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Koronawirus – stan wyjątkowy
• Uważaj na oszustów, którzy wykorzystują  

pandemię, aby wyłudzić pieniądze  – str. 3

•  Zmiany w zarządzie spółdzielni. Nowy prezes 
o wyzwaniach, przed którymi stoimy – str. 2 i 7.

•  Spółdzielnia walczy z koronawirusem – str. 4-5
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Gigantyczne problemy 
przez mikroskopijnego 
wirusa SARS-CoV-2

Ograniczony dostęp do biura spół-
dzielni, zamknięta kasa, w której moż-
na było wpłacać czynsz bez prowizji, 
problemy z odczytaniem wskazań 
wodomierzy oraz niemożność zorga-
nizowania Walnego Zgromadzenia. 
Koronawirus sprawił, że życie na na-
szym osiedlu, podobnie jak w całym 
kraju zmieniło się nie do poznania. 
Wszystko to, co jeszcze kilka tygodni 
temu było standardową procedurą, 
obecnie jest misją nie do wykonania. 
Spółdzielnia wprowadziła nadzwy-
czajne środki ostrożności. Codziennie 
dezynfekowane są klamki i domofony,  
wnętrze klatek schodowych spryski-
wane są środkiem wirusobójczym.

Czytaj na stronach 4-5

Nowe przystanki  
autobusowe – jest  
odpowiedź ZTM

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek złożyły wniosek do Zarzą-
du Transportu Miejskiego w Kielcach 
o utworzenie dwóch nowych przystan-
ków w okolicy naszego osiedla. Jest 
szansa, by przynajmniej jeden został 
wytyczony – przy ulicy Warszawskiej. 
Prezentujemy oficjalne stanowisko dy-
rekcji Zarządu Transportu Miejskiego 
w tej sprawie.

Czytaj na stronie 6

Ponad półtora miliona 
złotych na remonty

Ponad półtora miliona złotych pla-
nują wydać w tym roku władze Spół-
dzielni Mieszkaniowej Bocianek na 
bieżące remonty. Co zostanie wyko-
nane za te pieniądze? Publikujemy 
szczegółowy wykaz robót.

Najczęściej powtarzającymi się 
pracami w tegorocznym planie re-
montów są naprawy balkonów oraz 
wyłazów dachowych. Takie roboty 
będą wykonane niemal w każdym 
bloku starego Bocianka.

Ponadto będą likwidowane prze-
cieki do piwnic oraz wymieniane 
domofony przy wejściach do klatek 
schodowych.

W planach jest także budowa pla-
cu zabaw dla dzieci niepełnospraw-
nych, a także budowa placu zabaw 
dla… psów.

Czytaj na stronach  8-9
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Zmiany w zarządzie 
naszej spółdzielni

Paweł Kubicki został nowym pre-
zesem Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek w Kielcach. Zastąpił na tym 
stanowisku Eryka Wilkońskiego, któ-
ry złożył rezygnację w związku z pla-
nowanym przejściem na emeryturę.

Eryk Wilkoński zamierza pracować do 
końca czerwca tego roku. Jednak pod 
koniec lutego złożył rezygnację z funkcji 
prezesa. Rada Nadzorcza ją przyjęła, 
jednocześnie biorąc pod uwagę suge-
stie mieszkańców osiedla padające pod-
czas ostatniego Walnego Zgromadzenia 
postanowiła zmniejszyć skład zarządu 
spółdzielni z trzech do dwóch osób.

Obecnie zarząd tworzą: Paweł Kubi-
cki (dotychczas zastępca prezesa), któ-

ry 1 marca został powołany na prezesa 
oraz Edyta Sobczyk - członek zarządu/
główna księgowa spółdzielni.

Jednocześnie spośród pracowników 
administracji osiedla powołano dwóch 
pełnomocników zarządu. Ma to zagwa-
rantować ciągłość pracy spółdzielni na 
wypadek ewentualnej nieobecności, czy 
choroby jednego z członków zarządu. 

W myśl obowiązujących przepisów 
spółdzielnię reprezentuje dwóch człon-
ków zarządu, a w przypadku nieobecno-
ści jednego z nich członek zarządu i peł-
nomocnik.

Wywiad z Pawłem Kubickim, w którym 
pytamy m.in. o jego wizję rozwoju spół-
dzielni, publikujemy na stronie 7.

Eryk Wilkoński (na fot. z lewej), dotychczasowy prezes SM Bocianek odchodzi na 
emeryturę. Jego zastępca Paweł Kubicki został nowym szefem spółdzielni.

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”
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Uważaj na oszustów, którzy 
chcą zarobić na epidemii!

Jedni oferują cudowne leki na Co-
vid-19, czyli chorobę wywoływaną 
przez koronawirusa, inni podszywa-
ją się pod inspektorów sanitarnych, 
jeszcze inni wysyłają wiadomości do 
złudzenia przypominające maila z na-
szego banku. Oszuści wykorzystują 
obecną sytuację w kraju, by wzboga-
cić się naszym kosztem. Uważaj, nie 
daj się nabrać na ich sztuczki!

Świętokrzyscy policjanci informują, 
iż w ostatnim czasie otrzymują sygnały 
o wzmożonej aktywności oszustów.

PODAJą SIę ZA INSPEKTORÓW 
SANITARNYCH I...
- Są to osoby, które chcą naciągnąć 

nas lub wyłudzić pieniądze. Mogą też 
chcieć wejść do naszego mieszkania, 
sprawdzić, gdzie są pieniądze, a potem 
je ukraść - informuje Damian Janus z biu-
ra prasowego świętokrzyskiej policji.

Częstym zjawiskiem, przed którym 
ostrzegają stróże prawa z całego kraju, 
jest podszywanie się złodziei pod pra-
cowników inspekcji sanitarnej. Wchodzą 
do mieszkań pod pretekstem przeprowa-
dzenia dezynfekcji lub innych czynności 
sanitarnych, za które żądają pieniędzy, 
albo co gorsza, w czasie których plądru-
ją mieszkanie kradnąc pieniądze i cenne 
przedmioty.

Tymczasem Państwowa Inspekcja 
Sanitarna wyjaśnia, że każdy jej pracow-
nik posiada legitymację służbową i ma 
obowiązek ją okazać. Nadto inspektorzy 
sanitarni nigdy nie oferują na sprzedaż 
żadnych produktów, ani nie pobierają 
żadnych opłat.

OfERUJą LEKI NA COVID-19
Innym znanym policji działaniem prze-

stępczym jest oferowanie specyfików, 
które rzekomo mają leczyć chorobę wy-
woływaną przez koronawirusa. Tymcza-
sem nikt na świecie nie wynalazł jeszcze 
lekarstwa na Covid-19, a tym bardziej 
szczepionki, która przed nią chroni. Uwa-
żajmy na domokrążców oferujących takie 
specyfiki, nie dajmy się zwieść reklamom 
„cudownych leków” w internecie.

