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Nie żyje 
Wiesław 
Kamiński
Z głębokim smutkiem i żalem infor-

mujemy, że w dniu 6 lipca 2020 zmarł 
Wiesław Kamiński - przewodniczący 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszka-
niowej Bocianek. 

Był jednym z głównych przedstawicieli 
grupy, która zainicjowała powstanie na-
szej spółdzielni. Przez 30 lat jej istnienia, 
23 lata był członkiem Rady Nadzorczej, 
z czego aż przez 15 lat pełnił funkcję 
przewodniczącego.

Czytaj na stronie 9

Był prezesem SM Bocianek przez 12 lat,
przeszedł na emeryturę
Eryk Wilkoński, wieloletni prezes 

SM Bocianek odszedł na zasłużoną 
emeryturę. Był także przewodniczą-
cym Forum Kieleckich Spółdzielni 
Mieszkaniowych.

Eryk Wilkoński od 31 sierpnia 2007 
roku był wiceprezesem Spółdzielni Miesz-
kaniowej Bocianek, a od października 

2008 roku jej prezesem. Równolegle 
przez kilka ostatnich lat pełnił funkcję 
przewodniczącego Forum Kieleckich 
Spółdzielni Mieszkaniowych. Wraz z koń-
cem czerwca przeszedł na emeryturę.

Panie Eryku, dziękujemy za pracę na 
rzecz naszej spółdzielni, życzymy reali-
zacji planów i wszelkiej pomyślności.
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Eryk Wilkoński odbiera kwiaty i podzię-
kowania od członków Forum KSM.

Kiedy zwołać Walne Zgromadze-
nie? Czy w obecnej sytuacji kadencja 
członków Rady Nadzorczej wydłuża 
się automatycznie, czy zarząd funk-
cjonuje bez organu nadzorującego?

Koronawirus wywołał całą masę prob-
lemów, także w aspekcie prawno-organi-
zacyjnym. Publikujemy opinię prawną od-
noszącą się do sytuacji w jakiej znalazły 
się spółdzielnie mieszkaniowe.

Walne  
dopiero po 
epidemii

Czytaj na stronie 6

Mamy całodobową 
pomoc techniczną

Cieknący kran o piątej nad ranem, 
czy awaria prądu o północy - to już 
nie problem. Całodobowa obsługa 
techniczna działa od 1 lipca na terenie 
osiedla Bocianek. 

Usterki należy zgłaszać dzwoniąc pod 
następujące numery telefonów:

Dni powszednie godz. 7:00-15:00
wszelkie usterki – 41 331 56 73
Dni powszednie godz. 15:00-20:00
Elektrycy – 695 586 434

Hydraulicy – 695 586 424
C.O. – 692 465 844, 502 024 838
Dni powszednie 20:00-7:00 oraz ca-

łodobowo w soboty, niedziele i święta 
Pogotowie techniczne – 793 699 995
Ponadto usterki można zgłaszać osobi-

ście w czasie pracy biura spółdzielni tj. dni 
powszednie w godz. 7:00-15:00 (w czwart-
ki do godz. 17:00) lub drogą mailową na 
adres: smbocianek@interia.pl.

/AP/
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Osiedlowa pasieka  
na dachu pawilonu
Pasieka powstała na dachu pa-

wilonu przy ul. Konopnickiej 5. Kilka 
pszczelich rodzin  może dać nawet 
100 litrów miodu rocznie.

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek Paweł Kubicki przyznaje, że 
pomysł stworzenia pasieki na terenie 
osiedla zrodził się w ubiegłym roku. 
Zrealizowany został kilka tygodni 
temu. Ule ustawiono na dachu pawilo-
nu przy ul. Konopnickiej 5.

Czytaj na stronie 4

Więcej zieleni  
na naszym osiedlu
Kolejne 140 krzewów ozdobnych 

posadzono na terenie osiedla Bocia-
nek tej wiosny. Nasadzeń dokonali 
pracownicy spółdzielni.

Czytaj na stronie 5

Audyt energetyczny  
dostaniemy za darmo
Blisko 145 tysięcy złotych pozyska-

ła Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocia-
nek w Kielcach na wykonanie audytów 
energetycznych wszystkich bloków na 
terenie osiedla. Za wykonanie doku-
mentacji wraz z wyliczeniem mocy za-
mówionych do ciepłowni oraz kontrolą 
ścian kamerą termowizyjną spółdziel-
nia nie zapłaci ani złotówki. 

28 maja 2020 roku Zarząd Spół-
dzielni Mieszkaniowej Bocianek pod-
pisał z Urzędem Marszałkowskim Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego umowę 
o dofinansowaniu wykonania usługi 
doradczej specjalistycznej polegają-
cej na opracowaniu audytów ener-
getycznych budynków Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach 
wraz z wyliczeniem mocy zamówio-
nych, analizą zastosowania odnawial-
nych źródeł energii oraz badaniem 
kamerą termowizyjną. 

Czytaj na stronie 8

Powstanie skatepark  
i boisko, jeśli zagłosujesz
Kompleks sportowo-rekreacyjny 

wraz ze skateparkiem może powstać 
na terenach znajdujących się za Szkołą 
Podstawową nr 1. Wniosek o wybudo-
wanie takiego obiektu w ramach budże-
tu obywatelskiego złożyła grupa miesz-
kańców naszego osiedla. Głosowanie 
ruszy jesienią. Liczy się każdy głos!

W  N U M E R Z E
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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”

Dzięki nagraniom z kamer moni-
toringu osiedlowego ustalono toż-
samość mężczyzny, który późnym 
wieczorem 20 maja zniszczył 16 lamp 
oświetlających wejścia do klatek 
schodowych.

Do zdarzenia doszło 20 maja ok. godz. 
22. Na nagraniu widać jak mężczyzna, 
najpierw odkręcał klosze i niszczył je, 
a następnie tłukł LED-owe żarówki. W su-
mie zniszczył 16 lamp. Dzięki nagraniu 
z kamer udało się ustalić sprawcę. Młody 

mężczyzna przyznał się do winy a następ-
nie przyszedł wraz z matką do spółdzielni 
i zapłacił za zniszczenie. 

- To kolejny przypadek, gdy osiedlo-
wy monitoring przyczynił się do złapania 
sprawców przestępstw - mówi Paweł Ku-
bicki, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Kielcach.

Przypomnijmy, w przeszłości nasze 
kamery pomogły złapać nie jednego wan-
dala. Dzięki nim policja schwytała także 
osoby kradnące samochody.

