treningu któregoś zawod-
nika, to siadam na wózek 
i gram za niego. Jestem 
wtedy chyba najbardziej 
niepełnosprawnym za-

wodnikiem na boisku. Chłopcy wiedzą już 
jak balansować tułowiem, jak szybko wpra-
wić wózek w ruch, ja tego jeszcze nie wiem.

* Jakie ma Pan plany na przyszłość?
- Bronimy Pucharu Polski oraz tytułu Mi-

strza Polski, a wkrótce planujemy wystąpić 
w lidze europejskiej. Mam nadzieję, że jeśli to 
zrealizujemy, wkrótce pojawią się powołania  
do kadry narodowej. Uważam, że kilku moich 
zawodników powinno się w niej znaleźć.

* Jakie to uczucie być trenerem Mi-
strzów Polski?

- Fantastyczne. Jestem trenerem najlep-
szego zespołu na wózkach w kraju. Kiedyś 
chciałem być superkoszykarzem. Gdy robi-
łem papiery trenerskie, marzyłem, że kiedyś 
poprowadzę jakiś dobry zespół. Udało się, 
tyle że z zespołem na wózkach. Mogę więc 
powiedzieć z całą stanowczością, że ma-
rzenia się spełniają, tylko czasami w innym 
wymiarze.

* Z tego co Pan mówi wnioskuję, że 
praca z niepełnosprawnymi sportowca-
mi przynosi Panu ogromną radość.

- Tak. Nam się często wydaje, że osoba 
niepełnosprawna nie jest w stanie normalnie 
funkcjonować. Nie jest tak. Nam czasem się 
wydaje, że mamy dystans do siebie, ale tak 
naprawdę nie mamy go. Prawdziwy dystans 
do siebie mają moi zawodnicy, których bar-
dzo cenię. Mają zupełnie inne spojrzenie na 
problemy, inną filozofię życia. Praca z tymi 
ludźmi daje mi bardzo dużo przyjemności, 
satysfakcji i pozytywnej energii.

* Życzę, aby w dalszym ciągu praca 
sprawiała Panu tyle przyjemności oraz 
zrealizowania planów sportowych, ale 
chciałbym także zapytać o Pana wybór 
miejsca do codziennego życia, a tym 
miejscem od dziesięciu lat jest osiedle 
Bocianek, prawda?

Poznaj sąsiada

Chcesz by 
Ciebie też 

poznali
sąsiedzi? Zaproś nas!

Marzenia naprawdę się spełniają!
P O Z N A J  S Ą S I A D A10

Drużyna Pactum Scyzory Kielce tuż po zdobyciu Pucharu Polski.
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Ma 40 lat, absolwent Wszechnicy Świę-
tokrzyskiej, gdzie studiował wychowanie 
fizyczne. Pracuje w Zespole Szkół Elek-
trycznych, jako nauczyciel W-F. Jest także 
trenerem koszykówki, obecnie trenuje ze-
spół koszykarzy na wózkach Pactum Scy-
zory Kielce. Na Bocianku mieszka od 2009 
roku. Ma żonę Annę i dwie córki: Maję oraz 
Aleksandrę.

PRZEMYSŁAW SZTORC

Marzenia naprawdę się spełniają!

- Tak, od 2009 roku mieszkam na terenie Bo-
cianka. 

* Co sprawiło, że kiedy kupował Pan 
mieszkanie postanowił Pan wybrać właśnie 
to osiedle?

- Dużo zieleni, dużo spokoju, łatwy dostęp do 
przedszkola, szkoły. Tak się składa, że w tam-
tym okresie miałem małe dzieci, więc był to 
ważny argument.  Atutem była i jest bliskość 
sklepów, zarówno tych małych, średnich, jak 
i dużych. Największą jednak zaletą tego osied-
la jest panujący tu spokój. Fajnie, że osiedle się 
rozwija i mam na myśli nie tylko fakt, że powsta-
ją kolejne bloki, ale to, że mamy park, tereny re-
kreacyjne, powstaje ścieżka rowerowa itp.

* Dziękuję za rozmowę.
  Artur Pedryc

HARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZY  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BOCIANEK 2019/2020

Adres data odczytu godziny odczytu tel. osób 
odczytujących

Gałczyńskiego 1 2.01.2020 11:30 - 20:00 579 642 294

Gałczyńskiego 2 30.12.2019 08:30 - 20:00 579 642 294

Gałczyńskiego 3 30.12.2019 10:30 - 20:00 579 642 294

Gałczyńskiego 4 2.01.2020 16:30 - 18:00 501 485 181

Gałczyńskiego 5 30.12.2019 15:30 - 18:00 501 485 181

Gałczyńskiego 6 30.12.2019 09:00 - 20:00 501 485 181

Gałczyńskiego 8 30.12.2019 11:00 - 20:00 501 485 181

Staffa 1 3.01.2020 16:30 - 18:00 501 485 181

Staffa 3 2.01.2020 09:00 - 20:00 501 485 181

Staffa 4 3.01.2020 11:00 - 20:00 501 485 181

Staffa 5 2.01.2020 11:00 - 20:00 501 485 181

Staffa 6 3.01.2020 09:00 - 20:00 501 485 181

Staffa 8 3.01.2020 14:00 - 15:00 504 106 380

Kasprowicza 1 3.01.2020 08:30 - 19:00 579 624 294

Kasprowicza 3 3.01.2020 10:30 - 20:00 579 624 294

Konopnickiej 1 30.12.2019 19:00 - 20:00 504 106 380

Konopnickiej 3 30.12.2019 17:00 - 19:00 504 106 380

Konopnickiej 7 30.12.2019 16:30 - 19:15 504 106 380

Konopnickiej 9 2.01.2020 14:30 - 16:30 504 106 380

Konopnickiej 11 2.01.2020 08:30 - 19:00 579 642 294

Norwida 1 3.01.2020 19:00 - 20:15 504 106 380

Norwida 2 2.01.2020 18:45 - 20:00 504 106 380

Norwida 3 30.12.2019 14:00 - 15:30 504 106 380

Norwida 4 3.01.2020 17:00 - 19:00 504 106 380

Norwida 6 3.01.2020 15:00 - 17:00 504 106 380

Wyspiańskiego 1 30.12.2019 16:15 - 17:15 504 106 380

Wyspiańskiego 1A 30.12.2019 15:30 - 16:30 504 106 380

Wyspiańskiego 3 31.12.2019 14:00 - 16:00 504 106 380

Wyspiańskiego 4 31.12.2019 13:00 - 14:00 504 106 380

Wyspiańskiego 5 31.12.2019 16:00 - 17:00 504 106 380

Wyspiańskiego 6 2.01.2020 16:15 - 18:00 504 106 380

Wyspiańskiego 8 2.01.2020 17:45 - 19:15 504 106 380
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