- W przestrzeni publicznej, w szcze-
gólności w internecie, pojawia się coraz 
więcej ofert produktów o sugerowanych 
właściwościach przeciwwirusowych lub 
chroniących przed zarażeniem SARS-
-CoV-2. Wiele z nich dotyczy suplemen-
tów diety. Ostrzegamy przed korzysta-
niem z takich ofert.

Suplementy diety stanowią skoncen-
trowane źródło witamin lub składników 
mineralnych lub innych substancji wyka-

zujących efekt odżywczy lub inny fizjolo-
giczny.

Ich celem jest uzupełnienie normalnej 
diety, nie przechodzą badań klinicznych 
i nie posiadają potwierdzonego w bada-
niach działania farmakologicznego.

Podsumowując – wskazywanie 
w oznakowaniu, prezentacji czy reklamie 
środków spożywczych, w tym suplemen-
tów diety  na ich właściwości lecznicze 
(takie jak np.: działanie przeciwwiruso-
we, leczenie grypy, ochrona przed zara-
żeniem SARS-CoV-2, leczenie infekcji 
COVID-19) stanowi naruszenie prawa 
i nie znajduje oparcia w medycynie opar- 
tej na faktach - czytamy w komunikacie 
zamieszczonym na stronie internetowej 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

fAKE NEWSY I WIADOMOśCI
RZEKOMO Z BANKU
Stróże prawa apelują, by uważać na 

licznie pojawiające się ostatnio fake new-
sy. W mediach społecznościowych i za 
pomocą komunikatorów przekazywane 
są nieprawdziwe informacje dotyczące 
rzekomych zagrożeń, działań służb pań-
stwowych, które nie mają miejsca, czy 
nawołujące wprost do paniki.

- Te informacje bardzo często są 
mocno zakrzywione. Takie wiadomości 
sprawdzajmy zawsze na oficjalnych stro-
nach rządowych, policji, ministerstwa 

zdrowia czy sanepidu. Tam informacje są 
prawdziwe - radzi Damian Janus z biura 
prasowego świętokrzyskiej policji.

Oszuści starają się także wykorzy-
stywać pandemię koronawirusa do wy-
łudzania pieniędzy z rachunków ban-
kowych. W tym celu rozsyłają fałszywe 
wiadomości SMS lub e-maile z linkiem 
do panelu płatności. Jeśli odpowiadając 
na taką wiadomość podamy swoje dane 
do logowania się do konta bankowego, 
możemy stracić wszystkie pieniądze. 
O takich przypadkach poinformował 
m.in. PKO Bank Polski. 

Pamiętaj! Banki nigdy nie pro-
szą w wiadomościach mailowych czy 
SMS-owych o podawanie loginu i hasła 
do konta.



W Y D A R Z E N I A4

Echo Bocianka  •  nr 43  •  KWIECIEŃ 2020

W Y D A R Z E N I A4

Gigantyczne problemy przez mikroskopijnego wirusa
Ograniczony dostęp do biura spół-

dzielni, zamknięta kasa, w której moż-
na było wpłacać czynsz bez prowizji, 
problemy z odczytaniem wskazań 
wodomierzy oraz niemożność zorga-
nizowania Walnego Zgromadzenia. 
Koronawirus sprawił, że życie na na-
szym osiedlu, podobnie jak w całym 
kraju zmieniło się nie do poznania. 
Wszystko to, co jeszcze kilka tygodni 
temu było standardową procedurą, 
obecnie jest misją nie do wykonania.

Zamknięte place zabaw dla dzieci, 
urządzenia siłowni zewnętrznych owinię-
te czarną folią, aby nikt z nich nie korzy-
stał, ograniczenia w poruszaniu się – to 
tylko niektóre konsekwencje wprowadze-
nia w naszym kraju stanu epidemii oraz 
restrykcji, które za tym idą. Życie prze-
ciętnego Kowalskiego żyjącego na tere-
nie naszego osiedla w wielu aspektach 
zmieniło się nie do poznania.

- Spaceruję trochę z córką, bo prze-
cież dziecko nie może kilka tygodni sie-
dzieć w mieszkaniu i nie wychodzić na 
świeże powietrze. Julka bardzo by chcia-
ła pobawić się na placu zabaw, ale ten 
obok naszego bloku jest zamknięty, inne 
na osiedlu także. Trochę ciężko wytłu-
maczyć córeczce, że tak musi być, ale 
próbuję. Mam nadzieję, że niedługo to 
wszystko się skończy - usłyszeliśmy od 
pani Anny, którą spotkaliśmy w ostatnim 
tygodniu marca spacerującą nieopodal 
parku Dygasińskiego.

Zamknięte place zabaw i siłownie 
zewnętrzne to efekt rządowego zakazu 
zgromadzeń. Początkowo możliwe były 
spotkania w gronie do 50 osób. Później tę 
liczbę stopniowo ograniczano, aż doszło 
do dwóch osób. W ostatnim dniu marca 
premier Mateusz Morawiecki zapowie-
dział kolejne restrykcje - między innymi 
ograniczenie dostępu do plaż, parków, 
bulwarów i miejsc rekreacyjnych. Wymóg 

utrzymania co najmniej dwóch metrów 
odległości między osobami w przestrzeni 
publicznej itd.

OSIEDLOWA WALKA 
Z NIEWIDZIALNYM WROGIEM
Władze spółdzielni wprowadziły do-

datkowe środki ostrożności oraz dzia-
łania mające na celu zminimalizowanie 
ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa na 
terenie naszego osiedla oraz zminimali-
zowanie ryzyka zakażenia się mieszkań-
ców Bocianka.

- Gospodynie rejonów codziennie 
wycierają i dezynfekują klamki drzwi 
wejściowych do klatek oraz klawiatury 
domofonów. Prowadzimy również dezyn-
fekcję całych klatek schodowych w na-
szych blokach. Prace te wykonuje nasz 
konserwator - mówi Paweł Kubicki, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. 

WYŁąCZENIA I OGRANICZENIA
Z obawy o bezpieczeństwo pracowni-

ków spółdzielni oraz mieszkańców osied-
la ograniczono dostęp do budynku admi-
nistracji, zamknięto również kasę, klub 
seniora, nie działa osiedlowa biblioteka, 
są ograniczenia w dostępie do ośrodka 
zdrowia. 

- Zdajemy sobie sprawę, że niektóre 
wprowadzone rozwiązania powodują 
spore niedogodności w codziennym ży-
ciu mieszkańców naszego osiedla, ale 
chodzi o zdrowie nas wszystkich, dlatego 
prosimy o bezwzględne stosowanie się 
do zaleceń - dodaje prezes Kubicki.