Szedł i niszczył, 
został złapany 
dzięki kamerom

Na terenie naszego osiedla zainstalowanych jest kilkadziesiąt kamer o wysokiej roz-
dzielczości nagrywanego obrazu.
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Biuro Obsługi Interesanta dla 
bezpieczeństwa wszystkich

Od 18 maja w naszej spółdzielni dzia-
ła Biuro Obsługi Interesanta. Zostało 
utworzone ze względu na obostrzenia 
sanitarne związane z epidemią. 

Na parterze budynku administracji 
osiedla, przy ul. Konopnickiej 5, zainsta-
lowany został kolejkomat. Każdy intere-
sant musi pobrać z niego bilet wybierając 
jedną z opcji - w zależności od sprawy, 
którą chce załatwić:
•  sekretariat, sprawy członkowskie, win-

dykacja,
•  dział techniczny, zgłoszenia, usterki,

• czynsze, księgowość, ubezpieczenia, 
meldunki.

Kolejkomat wydrukuje bilet z numerem - 
dokładnie taki sam jaki otrzymujemy, gdy 
idziemy na przykład na pocztę główną 
obok kieleckiego dworca PKP.

Następnie, gdy na tablicy elektronicz-
nej, zainstalowanej nad schodami (na 
półpiętrze) wyświetli się numer naszego 
biletu, należy udać się na pierwsze piętro. 
Tam w części holu oraz sali konferencyjnej 
wykonano specjalną zabudowę i stworzo-
no stanowiska obsługi.

- Biuro Obsługi Interesanta zostało za-
projektowane i wykonane w taki sposób, 
aby spełniało wytyczne Państwowej In-
spekcji Pracy, wydane w związku epide-
mią koronawirusa w naszym kraju - infor-
muje Paweł Kubicki, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek.

- Zrobiliśmy to dla bezpieczeństwa za-
równo pracowników spółdzielni, jak i osób 
przychodzących do nas w celu zgłoszenia 
usterki, załatwienia spraw członkowskich, 
zapłacenia czynszu itp. - informuje prezes 
Paweł Kubicki.

Po wejściu do budynku wciśnij w ko-
lejkomacie odpowiedni guzik informu-
jąc pracowników spółdzielni jaki jest 
cel twojej wizyty. Zabierz z kolejko-
matu wydruk z numerem.

Poczekaj aż na wyświetlaczu zawie-
szonym na ścianie nad schodami wej-
ściowymi na piętro wyświetli się Twój 
numer, który widnieje na pobranym 
wydruku z kolejkomatu.

Wejdź na I piętro budynku spółdzielni, gdzie 
znajduje się Biuro Obsługi Interesanta z wy-
dzielonymi trzema stanowiskami - zgodnymi 
z opcjami wyboru w kolejkomacie zainstalo-
wanym na parterze.

1 2 3

44Po wejściu na pierwsze piętro udaj się zgodnie z kierunkiem wyznaczonym strzałkami do Biura Obsługi Interesanta. Podejdź do sta-
nowiska A, B lub C, w zależności od sprawy jaką chcesz załatwić:
A - sekretariat, sprawy członkowskie, windykacja
B - czynsze, księgowość, ubezpieczenia, meldunki.
C - dział techniczny, zgłoszenia, usterki. 

5
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Osiedlowa pasieka na dachu
Pasieka powstała na dachu pawi-

lonu przy ul. Konopnickiej 5. Kilka 
pszczelich rodzin  może dać nawet 
100 litrów miodu rocznie.

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek Paweł Kubicki przyznaje, że 
pomysł stworzenia pasieki na terenie 
osiedla zrodził się w ubiegłym roku. Zre-
alizowany został kilka tygodni temu. Ule 
ustawiono na dachu pawilonu przy ul. 
Konopnickiej 5.

- Wybraliśmy dach nad biurem Miej-
skiej Biblioteki Publicznej - wyjaśnia pre-
zes. – Mieszkańcy nie muszą obawiać 
się tego latającego towarzystwa, pszczo-
ły są łagodne i zajęte własnymi sprawami 
- twierdzi.

Ulami opiekują się członkowie Święto-
krzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. 
Według ich obliczeń nasze pszczoły po-
winny wytworzyć około 100 litrów miodu 
rocznie. Co się stanie z taką ilością słod-
kiego gęstego płynu? 

- Będziemy go rozdawać mieszkań-
com jako nagrody w konkursach czy 
w formie upominków na święta - informu-
je prezes Kubicki.

Ostatnio miejskie pasieki są bardzo 
modne. W Kielcach jest ich już kilka - 
między innymi na dachu dużego hotelu 
w centrum miasta czy obok klasztoru ka-
pucynów przy ul. Warszawskiej.

Adam Król, wiceprezes 
Świętokrzyskiego Sto-
warzyszenia  Pszcze-
larzy prezentuje ule na 
dachu pawilonu przy 
ul. Konopnickiej 5.

Ule zostały ustawione 
na dachu biura Miej-
skiej Biblioteki Publicz-
nej.

12 budek lęgowych dla jerzyków 
zostało zamontowanych na terenie 
osiedla mieszkaniowego Bocianek. 
Te ptaki to istni pogromcy komarów. 

Jerzyki są mistrzami w zjadaniu koma-
rów – mówi Monika Klimowicz z Ogólno-
polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. 

– Szacuje się, że potrafią w ciągu dnia 
zjeść nawet 20 tys. owadów – dodaje.

Tym samym zasłużyły sobie na miano 
liderów wśród ptasich pogromców insek-
tów.

W piątek 22 maja na terenie naszego 
osiedla zamontowano 12 budek lęgo-

wych dla jerzyków. Umieszczono je na 
trzech blokach, tj.

– Wyspiańskiego 5 kl. I – 4 szt.,
– Wyspiańskiego 8 kl. I – 4 szt.,
– Norwida 6 kl. I – 4 szt.
Spółdzielnia pozyskała budki lęgowe 

bezpłatnie z kieleckiego magistratu.

Dwanaście nowych budek lęgowych  
dla największych pogromców komarów

Budki montowane na bloku przy ul. Norwida 6. Budki przy ul. Wyspiańskiego 5.
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Nietypowy widok mogli  zobaczyć 
mieszkańcy Kielc i okolic. Przez sto-
licę województwa świętokrzyskiego 
przeszedł podróżnik z wielbłądem. 
Zawitał także na nasze osiedle.