TO CO BYŁO BARDZO PROSTE 
DZIś JEST JUż NIEMOżLIWE
Stan epidemii i wiążący się z nim 

rządowy zakaz zgromadzeń oraz prze-
mieszczania się w sprawach innych niż 
konieczne (można wychodzić z domu tyl-
ko do pracy, sklepu czy apteki) powoduje 
poważne utrudnienia w działaniu spół-
dzielni i wykonywania jej zadań.

Konserwator Ireneusz Adamczyk przed dezynfekcją klatki w budynku przy ulicy 
Gałczyńskiego 8.

Ograniczony został dostęp do biura spółdzielni. Zamknięto 
kasę.

Początkowo zamknięty do 31 marca, Klub Seniora nie działa 
do odwołania.
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- Od 29 maja wchodzi w życie pod-
wyżka cen wody. Niestety nie ma moż-
liwości odczytania stanu wodomierzy. 
Chodzenie od mieszkania do mieszkania 
w obecnej sytuacji byłoby zbyt niebez-
pieczne i nieodpowiedzialne - uważa 
prezes Kubicki. Ostatecznie zdecydowa-
no, że woda będzie rozliczana według 
średniego zużycia w poszczególnych 
mieszkaniach. Podobnych utrudnień jest 
znacznie więcej. 

CO Z WALNYM 
ZGROMADZENIEM?
Zakaz zgromadzeń dotyczy także 

organów spółdzielni. Z tego powodu 
marcowe posiedzenie rady nadzorczej 
nie mogło się odbyć w taki sposób jak 
dotychczasowe. Jej członkowie zamiast 
spotkać się w sali konferencyjnej obrado-
wali „na odległość” w trybie telekonferen-
cji. Jako spółdzielnia stoimy jednak przed 
znacznie większym problemem. Przed 
nami Walne Zgromadzenie. 

W obecnej sytuacji nie może się ono 
odbyć. Jeśli pandemia i restrykcje z nią 
związane będą się przedłużały, staniemy 
przed poważnym problemem. Obecne 
prawo stanowi, że Walne Zgromadzenie 
musi się odbyć do końca czerwca i żaden 
paragraf nie dopuszcza przedłużenia 
tego terminu.

- Będziemy mieli do czynienia z dua-
lizmem prawnym. Jedne przepisy będą 
nas obligowały do zwołania i przeprowa-
dzenia Walnego Zgromadzenia, a drugie 
nam tego zabraniały - mówi Paweł Ku-
bicki, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek. Zaznacza przy tym, że obec-
nie nie są prowadzone żadne prace le-
gislacyjne w celu rozwiązania tego prob-
lemu.

APEL O śLEDZENIE 
STRONY INTERNETOWEJ
Ktoś może powiedzieć, że do końca 

czerwca mamy jeszcze sporo czasu. 

Owszem, jednak organizacja Walnych 
Zgromadzeń jest obwarowana określo-
nymi prawnie procedurami i szeregiem 
terminów, których trzeba dotrzymać. Dla 
przykładu, ogłoszenia o miejscu i termi-
nie zwołania Walnego Zgromadzenia 
muszą się ukazać na minimum 21 dni 
przed obradami.

Dodatkowo pamiętać należy, że w tym 
roku upływa kadencja obecnej Rady 
Nadzorczej, w związku z tym najbliższe 
Walne Zgromadzenie będzie podwójnie 
ważne, bowiem będziemy wybierać no-
wych członków Rady Nadzorczej.

- Mamy zarezerwowaną salę na ob-
rady Walnego Zgromadzenia, ale to czy 
będziemy mogli je przeprowadzić zależy 
od tego jak długo utrzyma się obecny 
stan epidemii. Decyzje w sprawie Wal-
nego Zgromadzenia prawdopodobnie 
będą zapadały w ostatniej chwili, dlatego 
prosimy o baczne śledzenie strony inter-
netowej www.smbocianek.pl, na której 

będziemy na bieżąco informować o spra-
wach ważnych dla spółdzielni i miesz-
kańców osiedla - mówi prezes Kubicki.

Gigantyczne problemy przez mikroskopijnego wirusa

Zabezpieczona siłownia pomiędzy blokami przy ul. Konopnickiej 3 a Norwida 4.

Zamknięte zostały place zabaw - na zdjęciu plac przy ulicy  
Konopnickiej 9.

Dbajmy o swoje  
bezpieczeństwo!
Prosimy o niewyrzucanie jednorazo-

wych rękawiczek na klatkach schodo-
wych, a zwłaszcza o niewkładanie ich 
za grzejniki centralnego ogrzewania. 
Dbając o swoje zdrowie nie narażaj 
bezpieczeństwa innych mieszkańców 
osiedla oraz osób sprzątających części 
wspólne budynków!

Gospodynie rejonów codziennie dezynfekują klamki drzwi 
wejściowych do klatek schodowych oraz domofony.

Z ostatniej chwili
Tuż przed zamknięciem tego wy-

dania „Echa Bocianka” wprowadzono 
przepis, że Walne Zgromadzenie ma 
się odbyć w ciągu 60 dni od daty znie-
sienia stanu zagrożenia.
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Kilka drzew rosnących wzdłuż ulicy Konopnickiej trzeba 
było wyciąć, gdyż zagrażały bezpieczeństwu. 

Podczas wiosennej przycinki drzew okazało się, że niektó-
re z nich trzeba wyciąć. Przeważnie były to topole, które z na-
tury są kruche i łamliwe. „Pod topór” poszły drzewa rosnące 
tuż przy ulicy Konopnickiej w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni 
oraz parkingu. Kierowcy od dłuższego czasu zgłaszali, że ko-
nary niebezpiecznie wiszą nad zaparkowanymi autami, a pień 
przechyla się w kierunku jezdni.

Specjaliści od konserwacji zieleni uważają, że przełom lute-
go i marca to najlepszy moment na tego typu prace.

Jak informują władze Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek  
w tym miejscu powstaną dodatkowe miejsca parkingowe.

/AP/
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Nowe przystanki – jest  
pozytywna odpowiedź ZTM

Władze spółdzielni Bocianek złożyły wniosek do Zarzą-
du Transportu Miejskiego w Kielcach o utworzenie dwóch 
nowych przystanków w obrębie osiedla Bocianek. Jest 
szansa, by przynajmniej jeden został wytyczony – przy uli-
cy Warszawskiej.

Władze naszej spółdzielni zwróciły się z prośbą do Zarządu 
Transportu Miejskiego o utworzenie dwóch nowych przystanków 
autobusowych. 

Pierwszy przy ul. Warszawskiej dla autobusów jadących 
w stronę centrum miasta, na wysokości przejścia dla pieszych 
od ul. Norwida (prawie naprzeciwko przystanku „Warszawska os. 
Bocianek”).