Sébastien Cheval jest Kanadyjczy-
kiem francuskiego pochodzenia. Wielbłą-
da kupił w Polsce i prawdopodobnie chce 
z nim dotrzeć do Francji. Przemierzając 
Kielce był na terenie naszego osiedla, 
gdzie został nakarmiony przez lokalnych 
sklepikarzy. Skrzynkę owoców i warzyw 
otrzymał także dla swojego dwugarbne-
go przyjaciela.

Takie nazwisko do czegoś zobowiązuje...

Więcej zieleni Gość z... 
wielbłądem

Kolejne 140 krzewów ozdobnych 
posadzono na terenie osiedla Bocia-
nek tej wiosny. Nasadzeń dokonali 
pracownicy spółdzielni.

Osiedle Bocianek jest uznawane 
przez kielczan jako jeden z bardziej zie-
lonych rejonów miasta. Wielokrotnie to 
właśnie zieleń wymieniana była przez 
bohaterów naszego cyklu „poznaj sąsia-
da” wśród największych atutów nasze-
go osiedla. Władze spółdzielni dbają by 
wokół bloków było jak najwięcej drzew 
i krzewów, dlatego co roku prowadzone 
są nowe nasadzenia.

Tak było i tej wiosny. Tym razem nasa-
dzenia wykonano wokół pawilonów han-
dlowych przy ulicy Konopnickiej 5. 

Część  krzewów posadzono między 
blokiem przy Norwida 6 a kolekturą Lot-
to. Resztę między pawilonami a blokiem 
przy Konopnickiej 3. Na tym jednak nie 
koniec. Wykonane także zostały rabaty 
kwiatowe wzdłuż ulicy Boya-Żeleńskie-
go obok Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Ostatecznie zdecydowano  
o nasadzeniu tam róż w odcieniach czer-
wieni.

/AP/

Tej wiosny kolejne 140 krzewów nasadzono na terenie osiedla Bocianek.

Po raz kolejny przekonaliśmy się, 
że zieleń oraz kwiaty są dla miesz-
kańców Bocianka bardzo ważne. 
W czerwcu do różanego ogrodu urzą-
dzonego pod swoim balkonem zapro-
sili nas państwo Zofia i Józef Ozdoba.

Mieszkańcy bloku przy ul. Kasprowi-
cza przyznają, że urządzenie takiego 
ogrodu wymaga sporego wysiłku. 

- Trzeba o niego dbać przez cały rok. 
Od marca do późnej jesieni - mówią 
zgodnie.

Mieszkańcy bloku przy Kasprowicza 3 
w ogóle słyną z zamiłowania do kwiatów, 
których całe mnóstwo sadzą wokół swo-
jego budynku oraz na swoich balkonach.

/AP/

Państwo Zofia i Józef Ozdoba stworzyli piękny różany ogródek pod swoim balkonem.
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Kiedy zwołać Walne 
Zgromadzenie? Czy w obec-
nej sytuacji kadencja człon-
ków Rady Nadzorczej wy-
dłuża się automatycznie, 
czy zarząd funkcjonuje bez 
organu nadzorującego? 
Koronawirus wywołał całą 
masę problemów, także 
w aspekcie prawno-organi-
zacyjnym. Publikujemy opi-
nię prawną odnoszącą się 
do sytuacji w jakiej znalazły 
się spółdzielnie mieszka-
niowe.

W dniu 20-03-2020 r. wpro-
wadzono stan epidemii na 
podstawie rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia w sprawie ogło-
szenia na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej stanu epidemii 
(Dz. U. poz. 491 z późn. zm.). 
Wcześniej, od 14-03-2020 r. 
obowiązywał stan zagrożenia 
epidemicznego. W związku 
z szybkim rozprzestrzenia-
niem się wirusa SARS-CoV-2 
i rosnącym zagrożeniem zaka-
żenia, konieczne było podjęcie 
szeregu środków zapobie-
gających rozwojowi epidemii 
i wprowadzenie szczególnych 
uregulowań prawnych.

Stale rosnący wzrost zagro-
żenia koronawirusem w Pol-
sce nie pozostaje bez wpływu 
na sytuację spółdzielni miesz-
kaniowych. Istotny problem 
dla funkcjonowania spółdziel-
ni stanowią kwestie zwołania 
walnego zgromadzenia oraz 
sprawowania funkcji członków 
rady nadzorczej do czasu od-
bycia kolejnego walnego zgro-
madzenia. 

Zorganizowanie w obec-
nym stanie prawnym wal-
nego zgromadzenia wiąże 
się z szeregiem ograniczeń. 
Rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 29-05-2020 r. 
w sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystą-
pieniem stanu epidemii (Dz. 
U. poz. 964 z późn. zm.) do 
odwołania wprowadzono za-
kaz organizowania innych niż 
określone w ust. 1 imprez, 
spotkań i zebrań niezależnie 

od ich rodzaju, z wyłącze-
niem spotkań do 150 osób. 
Przepisy w tym zakresie były 
kilkukrotnie zmieniane. Istotne 
jest, iż obecnie maksymalna 
liczba uczestników zebrania 
nie może być większa niż 150 
osób, a uczestnicy są zobowią-
zani do zachowania odległości 
co najmniej 2 m między sobą 
lub do zakrywania ust i nosa. 
Mając na względzie liczbę 
członków spółdzielni i innych 
osób uprawnionych do uczest-
nictwa w walnym zgromadze-
niu, należy stwierdzić, iż jego 
zorganizowanie wiązałoby się 
ze znacznymi utrudnieniami 
oraz dużymi kosztami. 

CO Z WALNYM 
ZgROMADZENIEM?
Ustawodawca dostrzega-

jąc ten problem zdecydował 
się na wprowadzenie odpo-
wiedniej regulacji i tak zgodnie 
z art. 90 ustawy z dnia 31-
03-2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem covid-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 568, da-
lej: specustawa): 

„jeżeli ustawowy termin 
zwołania walnego zgroma-
dzenia spółdzielni albo zebra-
nia właścicieli lokali przypada 
w okresie obowiązywania sta-
nu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii, trwają-
cego w dniu wejścia w życie 
niniejszej ustawy lub ogłoszo-
nego bezpośrednio po okre-
sie trwającym w dniu wejścia 
w życie niniejszej ustawy, ule-
ga on przedłużeniu o 6 tygodni 
od dnia odwołania tego stanu”.