Drugi przy al. Solidarności dla autobusów jadących w stronę 
centrum miasta przy przejściu dla pieszych od Bocianka do Kie-
leckiego Centrum Biznesu.

Władze spółdzielni w uzasadnieniu swojej prośby napisały, że 
osiedle Bocianek w dużej mierze zamieszkiwane jest przez osoby 
starsze, dla których dotarcie do przystanków usytuowanych dale-
ko lub oddzielonych od osiedla wysoką kładką z niedziałającymi 
obiema windami, jest zadaniem bardzo trudnym. Sytuacja uległa 
dużemu pogorszeniu po wybudowaniu drogi szybkiego ruchu S74. 
Spowodowało to likwidację przystanku przy stacji paliw i wybu-
dowanie wspomnianej kładki. Dodatkowo po rozbudowie Galerii 
Echo przesunięty został przystanek  przy alei Solidarności o ok. 
200 metrów w stronę al. 1000-lecia. Problem ten był zgłaszany 
już w trakcie budowy drogi, ale pomimo spotkań z ówczesnymi 
władzami miasta i składanych podczas nich deklaracji, do dnia dzi-
siejszego nie zostało w tym temacie zrobione nic. Obecnie miesz-
kańcy Bocianka, aby dotrzeć ze środka osiedla do przystanków 
usytuowanych przy ul. Warszawskiej lub al. Solidarności, muszą 
pokonać od 600 do 900 metrów. Wytyczenie proponowanych 
przystanków skróciłoby drogę od 200 do nawet 350 m. 

Co na to Zarząd Transportu Miejskiego? Z pisma jakie dotarło 
do naszej spółdzielni wynika, że przynajmniej jeden nowy przy-
stanek powstanie.

- Zarząd Transportu Miejskiego (...) informuje, że wskazana 
lokalizacja dodatkowego przystanku autobusowego przy ul. 
Warszawskiej (na wysokości przejścia dla pieszych od ul. Nor-
wida) jako jedna z pierwszych została przekazana przez ZTM 
do zarządcy drogi z wnioskiem o wytyczenie we wskazanym 
miejscu przystanku - czytamy w piśmie od ZTM. W tym samym 

piśmie dyrektor tej jednostki informuje:
- W przypadku propozycji usytuowania przystanku przy alei Soli-

darności w stronę centrum miasta konieczne jest z kolei opracowa-
nie dokumentacji technicznej, wykonanie prac projektowych oraz 
uzyskanie zgody Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska 
Urzędu Miasta Kielce. Miejski Zarząd Dróg dopiero po otrzymaniu 
pełnej dokumentacji projektowej będzie mógł przystąpić do wyty-
czenia  lokalizacji proponowanego przystanku - czytamy w piśmie.

Stare drzewa poszły pod topór

Trzeba było wyciąć topole przy ul. Konopnickiej.
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Przed nami trudne zadania
O doświadczenie zawodowe, wizję rozwoju spółdziel-

ni, największe wyzwania oraz najpilniejsze zadania do 
wykonania pytamy Pawła Kubickiego, nowego prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.

* 1 marca objął Pan funkcję prezesa, ale z naszą spół-
dzielnią jest Pan związany zawodowo od niemal 20 lat...

- Dokładnie od osiemnastu. Zaczynałem pracę na Bocian-
ku od stanowiska technika budowlanego. Początkowo nad-
zorowałem konserwatorów i gospodarzy rejonów. Po trzech 
latach zostałem kierownikiem administracji i funkcję tę peł-
niłem przez kolejne trzy lata, kiedy to zostałem wybrany na 
zastępcę prezesa.

* Zatem zna Pan sprawy spółdzielni oraz osiedla od 
przysłowiowej podszewki. Prawda?

- Można tak powiedzieć. Tym bardziej, że urodziłem się 
w Kielcach, całe dzieciństwo oraz młodość spędziłem na 
Bocianku, tu się wychowałem, tu chodziłem do szkoły i tu 
praktycznie mieszkałem przez całe życie. Od momentu, gdy 
zostałem kierownikiem osiedla przejąłem na swoje barki całą 
gospodarkę remontową osiedla. Jestem autorem wszystkich 
planów remontów, które były realizowane przez ostatnie 15 
lat. W międzyczasie byłem również odpowiedzialny za nad-
zór i przebieg inwestycji Nowy Bocianek.

18 lat to mnóstwo czasu, w którym miałem przyjemność 
pracować z wieloma osobami. Miały one ogromny wpływ 
na mój sposób pracy, podejścia do mieszkańców i współ-
pracowników. Dzięki nim poznałem zasady funkcjonowania 
spółdzielni i planowania jej przyszłości, a ponieważ osób 
tych było bardzo dużo i nie sposób tu wymienić każdego 
z osobna chciałbym w tym miejscu wszystkim tym osobom 
serdecznie podziękować.

* Czy teraz, jako prezes, także będzie Pan szukał 
jakiś nowatorskich, odważnych rozwiązań, czy wręcz 
przeciwnie? Jakie największe wyzwania czekają naszą 
spółdzielnię w najbliższym czasie?

- W obecnej chwili największym problemem, z którym się 
już mierzymy jest pandemia koronawirusa. Jasno trzeba po-
wiedzieć, że nie jest to tylko problem medyczny. Czeka nas 
kryzys gospodarczy, który odbije się także na spółdzielni. 
Wielu bowiem przedsiębiorców, którzy wynajmują od nas lo-
kale usługowe, już zwróciło się z prośbą o zwolnienie z opłat 
czynszowych lub ich zmniejszenie. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że problemy finansowe mogą dotknąć także naszych 
mieszkańców i nie wszyscy będą mogli na bieżąco regulo-
wać należności czynszowe. W tej sytuacji musimy myśleć jak 
zniwelować negatywne skutki ekonomiczno-finansowe pan-
demii bez podnoszenia czynszu. 

* Z jednej strony spadają wpływy z najmu lokali, 
a z drugiej drastycznie rosną koszty bieżące...

- Dokładnie tak jest. Oczywiste jest, że nadrzędną wartoś-
cią jest życie i zdrowie naszych mieszkańców, dlatego pro-
wadzimy dezynfekcję klatek schodowych oraz altan śmietni-
kowych na terenie osiedla. To niestety generuje koszty, które 
wcześniej nie były przewidziane w żadnych planach. Nad-
mienić trzeba, że nie są to małe kwoty, a nikt nie jest w stanie 
powiedzieć jak długo trzeba będzie to robić.

* Jakie wyzwania będą czekały naszą spółdzielnię 
kiedy już uporamy się z epidemią i jej skutkami?

- Z natury jestem optymistą. Mam nadzieję, że szybko 
zwalczymy wirusa. Gdy już to nastąpi, czekają na nas dwa 
duże zadania. Nie ukrywam, że przygotowujemy się do nich 
już od dłuższego czasu. 