Przepisy specustawy po-
zwalają zatem na przesunię-
cie terminu walnego zgroma-
dzenia i na zorganizowanie 
obrad dopiero wtedy, kiedy bę-
dzie to bezpieczne dla człon-
ków spółdzielni i innych osób 
biorących udział w walnym 
zgromadzeniu. Wprowadzone 
rozwiązania wyłączają zatem 

stosowanie przepisów ustawy 
z dnia 15-12-2000 r. o spół-
dzielniach mieszkaniowych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 845 
z późn. zm., dalej u.s.m.) w za-
kresie terminu, w jakim zarząd 
obowiązany jest zwołać posie-
dzenie walnego zgromadzenia 
lub jego części.

JAK ZATWIERDZIć 
SPRAWOZDANIE 
FINANSOWE?
Ponadto zgodnie z art. 

15zzh specustawy w związku 
z § 3 ust. 4 rozporządzenia 
Ministra Finansów w sprawie 
określenia innych terminów wy-
pełniania obowiązków w zakre-
sie ewidencji oraz w zakresie 
sporządzenia, zatwierdzenia, 
udostępnienia i przekazania 
do właściwego rejestru, jed-
nostki lub organu sprawozdań 
lub informacji (Dz.U.2020.570) 
termin sporządzenia sprawo-
zdania finansowego został 
wydłużony do końca czerwca 
2020 r., a termin na zatwierdze-
nie sprawozdania finansowego 
do końca września 2020 r. Ter-
miny te, w drodze rozporządze-
nia Ministra Finansów, mogą 
zostać zmienione. Powstaje 
wątpliwość co do relacji art. 
15zzh oraz art. 90 specusta-
wy. Zgodnie ze stanowiskiem 
przedstawionym przez dr Je-
rzego Jankowskiego, Prezesa 
Zarządu Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych 
RP „należy uznać, iż obowią-
zek zwołania walnego zgro-
madzenia dla zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 
ustalony rozporządzeniem Mi-
nistra Finansów jest odrębny 
od ww. przepisu art. 90. Obo-
wiązek zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego nie 
wynika bowiem z przepisów 
ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych (Dz.U.2018.845), 
ale z art. 53 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachun-
kowości (Dz.U.2019.351). 
W ustawie o spółdzielniach 
mieszkaniowych występuje tyl-
ko uprawnienie walnego zgro-
madzenia spółdzielni do jego 
zatwierdzenia”.

KONIEC KADENCJI 
RADY NADZORCZEJ...
Wątpliwości pojawiły się rów-

nież w zakresie końca kadencji 
rady nadzorczej, ponieważ sto-
sownie do treści art. 82 ust. 3 i 4 
u.s.m. nie można być członkiem 
rady nadzorczej dłużej niż przez 
2 kolejne kadencje rady nadzor-
czej, a kadencja rady nadzor-
czej nie może trwać dłużej niż 
3 lata. W sytuacji późniejszego 
odbycia walnego zgromadzenia 
w roku 2020 upłynie więcej niż 3 
lata od powołania dotychczaso-
wych członków rady nadzorczej. 
Powstała zatem wątpliwość czy 
dotychczasowi członkowie rady 
nadzorczej mogą nadal spra-
wować swoje funkcje. Wszelkie 
wątpliwości w tym zakresie zo-
stały rozwiane w przyjętej 19 
czerwca 2020 ustawie o dopła-
tach do oprocentowania kredy-
tów bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finanso-
wej przedsiębiorcom dotknię-
tym skutkami COVID-19 oraz 
o zmianie niektórych innych 
ustaw zwaną tarczą antykry-
zysową 4 (Dz.U. 2020.1086), 
gdzie w  art. 78 wprowadzo-
no zmiany w ustawie z dnia 31 
marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 568 i 695) i wprowadzono 
zapis:

4) po art. 90 dodaje się art. 
90a w brzmieniu:

„Art. 90a. W przypadku gdy 
kadencja rady nadzorczej lub 
zarządu spółdzielni upływa 
w okresie obowiązywania sta-
nu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii, trwającego 
w dniu wejścia w życie niniejszej 
ustawy lub ogłoszonego bezpo-
średnio po okresie trwającym 
w dniu wejścia w życie niniejszej 
ustawy, ulega ona przedłużeniu 
do dnia zwołania pierwszego 
walnego zgromadzenia spół-
dzielni w terminie, o którym 
mowa w art. 90.”

Walnego Zgromadzenia nie 
będzie póki trwa epidemia
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40 nowych miejsc par-
kingowych powstało w tym 
roku na terenie osiedla Bo-
cianek w Kielcach.

Od lat mieszkańcy na-
rzekają na zbyt małą liczbę 
miejsc postojowych.

- Ciężko zaparkować, przed 
blokiem, zwłaszcza wieczo-
rem, kiedy wszyscy wracają 
do domu i zostawiają auta 
na noc. Ścisk jest straszny. 
Czasem, gdy wracam późno 
z pracy muszę odprowadzić 
samochód na parking strzeżo-
ny, nie mam innego wyjścia - 
mówi mieszkaniec bloku przy 
ulicy Gałczyńskiego.

Władze spółdzielni zapew-
niają, że robią wszystko, by 
problem rozwiązać.

- Każdego roku od kilku lat 
budujemy na terenie osiedla 
kilkadziesiąt nowych miejsc 
parkingowych. Tak jest i teraz 
- mówi Paweł Kubicki, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek. 

Jak informuje nasz roz-
mówca w 2020 roku na terenie 
naszego osiedla wygospoda-
rowano prawie 400 metrów 
kwadratowych powierzchni, na 
której może powstać około 40 
miejsc parkingowych dla samo-
chodów osobowych. Większość 
z nich została wybudowana 
wzdłuż ulicy Konopnickiej mię-
dzy skrzyżowaniem z ul. Boya-
-Żeleńskiego a Kasprowicza.

Przetarg na realizację tego 
zadania wygrało PW Ryszard 
Krzysztofik, które zaoferowa-
ło wykonanie robót za kwotę 

92,3 tys. zł. Większość prac 
została już wykonana.

/AP/

Większe parkingi

Aby woda nie ciekła do klatek

Co prawda zgodnie z ustawą 
z dnia 16-04-2020 r. o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związ-
ku z rozprzestrzenianiem się wiru-
sa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695 
z późn. zm.) „uchwała walnego 
zgromadzenia może być podjęta, 
jeżeli wszyscy członkowie zostali 
zawiadomieni o głosowaniu na piś-
mie albo przy wykorzystaniu środ-
ków bezpośredniego porozumiewa-
nia się na odległość. Uchwała może 
być również wynikiem głosów częś-
ciowo oddanych na piśmie lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośred-
niego porozumiewania się na odle-
głość”. Należy, jednakże zauważyć, 
iż organizacja zdalnego bądź kore-
spondencyjnego walnego zgroma-
dzenia w Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek z uwagi na ilość członków 
spółdzielni wiązałaby się z wielo-
ma trudnościami organizacyjnymi 
oraz z wysokimi kosztami. W prak-
tyce głosowanie takie jest możliwe 
jedynie w małych spółdzielniach. 
Ponadto należy pamiętać, że wal-
ne zgromadzenie jest najwyższym 
organem spółdzielni i jednocześnie 
wyrazem zasady samorządności 
spółdzielni. Wszyscy członkowie 
mają prawo brania udziału w wal-
nym zgromadzeniu oraz prawo gło-
su. Zorganizowanie zdalnego zgro-
madzenia mogłoby wykluczyć 
z udziału w nim m.in. seniorów, któ-
rzy nie korzystają z nowoczesnych 
technologii. Duży problem pojawia 
się także z zapewnieniem tajności 
głosowania w sprawach osobo-
wych, a zwłaszcza przy wyborze 
rady nadzorczej, gdyż zgodnie 
z § 118 ust. 13 Statutu Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Bocianek z dnia 
26-04-2018 r. (dalej: Statut) wybór 
członków Rady Nadzorczej należy 
do wyłącznej kompetencji walnego 
zgromadzenia. 

Mając na względzie zapewnie-
nie bezpieczeństwa członkom spół-
dzielni, pracownikom oraz innym 
osobom uprawnionym do wzięcia 
udziału w zgromadzeniu, a także 
przyjęte w tym zakresie przepisy 
specjalne zarząd Spółdzielni Miesz-
kaniowej Bocianek podjął decyzję 
o zorganizowaniu walnego zgro-
madzenia w późniejszym terminie, 
jednakże nie później niż w ciągu 6 
tygodni od odwołania stanu epide-
mii lub zagrożenia epidemicznego, 
jeżeli to nastąpi wcześniej. W przy-
padku pojawienia się możliwości 
zwołania walnego zgromadzenia 
o jego terminie będziecie Państwo 
poinformowani przy pomocy trady-
cyjnych zawiadomień wrzucanych 
do skrzynek pocztowych, strony 
internetowej oraz kwartalnika „Echo 
Bocianka”.

Parking przy skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Staffa.

Dwa dodatkowe miejsca przy  Konopnickiej 7.

Podczas wymiany wyłazu dachowego.

50 wyłazów na dach zo-
stanie wymienionych w tym 
roku w blokach na terenie 
naszego osiedla. Spółdziel-
nia zapłaci za to dwóm fir-
mom, które wygrały prze-
targ, po 61,2 tys. zł. 

Przetarg na wymianę wy-
łazów dachowych odbył się 
w połowie maja tego roku. 

- Wpłynęły cztery oferty, 
z czego dwie były ważne - in-
formują pracownicy spółdziel-
ni. Zlecenie otrzymały dwie  
firmy: Kominiarz Sp. z o.o. 
oraz KOM-BUD.

Każda z nich wymieni po 
25 wyłazów i każda z nich 
otrzyma za to wynagrodzenie 
w kwocie 61250 zł.
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Blisko 145 tysięcy złotych pozy-
skała Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Bocianek w Kielcach na wykonanie 
audytów energetycznych wszystkich 
bloków na terenie osiedla. Za wykona-
nie dokumentacji wraz z wyliczeniem 
mocy zamówionych do ciepłowni oraz 
kontrolą ścian kamerą termowizyjną 
spółdzielnia nie zapłaci ani złotówki. 

28 maja 2020 roku Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek podpisał z Urzę-
dem Marszałkowskim Województwa 
Świętokrzyskiego „Umowę na realizację 
vouchera w ramach projektu Popytowy 
System Innowacji-rozwój MŚP w regionie 
świętokrzyskim poprzez profesjonalne 
usługi doradcze”.  Przedmiot zamówienia 
dotyczy wykonania usługi doradczej spe-
cjalistycznej polegającej na opracowaniu 
audytów energetycznych budynków Spół-
dzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kiel-
cach wraz z wyliczeniem mocy zamówio-
nych, analizą zastosowania odnawialnych 
źródeł energii oraz badaniem kamerą ter-
mowizyjną. Wartość usługi doradczej wy-
nosi 170 000 zł, z czego 144 500 pokrywa 
Urząd Marszałkowski, a pozostałe 25 500 
jedna z firm wykonujących zadanie. Tym 
samym mieszkańcy osiedla nie zapłacą 
za wykonanie usługi nawet przysłowiowej 
złotówki. Ponieważ do najważniejszych 
wyzwań rozwojowych, przed którymi stoi 
spółdzielnia zaliczyć trzeba w pierwszej 
kolejności termomodernizację budynków, 
kontynuację rozpoczętych zadań remon-
towych, modernizację instalacji grzew-
czych i wprowadzenie usprawnień pro-
wadzących do zwiększenia efektywności 
energetycznej nieruchomości, spółdziel-
nia zdecydowała się przystąpić do tego 
programu. Działania takie umożliwiają 
prowadzenie racjonalnej gospodarki cie-
płem i skutecznie niwelują negatywne 
skutki wzrostu cen energii cieplnej. Do-
datkowo wykonanie termoizolacji działa 
ochronnie na elementy konstrukcyjne bu-
dynków, które są chronione w ten sposób 
przed niszczącym działaniem czynników 
atmosferycznych oraz podnosi estetykę 
budynków i osiedli. Audyt energetyczny 
zawiera wytyczne do wykonania termo-
modernizacji z uwzględnieniem wyko-
nania przyłącza ciepłej wody i likwidacji 
piecyków gazowych. Termomodernizacja 
jest czynnikiem polepszającym pozycję 
konkurencyjną mieszkań na Bocianku na 
rynku mieszkaniowym. Spółdzielnia sta-
je się bardziej konkurencyjna na rynku 
zarządzania mieszkaniami, dbając o po-
prawę estetyki budynków mieszkalnych, 