Pierwszym jest likwidacja piecyków gazowych i przyłącze-
nie naszych bloków do sieci miejskiej. Drugim - termomoder-

nizacja osiedla. Zdajemy sobie sprawę, że oba zadania są 
bardzo kosztowne, będą w tej sprawie spotkania z mieszkań-
cami. Mamy świadomość, że nie obędzie się bez pożyczki. 
O to, że ją dostaniemy jestem spokojny. Pani Edyta Sobczyk 
- członek zarządu i główna księgowa, świetnie dba o finanse 
naszej spółdzielni, dzięki czemu bez problemów będziemy 
posiadali środki na wkład własny, a prowadzona polityka fi-
nansowa zapewni spokojną spłatę zaciągniętych zobowią-
zań. Jestem przekonany, że wspólnie możemy sprawnie 
przeprowadzić te inwestycje. Uważam, że gwarancją tego 
jest nasze doświadczenie zawodowe. Jak już wspomniałem, 
w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek pracuję od 18 lat, pani 
Edyta Sobczyk od 10. 

Zapewniam, że oboje będziemy starali się przeprowadzić 
te zadania w sposób bezpieczny i z maksymalną korzyścią 
dla mieszkańców.

* Mam nadzieję, że realizując wielkie przedsięwzię-
cia zarząd nie zapomni o drobnych remontach, które są 
równie ważne dla ludzi?

- Pewne remonty muszą być wykonywane na bieżąco 
i z pewnością o nich nie zapomnimy. Będziemy także się sta-
rać, by życie na Bocianku stawało się coraz bardziej komfor-
towe. Mamy już boiska wielofunkcyjne i place zabaw. W nie-
długiej przyszłości chcemy wybudować skatepark oraz plac 
zabaw, z którego będą mogły korzystać także dzieci niepeł-
nosprawne.

* Plany są ambitne, tymczasem zarząd został zredu-
kowany z trzech do dwóch osób. Czy to nie będzie prze-
szkodą w sprawnym działaniu?

- Rzeczywiście taka zmiana nastąpiła. Wykorzystując 
chęć przejścia dotychczasowego prezesa Eryka Wilkońskie-
go na emeryturę Rada Nadzorcza powołała mnie na jego na-
stępcę zmniejszając jednocześnie skład zarządu do dwóch 
osób, tj. prezesa i członka zarządu - głównego księgowego. 
Pragnę w tym miejscu podziękować panu Erykowi Wilkoń-
skiemu za wiele lat współpracy, natomiast odpowiadając na 
pytanie, faktycznie na zarządzie spoczywa teraz większa 
odpowiedzialność, będziemy mieć więcej pracy, więcej obo-
wiązków. Jednak uważam, że wieloletnie doświadczenie, 
które posiadam zarówno ja, jak i pani Sobczyk sprawiaja, że 
poradzimy sobie z tymi wyzwaniami.

*Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.

Artur PEDRYC

Paweł Kubicki od 1 marca jest prezesem naszej spółdzielni.



W Y D A R Z E N I A8

Echo Bocianka  •  nr 43  •  KWIECIEŃ 2020

W Y D A R Z E N I A8

Ponad półtora miliona złotych 
planują wydać w tym roku władze 
Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek 
na bieżące remonty. Co zostanie wy-
konane za te pieniądze? Publikujemy 
szczegółowy wykaz robót.

Najczęściej powtarzającymi się pra-
cami w tegorocznym planie remontów 
są naprawy balkonów oraz wyłazów 
dachowych. Takie roboty będą wykony-
wane niemal w każdym bloku starego 
Bocianka.

Ponadto będą likwidowane przecieki 

do piwnic oraz wymieniane domofony 
przy wejściach do klatek schodowych.

W tegorocznym planie remontów nie 
zapomniano o dzieciach – będą remon-
towane stare place zabaw. W planie jest 
także budowa placu zabaw dla dzieci 
niepełnosprawnych oraz budowa placu 
zabaw dla… psów.

Zabezpieczono kwotę 30 tys. zł na 
wykonanie projektów technicznych li-
kwidacji piecyków gazowych i podłącze-
nia ciepłej wody użytkowej z miejskiej 
sieci ciepłowniczej do budynków 4-, 

6- i 7-klatkowych na terenie starego Bo-
cianka.

Miłośników sportu i spędzania wol-
nego czasu na powietrzu z pewnością 
ucieszy fakt, że w tym roku ma się odbyć 
remont nawierzchni boisk.

Jak co roku sporo pieniędzy zostanie 
przeznaczonych na remonty ulic osied-
lowych oraz chodników - w sumie będzie 
to kilkadziesiąt tysięcy złotych.

/AP/

Ponad 1,5 miliona złotych 
na prace remontowe

KONOPNICKIEJ 1
- wymiana wyłazów na dach kl. II, III, 

usunięcie gniazda zza rury spustowej 
i naprawa elewacji kl. I, roboty awaryj-
ne. W sumie na prace te zarezerwowa-
no 15,4 tys. zł.

KONOPNICKIEJ 3
- remont balkonów średnich w miesz-

kaniach 2, 3, 5, 6, 8, 14, 16, 17, 19, 21, 
23, 25, 52, 55, 58, 61, 62, 64, 74, 78, 79, 
86, 89, remont daszka nad balkonem 
78, wymiana wyłazów na dach kl. II, ro-
boty awaryjne. Koszt to w sumie 98,5 
tys. zł.

KONOPNICKIEJ 7
- remont balkonów dużych m. 3, 15, 

27, 30, wymiana wyłazów na dach kl. 
VIII, X, roboty awaryjne. W sumie 41 
tys. zł.

KONOPNICKIEJ 9
- wymiana wyłazów na dach kl. II, VI, 

remont daszków nad balkonami m. 48, 
79, roboty awaryjne. W sumie 22 tys. zł.

KONOPNICKIEJ 11
- remont balkonu dużego m. 101, re-

mont balkonów średnich m. 65, 70, 72, 
74, wymiana wyłazów na dach kl. II, V, 
VII, IX, remont pokrycia nad daszkiem 
balkonowym, roboty awaryjne. W sumie 
49,1 tys. zł.

NORWIDA 1
- remont balkonów dużych m. 9, 36, 

38, remont domofonu kl. VI, remont bal-
konów średnich m. 65, 67, 80, wymiana 
wyłazu na dach kl. II, IV, roboty awaryj-
ne. W sumie 43,6 tys. zł.

NORWIDA 2
- remont balkonów średnich m. 9, 12, 

15, 29, 31, 41, 46, 49, remont domofonu 
kl. IV, usunięcie przecieku, wymiana pa-
rapetów m. 42, roboty awaryjne. W su-
mie 40,2 tys. zł.

NORWIDA 3
- remont balkonu średniego m. 25, 

wymiana wyłazu na dach kl. II, III, robo-
ty awaryjne. W sumie 16,5 tys. zł.