terenów zielonych, dróg, chodników, pla-
ców zabaw, utrzymując niskie opłaty za 
ciepło, wodę, ścieki, energię elektryczną, 
a tym samym – mniejsze opłaty czynszo-
we. Zawarta w audycie energetycznym 
wiedza pozwoli spółdzielni na podjęcie 
właściwych decyzji dotyczących przy-
szłych planów remontowych zasobów. 
Audyty energetyczne budynków Spół-
dzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kiel-
cach wraz z wyliczeniem mocy zamówio-
nych, analizą zastosowania odnawialnych 
źródeł energii oraz badaniem kamerą 
termowizyjną są usługą doradczą spe-
cjalistyczną, ponieważ odpowiadają na 
zidentyfikowane potrzeby spółdzielni. 
W ramach usługi spółdzielnia otrzyma 
gotowe do wdrożenia rozwiązania, które 
odpowiedzą na jej indywidualne potrze-
by. Audyty energetyczne są wykonywane 
z wykorzystaniem specjalistycznej wie-
dzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania 
efektu rozwojowego. Potrzeba realizacji 
usługi wynika z potrzeby zwiększenia 
komfortu oraz bezpieczeństwa mieszka-
nia, a także estetyki całego osiedla. Dzia-
łania te zapewnią obecnym mieszkańcom 
odpowiednie warunki życia, a naszym 
dzieciom i wnukom ochronę środowiska 
naturalnego. Ponadto wykonanie termo-
modernizacji wraz z likwidacją piecyków 
gazowych wpłynie na minimalizowanie 
kosztów utrzymania budynków, dostoso-
wanie się do zmieniających się warun-

ków na zewnątrz i wewnątrz spółdzielni, 
wprowadzenie innowacji (opomiarowanie 
mieszkań, nowe sposoby ich rozliczania, 
nowe technologie wykonywania ocieple-
nia budynków, przyłącze ciepłej wody, 
wykorzystanie nowych źródeł energii 
i nowoczesne instalacje energetyczne). 
Aby przetrwać na rynku nieruchomo-
ści spółdzielnia musi stale dbać o dobrą 
opinię w zarządzaniu nieruchomościami, 
a to jest bardzo trudne zadanie z racji 
oczekiwań właścicieli mieszkań, które 
są bardzo duże. Każdy członek chciałby 
mieszkać w budynku wyremontowanym, 
administrowanym w sposób idealny, o ni-
skich opłatach. Sprostanie takim wyma-
ganiom powoduje poszukiwanie przez 
spółdzielnię nowych rozwiązań. Dzięki 
wiedzy zdobytej z realizacji usługi spół-
dzielnia uzyska charakterystykę budyn-
ków pod kątem ich stanu technicznego. 
W tych obszernych dokumentach zosta-
ną prawidłowo przedstawione prace jakie 
pomogą zmniejszyć zapotrzebowanie 
energetyczne zasobów, a w konsekwen-
cji, które z nich doprowadzą do oszczęd-
ności na energii. 

Szczegóły audytów będą przedsta-
wiane na spotkaniach z mieszkańcami, 
stronie internetowej oraz kolejnych wyda-
niach „Echa Bocianka”.

/PK/

Audyty i kontrola bloków 
kamerą termowizyjną

Razem z audytem wykonane zostaną badania kamerą termowizyjną bloków. To ważne 
badanie ponieważ, pokazuje miejsca, w których należy poprawić izolację budynku.
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Zmarł Wiesław Kamiński, 
inicjator naszej spółdzielni

Z głębokim smutkiem 
i żalem informujemy, że 
w dniu 6 lipca 2020 zmarł 
Wiesław Kamiński, prze-
wodniczący Rady Nadzor-
czej Spółdzielni Mieszka-
niowej Bocianek. 

Był jednym z głównych 
przedstawicieli grupy, która 
zainicjowała powstanie na-
szej spółdzielni. Przez 30 lat 
jej istnienia, 23 lata był człon-
kiem Rady Nadzorczej, z cze-
go aż przez 15 lat pełnił funk-
cję przewodniczącego. Jako 
członek rady posiadał za-
wsze swoje, głęboko przemy-
ślane zdanie, którego potrafił 
bronić będąc jednocześnie 
otwarty na argumenty innych 
i zdolny do kompromisu, nie 
szukający w żadnej sprawie 
swojego interesu i korzyści. 
Życiowy optymizm i pogoda 
ducha były dla nas zawsze 
dobrym przykładem zacho-
wań w sytuacjach trudnych. 
Niezależnie od różnicy wieku 
potrafił przełamywać bariery 
i odnajdywać wspólny język 
z młodymi ludźmi, którym 
ufał i chętnie ich wspierał, 
dzieląc się swoimi życiowymi 
doświadczeniami. 

Jego uśmiech i znane po-
wszechnie poczucie humoru 
niejednokrotnie pozwalały 

znaleźć dobre wyjście z kon-
fliktów i problemów, przy-
wracając właściwe proporcje 
i podejście w różnych spra-
wach.

Pogrzeb Wiesława Ka-
mińskiego odbył się 13 lipca 
o godz. 11 w kościele pw. św. 
Józefa Robotnika w Kielcach. 
Po nabożeństwie żałobnym, 
w którym oprócz rodziny 
i przyjaciół zmarłego wzięła 
udział liczna grupa miesz-
kańców osiedla Bocianek, 
trumna z ciałem zmarłego 
spoczęła na cmentarzu ko-
munalnym w Cedzynie.

Byłego już przewodni-
czącego Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek w imieniu władz 
spółdzielni pożegnał Paweł 
Kubicki, prezes zarządu.

- Drogi Panie Wiesławie, 
żegnamy Cię dzisiaj ze smut-
kiem, ale i z chrześcijańską 
nadzieją, że dobry i miłosier-
ny Bóg, do którego „dobre 
czyny człowieka idą za nim” 
poza granicę życia, przyjmie 
Cię do wiecznego królestwa 
obdarzając wiekuistą nagro-
dą - mówił prezes Kubicki 
podczas uroczystości żałob-
nych.

- Nad Twoją trumną pochy-
lają się dzisiaj obecni i byli 

członkowie rad nadzorczych, 
zarządów, pracownicy oraz 
mieszkańcy Twojego Bocian-
ka. Niech ten symboliczny 
gest będzie naszym pożeg-
naniem z Tobą, a jednocześ-
nie podziękowaniem, za 
Twoją pracę, zaangażowanie 
w sprawy osiedla Bocianek 
i Twoją obecność wśród nas, 
która ufam głęboko nie koń-

czy się tym fizycznym rozsta-
niem.

Na zawsze pozostanie 
w naszej pamięci jako wspa-
niały Człowiek i Społecznik - 
powiedział prezes Kubicki.

Wyrazy głębokiego współ-
czucia Rodzinie i Najbliższym 
składają Rada Nadzorcza, 
Zarząd oraz pracownicy SM 
Bocianek.

Z przykrością zawiadamiamy, że 
po ciężkiej chorobie zmarła Małgo-
rzata Figura, wieloletnia pracownica 
Spółdzielni Mieszkaniowej Bocia-
nek w Kielcach. 