NORWIDA 4
- remont balkonów dużych m. 46, 49, 

55, 76, wymiana wyłazu na dach kl. II, 
V, roboty awaryjne. W sumie 33 tys. zł.

NORWIDA 6
- remont balkonu średniego m. 35, 

wymiana wyłazu na dach kl. II, V, roboty 
awaryjne. W sumie 20,5 tys. zł.

WYSPIAńSKIEGO 1
- remont balkonów średnich m. 21, 

31, wymiana wyłazu na dach kl. II, robo-
ty awaryjne. W sumie 17,5 tys. zł.

WYSPIAńSKIEGO 1A
- remont balkonów średnich m. 21, 

22, 29, 31, 41, 50, wymiana wyłazu na 
dach kl. II, roboty awaryjne. W sumie  
31,5 tys. zł.

WYSPIAńSKIEGO 3
- remont balkonów średnich m. 70, 

71, 81, 87, wymiana wyłazu na dach 
kl. II, IV, VII, roboty awaryjne. W sumie 
37,5 tys. zł.

WYSPIAńSKIEGO 4
- wymiana wyłazu na dach kl. II,III, 

roboty awaryjne. W sumie 13 tys. zł.
WYSPIAńSKIEGO 5
- remont balkonu średniego m. 28, 

remont domofonu kl. IV, wymiana rury 
spustowej i naprawa opaski kl. I, wymia-
na wyłazu na dach kl. III, roboty awaryj-
ne. W sumie 18,6 tys. zł.

WYSPIAńSKIEGO 6
- wymiana wyłazu na dach kl. V, ro-

boty awaryjne. W sumie 14,5 tys. zł.
WYSPIAńSKIEGO 8
- wymiana wyłazu na dach kl. II, V, 

remont balkonów średnich m. 2, 8,11, 
roboty awaryjne. W sumie 27,5 tys. zł.

KASPROWICZA 1
- remont balkonów dużych m. 49, 50, 

wymiana wyłazu na dach kl. II, IV, VI, 
roboty awaryjne. W sumie 29,5 tys. zł.

KASPROWICZA 3
- remont balkonów średnich m. 5, 18, 

20, 28, usunięcie przecieku do piwnicy 
kl. VI, wymiana wyłazu na dach kl. II, 
IV, VI, roboty awaryjne. W sumie 46,3 
tys. zł.

STAffA 1
- remont balkonów średnich m. 11, 

14, wymiana wyłazu na dach kl. III, ro-
boty awaryjne. W sumie 17,5 tys. zł.

STAffA 3
- remont balkonów dużych m. 26, 56, 

remont balkonu średniego m. 69, wy-
miana wyłazu na dach kl. II, IV, roboty 
awaryjne. W sumie 30,5 tys. zł.

STAffA 4
- remont balkonów średnich m. 18, 

20, 28, wymiana wyłazu na dach kl. III, 
roboty awaryjne. W sumie 21 tys. zł.

STAffA 5
- remont balkonów średnich m. 21, 

23, 24, 25, roboty awaryjne. W sumie 
26 tys. zł.

STAffA 6
- remont balkonów średnich m. 64, 

67, 69, 74, 76, remont balkonów du-
żych m. 26, 29, 42, 56, roboty awaryjne. 
W sumie 47,5 tys. zł.

STAffA 8
- remont balkonów średnich m. 19, 

29, 30, 32, 33, 34, 35, wymiana wyłazu 
na dach kl. II, III, roboty awaryjne. W su-
mie 37,5 tys. zł. 

GAŁCZYńSKIEGO 1
- remont balkonów średnich m. 6, 

14, 21, 22, 23, 24, 25, roboty awaryjne. 
W sumie 32 tys. zł.

GAŁCZYńSKIEGO 2
- remont balkonu średniego m. 5, re-

mont balkonów dużych m. 40, 41, 43, 44, 
46, 75, 95, docieplenie szczytu kl. VII, 
roboty awaryjne. W sumie 52,4 tys. zł.

GAŁCZYńSKIEGO 3
- remont balkonu dużego m. 88, wy-

WYKAZ PRAC REMONTOWYCH ZAPLANOWANYCH NA TEN ROK W POSZCZEGÓLNYCH BLOKACH
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miana wyłazu na dach kl. II, roboty awa-
ryjne. W sumie 20,5 tys. zł.

GAŁCZYńSKIEGO 4
- remont balkonów średnich m. 30, 

32, 34, wymiana wyłazu na dach kl. I, III, 
roboty awaryjne. W sumie 23,5 tys. zł.

GAŁCZYńSKIEGO 5
- wymiana wyłazu na dach kl. II, V, 

usunięcie przecieku, wymiana parape-
tów m. 28, roboty awaryjne. W sumie 
18,3 tys. zł.

GAŁCZYńSKIEGO 6
- remont balkonów małych m. 64, 

74, wymiana wyłazu na dach kl. VI, re-
mont domofonu kl. VII, roboty awaryjne. 
W sumie 24,2 tys. zł.

GAŁCZYńSKIEGO 8
- remont balkonów średnich m. 48, 

50, 51, 52, remont domofonu kl. VI, 
usunięcie przecieku do piwnicy kl. VI, 
wymiana wyłazu na dach kl. V, roboty 
awaryjne. W sumie 50,8 tys. zł.

NOWY BOCIANEK
WYSPIAńSKIEGO 1B
- remont balustrady na balkonie, ro-

boty awaryjne. W sumie 8 tys. zł.
WYSPIAńSKIEGO 1C
- usunięcie przecieków do garażu, 

naprawa ogrodzenia przy m. 28, roboty 
awaryjne. W sumie 24,1 tys. zł.

WYSPIAńSKIEGO 1D
- remont balkonów m. 10, 20, roboty 

awaryjne. W sumie  11,5 tys. zł.
WYSPIAńSKIEGO 1f
- usunięcie przecieków z dachu m. 23, 

46, roboty awaryjne. W sumie 9 tys. zł.
WYSPIAńSKIEGO 1G
- wymiana ciepłomierzy, roboty awa-

ryjne. W sumie 14,7 tys. zł.
MIENIE WSPÓLNE
- montaż słupków na Nowym Bo-

cianku, remont nawierzchni na placach 
zabaw, remont urządzeń na placach 
zabaw, wykonanie placu zabaw dla 
dzieci niepełnosprawnych, naprawy na-
wierzchni asfaltowych, naprawa scho-
dów Wyspiańskiego 3, 5, wykonanie 34 
stanowisk przy ul. Konopnickiej, drobne 
roboty brukarskie - miejsce dla inwa-
lidy Norwida, przejście dla pieszych 
Boya-Żeleńskiego, złagodzenie progów 
zwalniających Wyspiańskiego, wyrów-
nanie zapadlisk na chodnikach i uli-
cach, remont nawierzchni boisk, remont 
oświetlenia ulicznego;

- projekty techniczne likwidacji pie-
cyków gazowych i podłączenia cen-
tralnej ciepłej wody dla budynków 4-, 
6- i 7-klatkowych.

Ponadto zaplanowano kilka mniej-
szych remontów. W sumie na naprawy 
części wspólnych osiedla zaplanowano 
blisko 442 tys. zł.

PAWILONY HANDLOWE
- wymiana instalacji kanalizacji sani-

tarnej w piwnicy pawilonu przy Konopni-
ckiej 5 oraz Staffa 2 oraz prace awaryj-
ne w trzech pawilonach. W sumie na ten 
cel zaplanowano 75 tys. zł.

/AP/

Zawiadomienie o zmianie opłaty 
za wodę i odprowadzenie ścieków
Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek działając na podstawie § 100 pkt 2 Statutu 

Spółdzielni informuje mieszkańców o podwyżce opłaty za wodę i odprowadzanie 
ścieków. Zmiana opłaty jest spowodowana podwyżką cen wody i odprowadzania 
ścieków, która ma być wprowadzona od 29 maja tego roku przez Wodociągi Kie-
leckie sp. z o.o. Obecnie za wodę i ścieki płacimy łącznie 9,60 zł za każdy metr 
sześcienny (1000 litrów). Od 29 maja opłata wzrośnie do 9,71 zł, czyli o 11 groszy.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, 
a także w trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników odczyty wodomie-
rzy w maju nie będą dokonywane. 

Rozliczenie wody zostanie wykonane na koniec grudnia br. Roczne zużycie zo-
stanie podzielone na dwie statystyczne części tj.:  za 5 miesięcy będziecie Państwo 
obciążeni dotychczasową ceną wody tj. 9,60 zł/ m³, a za 7 miesięcy nową stawką 
9,71 zł/m³.

Walne Zgromadzenie – czy się odbędzie?
Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek w Kielcach informuje, że w związku z obecną 

sytuacją epidemiczną i zakazem organizowania zgromadzeń pod znakiem zapytania 
stanęła organizacja tegorocznego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkanio-
wej Bocianek. Wstępnie zaplanowano je na dzień 25 czerwca 2020 roku (czwartek), 
miejscem obrad ma być sala konferencyjna Hotelu Kongresowego przy al. Solidar-
ności 34. Prosimy o śledzenie strony internetowej www.smbocianek.pl, gdzie będą 
zamieszczane bieżące informacje na temat Walnego Zgromadzenia.

Przypominamy o zmianie opłaty za wywóz śmieci
W związku wchodzącą w życie podwyżką cen za odbiór śmieci, Spółdzielnia 

Mieszkaniowa Bocianek prosi, aby mieszkańcy osiedla do otrzymanych w styczniu 
czynszów (które obowiązywały do marca), od 1 kwietnia doliczali dodatkowe 4,50 zł 
za każdą osobę zgłoszoną do zamieszkania. Podwyżka cen za wywóz odpadów jest 
niezależna od spółdzielni, obowiązuje na terenie całego miasta.

Kasa spółdzielni zamknięta do odwołania
W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Bocianek informuje, że zamknięta została kasa w budynku administracji osiedla przy 
ul. Konopnickiej 5. Zalecamy, aby opłaty czynszowe dokonywać za pośrednictwem 
przelewów elektronicznych, za które większość banków nie pobiera opłat. O terminie 
ponownego uruchomienia kasy spółdzielni poinformujemy na stronie internetowej 
www.smbocianek.pl.

Nie wyrzucaj rękawiczek na klatkę schodową!
Prosimy o niewyrzucanie jednorazowych rękawiczek na klatkach schodowych, 

a zwłaszcza o niewkładanie ich za grzejniki centralnego ogrzewania. Dbając o swoje 
zdrowie nie narażaj bezpieczeństwa innych mieszkańców osiedla oraz osób sprzątają-
cych części wspólne budynków!

Co zrobić, gdy dojdzie do awarii a jesteś w kwarantannie?
W przypadku mieszkań objętych kwarantanną będą usuwane tylko usterki zagra-

żające zdrowiu lub życiu.
O kwarantannie bezwzględnie trzeba poinformować osobę przyjmującą zgłosze-

nie. Ponadto w trakcie przeprowadzenia niezbędnych interwencji czy napraw przez 
przedstawicieli spółdzielni w lokalach mieszkalnych, w których przebywają osoby na 
kwarantannie czy w izolacji, należy zachować bezwzględną ostrożność i podstawo-
we zasad higieny, takie jak: 

• przed wejściem konserwatora do mieszkania należy posprzątać mieszkanie 
i zdezynfekować powierzchnie lub przedmioty, szczególnie w pomieszczeniu wy-
znaczonym do usunięcia usterki, z którymi miała styczność osoba przebywająca na 
kwarantannie czy osoba chora;

• dokładne przewietrzyć mieszkanie, ponieważ w przypadku słabej cyrkulacji po-
wietrza czynniki chorobotwórcze mogą unosić się w pomieszczeniach, a także osia-
dać na różnych powierzchniach; 

• po otworzeniu drzwi wejściowych zamknąć się w innym pomieszczeniu i nie 
wychodzić z niego do czasu zakończenia prac konserwatora.

WAŻNE KOMUNIKATY
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Z przykrością zawiada-
miamy, że zmarł Dariusz 
Kuleta, wieloletni pracow-
nik Spółdzielni Mieszka-
niowej Bocianek. Z na-
szym osiedlem związany 
był niemal przez całe swo-
je życie.

 Na Bocianku pracował od 
11 listopada 1980 do 18 lute-
go 2020 roku. W okresie 11 
listopada 1980 do 31 grud-
nia 1990 roku zatrudniony 
w KSM, a od 1 stycznia 1991 
do dnia śmierci w SM Bocia-
nek. Od początku mieszkał 
na Bocianku. 

Na co dzień cichy, spokoj-
ny, sympatyczny. W pracy 
bardzo lubiany, koleżeński 
z dużym poczuciem humo-
ru. Pomimo swoich proble-
mów zdrowotnych zawsze 
sumiennie i odpowiedzialnie 
podchodził do zleconych mu 
zadań. Zawsze można było 
na niego liczyć.

Wolne lokale  
do wynajęcia

Władze Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek 
oraz firmy odbierającej 
odpady z terenu naszego 
osiedla apelują, by nie par-
kować samochodów w oko-
licy altan śmietnikowych.

- Często się zdarza, że 
mieszkańcy zostawiają auta 
w miejscach, gdzie ulice są węż-
sze niż normalnie. Z tego powo-
du śmieciarki, które są znacznie 
szersze od aut osobowych nie 
są w stanie dojechać do altan 
i zabrać z nich śmieci - informują 
pracownicy spółdzielni.