Przez 18 lat przyjmowała od Pań-
stwa zgłoszenia o usterkach, a także 
nadzorowała prace porządkowe na 
osiedlu.

Zawsze bardzo chętnie pomagała 
potrzebującym udzielając im cennych 
rad i wskazówek. To zaangażowanie 
i ciężka praca zostały docenione przez 
Krajową Radę Spółdzielczą, która 
przyznała jej Odznakę Zasłużonego 

Działacza Ruchu Spółdzielczego. 
Pani Małgosia miała przy tym 

ogromne poczucie humoru i nie raz 
rozbawiała wszystkich do łez. Swoim 
pozytywnym usposobieniem dodawała 
otuchy i sprawiała, że nawet zły dzień 
stawał się dla każdego lepszy. 

Dzięki swojej otwartości na drugiego 
człowieka, pomagała wielu mieszkań-
com nie tylko w sprawach związanych 
ze spółdzielnią, ale także w ich osobi-
stych problemach.

Jej odejście to nieodżałowana stra-
ta. Na zawsze pozostanie w naszej pa-
mięci.

Zmarła Małgorzata Figura – w naszej  
spółdzielni pracowała przez osiemnaście lat

Wiesław Kamiński był jednym z inicjatorów wydzielenia osied-
la Bocianek ze struktur Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
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Dlaczego warto mieć ubezpieczenie w UNIQA?

Ubezpieczenie mieszkania płatne miesięcznie to prawdziwy hit 
na rynku. Trzykrotnie zdobyło certyfikat Dobrej Polisy. W jego 
ramach chronimy ponad pół miliona mieszkań w Polsce. Cały czas 
wsłuchujemy się w potrzeby klientów i wprowadzamy nowości, 
które jeszcze lepiej ich zabezpieczają - mówi Dariusz Kowalczyk 
Dyrektor Regionu UNIQA dla Mieszkalnictwa.

Nasze ubezpieczenie oferowane jest w tzw. formule „od 
wszystkich ryzyk” i gwarantuje, że UNIQA przejmuje 
odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane losowymi 
zdarzeniami za wyjątkiem tych, które zostały jednoznacznie 
wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. To najszerszy 
możliwy zakres ubezpieczenia mieszkania i jego wyposażenia 
dostępny na rynku.

Bezpieczne Mieszkanie chroni też przed szkodami powstałymi  
w wyniku rażącego niedbalstwa. To rozwiązanie może zadowolić 
każdego, kto po wyjściu z mieszkania zastanawiał się, czy 
wyłączył żelazko, zamknął okno lub drzwi do mieszkania. Dzięki 
niemu, ubezpieczony otrzyma odszkodowanie nawet, gdy  
w jego mieszkaniu wybuchnie pożar wywołany niedopałkiem 
papierosa. 

Dodatkowo klient w pakiecie otrzymuje ubezpieczenie roweru na 
wypadek rabunku poza miejscem ubezpieczenia oraz ochronę 
od kradzieży przedmiotów codziennego użytku pozostawionych 
w samochodzie. A dzięki OC w życiu prywatnym będzie 

Z myślą o bezpieczeństwie naszych klientów wprowadziliśmy 
zmiany ubezpieczeniu mieszkania ze składką płatną przy czynszu.

Teraz możesz skorzystać z naszej oferty 
a Twoje mieszkanie dzięki temu będzie 
dobrze chronione.

chroniony nie tylko w Polsce, ale również na terenie całej Europy. 
W ramach Assistance, pokryjemy koszty pomocy fachowców np. 
hydraulika czy elektryka oraz wypłacimy za robociznę i części 
zamienne uszkodzonego sprzętu. 

- Chcemy towarzyszyć klientowi w jego codziennym domowym życiu 
i pomagać mu. Nasze usługi assistance są dostępne dla klientów  
24 godziny na dobę. Zapewnimy też pomoc zwierzętom domowym. 
To kompleksowe wsparcie dla klienta -  dodaje Dariusz Kowalczyk

Nowy produkt jest oparty na prostych zasadach i pakietach. Klient 
może wybrać te warianty, które mu pasują - może ubezpieczyć 
ruchomości domowe i stałe elementy wnętrz, mury oraz życie 
i zdrowie swoje i swoich bliskich. Nowością jest możliwość 
ubezpieczenia nagrobka należącego do ubezpieczonego. 

Nasze ubezpieczenie dostępne jest już od 12 zł miesięcznie. 
Składka płatna jest wraz z opłatami za mieszkanie. Dzięki temu 
nie trzeba pamiętać o corocznym odnowieniu polisy – dopóki 
składka jest opłacana, mieszkanie jest chronione. 

Jesteśmy przekonani, że nowa propozycja od UNIQA to najlepsza 
ochrona na rynku dla mieszkańców spółdzielni. 
 

Jak kupić ubezpieczenie?

To proste! Zadzwoń do nas, a nasz przedstawiciel odpowie na 
wszystkie pytania oraz pomoże Ci przejść na nowe warunki. 
Zostań w domu i bądź bezpieczny: wszystkie formalności 
załatwimy zdalnie. Możesz też umówić się na przekazanie 
wypełnionego wniosku w dogodny i bezpieczny sposób.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem  
41 343 02 90 wew. 5 lub 601 999 280.

Bezpieczne Mieszkanie
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Kompleks sportowo-
-rekreacyjny wraz ze skate-
parkiem może powstać na 
terenach znajdujących się 
za Szkołą Podstawową nr 
1. Wniosek o wybudowanie 
takiego obiektu w ramach 
budżetu obywatelskiego 
złożyła grupa mieszkańców 
naszego osiedla. głosowa-
nie ruszy jesienią. Liczy się 
każdy głos!

Projekt zakłada budowę mi-
nistadionu lekkoatletycznego, 
skateparku oraz przestrzeni 
relaksu i zabawy wraz z infra-
strukturą im towarzyszącą. Do 
tego powstać ma czterotoro-
wa bieżnia, skocznia do sko-
ku w dal, rzutnia do pchnięcia 
kulą oraz rzutnia do rzutu pi-
łeczką palantową.

- Umieszczenie urządzeń 
typu: kosz do gry w piłkę, 
bramka do piłki nożnej, gry 
podwórkowe na nawierzchni 
z kostki brukowej (szachy, kla-
sy, chińczyk, twister), tablica 
edukacyjna, tablica do pisania 
kredą, bilard nożny itp. uatrak-
cyjni rodzinne zabawy miesz-
kańców osiedla Bocianek. 
Starsi będą mogli zrelaksować 
się na ławeczkach w cieniu 

pod pawilonami ogrodowymi 
- czytamy w uzasadnieniu pro-
jektu złożonego do kieleckie-
go magistratu.