Przedstawiciele firmy od-
bierającej odpady z osiedla in-
formują, że szczególnie często 
tego typu sytuacje zdarzają 
się w okolicy bloków przy ulicy 
Gałczyńskiego oraz Wyspiań-
skiego.

Śmieciarki nie mają jak zabrać odpadów

Przez tak zaparkowane samochody przy ul. Gałczyńskiego śmieciarka nie ma jak dojechać do 
altan po odpady.

Do wynajęcia jest blisko 200-metrowy lokal usługowy przy uli-
cy Wyspiańskiego, w którym funkcjonowała bawialnia.

Spółdzielnia posiada także mniejszy lokal handlowo-usługo-
wy w pawilonach przy ul. Konopnickiej 5.

Spółdzielnia Mieszkanio-
wa Bocianek w Kielcach 
posiada do wynajęcia dwa 
wolne lokale handlowo-
-usługowe. Oba znajdują 
się w dobrej lokalizacji, 
a czynsz jest atrakcyjny ce-
nowo. 

Pierwszy to blisko dwustu-
metrowy lokal (193,4 mkw.) 
znajdujący się na terenie No-
wego Bocianka, przy ul. Wy-
spiańskiego 1C. Usytuowa-
ny jest na parterze budynku 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
innych punktów usługowo-
-handlowych, takich jak salon 
urody i salon fryzjerski czy 
dyskont spożywczy Żabka. 

Drugi lokal o powierzchni 
45,3 mkw. znajduje się w cen-
tralnej części osiedla w kom-
pleksie pawilonów przy ul. Ko-
nopnickiej 5. Usytuowany jest 
na parterze budynku, a w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie 
znajduje się ośrodek zdrowia 
oraz sklepy. 

W obu przypadkach najem-
ca może liczyć na atrakcyjne 
stawki czynszowe. Więcej in-
formacji tel. 41 332 24 41.

Zmarł nagle
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Znana pisarka i wybitny 
językoznawca na Bocianku

Katarzyna Bonda, nazywana pol-
ską królową kryminałów po raz 
pierwszy odwiedziła Kielce. 17 grud-
nia spotkała się z fanami w biblio-
tece na naszym osiedlu. Z kolei 4 
marca w tym samym miejscu można 
było się spotkać z wybitnym polskim 
językoznawcą - profesorem Jerzym 
Bralczykiem.

Katarzyna Bonda to dziennikar-
ka i scenarzystka, najpopularniejsza au-
torka powieści kryminalnych w Polsce. 
Urodzona w 1977 w Białymstoku. Obec-
nie mieszka w Warszawie. Wszystkie jej 
powieści zyskały status bestsellerów.

Jest autorką trylogii kryminalnej z Hu-
bertem Meyerem: „Sprawa Niny Frank”, 
„Tylko martwi nie kłamią”, „Florystka”, 
dokumentów kryminalnych „Polskie mor-
derczynie” i „Zbrodnia niedoskonała” 
oraz podręcznika „Maszyna do pisania”. 
Ogromną popularność oraz prestiżowe 
nagrody (ponad 2 miliony sprzedanych 
egzemplarzy w Polsce) przyniosła jej 
seria z profilerką Saszą Załuską: „Po-
chłaniacz”, „Okularnik”, „Lampiony”, 
„Czerwony Pająk”. „Pochłaniacz” otrzy-
mał Nagrodę Publiczności na Między-
narodowym Festiwalu Kryminałów 2015, 
a „Okularnik” – nagrodę Bestsellery 
Empiku 2015. Prawa do wydań zagra-
nicznych zostały dotąd sprzedane do 14 
krajów. 

DWIE GODZINY 
Z KRÓLOWą KRYMINAŁÓW
17 grudnia pisarka pierwszy raz od-

wiedziła Kielce i przyjechała na Bocia-
nek, gdzie w Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej spotkała się ze swoimi fanami, 
których przybyło blisko 200. Wśród nich 
było wielu znanych kielczan, m.in. wice-
prezydent miasta Marcin Różycki.

Czytelnicy mogli porozmawiać z au-
torką, zrobić sobie z nią wspólne zdjęcie, 
a także kupić jej książkę oraz zdobyć au-
tograf.

- To bardzo miła i sympatyczna osoba, 
wesoła, zrobiła na mnie i na wszystkich 
niesamowite wrażenie. Cudowna postać 
– mówiła pani Mariola, obecna na spot-
kaniu z pisarką i nie była to odosobniona 
opinia.

Kilka tygodni temu - 4 marca w „Biblio-
tece na Bocianku” mogliśmy się spotkać 
z kolejną nietuzinkową postacią.

JęZYKOWE ZAWIŁOśCI 
I SALWY śMIECHU
Nasze osiedle odwiedził wybitny języ-

koznawca Jerzy Bralczyk. Nie wszyscy 
mogli wziąć udział w spotkaniu z profe-
sorem. Chętnych było dziesięć razy tyle 
co miejsc w placówce!

4 marca biblioteka wypełniona była 
po brzegi miłośnikami gawęd profeso-
ra. Wśród nich byli m.in: prezydent Kielc 
Bogdan Wenta z małżonką Iwoną, za-
stępca prezydenta Kielc Marcin Różycki, 
dyrektor Kancelarii Prezydenta Sławomir 
Stachura, zastępca dyrektora Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu Grzegorz So-
wiński, dyrektor KCK Augustyna Nowa-
cka.

Rozmowę prowadziła redaktor Marze-
na Sobala. Pogodne opowieści profesora 
wywoływały salwy śmiechu słuchaczy, 
którzy na długo zapamiętają spotkanie 
z nieocenionym językoznawcą.

Niestety z powodu obowiązku zacho-
wania izolacji społecznej spowodowanej 
epidemią koronawirusa nieprędko będzie 
można uczestniczyć w kolejnym tego 
typu spotkaniu na naszym osiedlu.

/AP/

Sala biblioteki funkcjonującej na naszym osiedlu wypełniona była po brzegi podczas spotkania z Bondą i Bralczykiem.
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Katarzyna Bonda.

Prof. Jerzy Bralczyk.



NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO i NIEMIECKIEGO

on-line

603 79 89 89

ZAJĘCIA JĘZYKOWE 
W DOMU - ON-LINE

NIE MOŻESZ WYCHODZIĆ Z DOMU !
CHCESZ NADROBIĆ ZALEGŁOŚCI ?

MASZ EGZAMIN ÓSMOKLASISTY lub MATURĘ ?

                  DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ !!!
                POSTAW NA NAUKĘ JĘZYKA 
                   ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

                                ONLINE - BEZPIECZNIE
                 NIE ZOSTAWAJ W TYLE

Twoja szkoła językowa Nr 1

dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz w biznesie

angielskikielceonline@op.pl
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