Nowy kompleks ma być 
również wykorzystywany do 
przeprowadzania imprez spor-
towych i rekreacyjnych o cha-
rakterze integracyjnym, np. fe-
stynów, zawodów sportowych.

Pomysł realizacji zada-
nia jest w pełni akceptowany 
oraz popierany przez dyrek-
cję Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kielcach oraz Zarząd Spół-
dzielni Mieszkaniowej Bocia-
nek. 

Wartość inwestycji to blisko 
3 miliony złotych. Kompleks 
możemy mieć niejako za dar-
mo - wykona go miasto w ra-
mach budżetu obywatelskie-
go, potrzebne są jednak nasze 
głosy. 

Bardzo prosimy o zaan-
gażowanie się wszystkich 
mieszkańców osiedla, bo każ-
dy głos jest „na wagę złota”. 
Głosowanie rozpocznie się 25 
września i potrwa do 9 paź-
dziernika. Ponieważ podpisy 
popierające projekt będzie 
można składać tylko elektro-
nicznie, zostaną uruchomione 

specjalne punkty, w których 
będzie udzielana Państwu 
pomoc w oddaniu głosu. Owe 
punkty uruchomione zostaną 

przez Szkołę Podstawową 
nr 1 oraz przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową Bocianek.

/PK/

„Bocianek na start” – liczy się 
każdy głos

2 lipca br. odbyło się spotkanie Fo-
rum Kieleckich Spółdzielni Mieszka-
niowych, podczas którego wybrano 
nowe władze.

Spowodowane to było przejściem na 
emeryturę dotychczasowego przewod-
niczącego Eryka Wilkońskiego z naszej 
spółdzielni oraz jego zastępcy Andrzeja 
Partyki ze Spółdzielni Mieszkaniowej Isk-
ra. Po złożeniu obu panom podziękowań 
za dotychczasową pracę przystąpiono 
do przeprowadzenia wyborów, w wyniku 
których Kolegium Forum przez najbliższe 
cztery lata pracowało będzie w następu-
jącym składzie:

1. Jerzy Moćko - przewodniczący Fo-
rum (prezes Zarządu Świętokrzyskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej).

2. Ewa Maruszak – zastępca prze-
wodniczącego (prezes Zarządu SBM 
Pionier).

3. Barbara Brenzel – sekretarz (prezes 
Zarządu RSM Armatury).

4. Paweł Kubicki – członek (prezes Za-
rządu SM Bocianek).

5. Jacek Rek – członek (prezes Zarzą-
du SM Domator).

Nowe władze jako cele najpilniejsze 
do zrealizowania wyznaczyły sobie m.in.

- nawiązanie współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim w celu uwzględnienia 
spółdzielni mieszkaniowych w progra-
mach unijnych,

- przekazanie Wodociągom sieci wod-
nych i kanalizacyjnych przez wszystkie 
spółdzielnie,

- rozwiązanie z miastem Kielce i MZD 
problemu oświetlenia ulicznego na tere-
nie poszczególnych osiedli,

- większe zaangażowanie się w spra-
wy związane z odbiorem nieczystości.

/AP/

Nowe władze Forum KSM

Państwowa Straż Pożarna informuje, 
że należy na bieżąco kontrolować czujnik 
czadu, ponieważ nie każdy sygnał dźwię-
kowy wydobywający się z tego urządze-
nia sygnalizuje zagrożenie. Charakte-
rystyczny pojedynczy sygnał informuje 
o tym, że baterie w urządzeniu mogą być 
słabe i należy je wymienić. Baterie te po-
winny być wymieniane co najmniej raz 
w roku. Słabe baterie nie tylko sygnalizu-
ją o potrzebie ich wymiany, ale też powo-
dują błędny pomiar stężenia czadu, dla-
tego też tak ważna jest kontrola i w razie 
potrzeby wymiana baterii na nowe.

Wymień  
baterie  
w czujniku 
czadu



- Wiem, że kursy on-line wzbudzają wiele emocji. Jed-
nak od lat prowadzimy takie zajęcia, to nie jest nic nowego, 
zmieniła się tylko skala. Najwięcej wątpliwości wzbudza 
oprogramowanie, którego używa się do lekcji on-line. Pro-
gramy, z których korzystamy, obsługują z powodzeniem 
nawet nasi najmłodsi uczestnicy zajęć. W grupach dzie-
cięcych kształcimy już 4-latków. Zaś nasz najstarszy uczeń 
przekroczył 70 lat. Jak widać, wiek nie ma znaczenia, nie 
jest przeszkodą w pokonywaniu językowych wyzwań . 

W ofercie naszej szkoły znajduje się nie tylko angielski, 
ale także niemiecki i… holenderski. Do efektywnej nauki 
języków on-line wystarczy komputer, tablet czy telefon 
z podłączeniem do Internetu. Do tego kubek dobrej herbaty 
lub szklanka soku i to wszystko. Nie zapominajmy o zapale 
i pozytywnym nastawieniu. Lekcje obywają się na specjal-
nej platformie. Uczeń i nauczyciel przez całe zajęcia widzą 
się za pomocą kamery: rozmawiają i wspólnie rozwiązują 
ćwiczenia. A to wszystko bez wychodzenia z domu.

              Zapraszam na zajęcia

Artur Pękala 
Studio Języka Angielskiego

Fudala-Pękala

STACJONARNA
NAUKA lub on line

zapisy 
na nowy 

rok szkolny 2020/2021
STACJONARNA
NAUKA lub on line

Studio Języka
Angielskiego

os.  Bocianek
ul. Konopnickiej 5

tel. 603 79 89 89 

ZDJECIE
TEKST

Najlepsza
Inwestycja

TEKST

TEKST

Dzięki możliwościom jakie dają 
komunikatory internetowe,  
z powodzeniem możemy np. nauczyć 
się języka  obcego – angielskiego lub 
niemieckiego. 
Lektoraty językowe on-line w niczym 
nie ustępują tradycyjnej formie nauki  
i są dostępne dla każdego, z dowolnego 
miejsca w kraju i na świecie.
Z takiej możliwości mogą skorzystać także 
mieszkańcy osiedla Bocianek. 

NAUKA ON-LINE

angielskikielceonline@op.pl tel. 603 79 89 89

ZAPRASZAMY 

Z APRASZ AMY  NA  Z A JĘCIA

–


