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Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, pogodnych
i spokojnych
świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności
w Nowym 2021 Roku
życzą
Rada Nadzorcza,
Zarząd i Pracownicy
SM Bocianek

Sami musimy odczytać
wskazania wodomierza

W związku z pandemią władze Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek wprowadziły specjalne zasady odczytu i rozliczania wody na terenie naszego osiedla w 2020 roku (nie dotyczy Nowego Bocianka).
Teraz sami musimy odczytać wskazania wodomierza i dane te przekazać
do spółdzielni na przykład w formie oświadczenia zamieszczonego w tym
wydaniu „Echa Bocianka”.
Czytaj na stronie 3
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W YDAR ZENIA

W NUMERZE
Wybieg dla czworonogów
powstał na Bocianku
Pierwszy na terenie naszego
osiedla „plac zabaw” dla psów powstał
między ulicą Konopnickiej a ekranami
akustycznymi wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej.
Można powiedzieć, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek jest pod
tym względem pionierem. Tego typu
obiektów mamy zaledwie kilka w całym naszym mieście.

Skrzynka na Twoją
korespondencję

Czytaj na stronie 4

Kompleks sportowy
powstanie na Bocianku
Projekt pod nazwą „Bocianek na
Start - Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Stanisława Staszica w Kielcach”
otrzymał najwięcej, bo aż 3559 głosów w ramach budżetu obywatelskiego i otrzyma dofinansowanie.
W ramach inwestycji mają powstać:
ministadion lekkoatletyczny, przestrzeń relaksu oraz skatepark. Koszt
budowy szacowany jest na około 2
miliony złotych.
Czytaj na stronie 5

Nowa przychodnia na
Bocianku - jacy lekarze
przyjmują i jak się
zapisać do poradni?
Nowa przychodnia, prowadzona
przez Centrum Medyczne Zdrowie,
mieści się przy ul. Konopnickiej 5,
w miejscu dawnej filii spółki Medyk.
W budynku wykonano generalny remont. Placówka działa w ramach kontraktu z NFZ.
Czytaj na stronie 8

Niezwykły kalendarz
Niezwykły kalendarz powstał w tym roku
w ramach konkursu ekologicznego zorganizowanego przez spółdzielnię. Są w nim prace plastyczne najmłodszych mieszkańców
osiedla. Darmowy egzemplarz trafi do każdego mieszkania na Bocianku. Znajdziecie go
Państwo już wkrótce w skrzynce pocztowej!

Nie musisz już wchodzić do budynku spółdzielni, aby dostarczyć
ankietę, wniosek, list czy informację
w sprawie wskazań Twojego wodomierza. Przed wejściem do biura administracji osiedla zamontowana została specjalna skrzynka podawcza.
- Zainstalowaliśmy ją w związku
z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Mamy świadomość, że wiele osób
może nie chcieć wchodzić do pomieszczeń zamkniętych, gdzie ryzyko zarażenia zawsze jest większe niż na otwartej
przestrzeni - mówi Paweł Kubicki, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek
w Kielcach. - Teraz, jeżeli złożenie wniosku, podania, albo innego dokumentu
nie wymaga uzyskania potwierdzenia
odbioru, można wrzucić go do skrzynki

zamontowanej przed wejściem do biura
spółdzielni. Regularnie ją opróżniamy
i czytamy zostawioną tam korespondencję - informuje prezes Kubicki. - W szczególności prosimy wrzucać do niej oświadczenia o stanie wskazań wodomierza
- dodaje prezes.
Ponadto, specjalny pojemnik, przypominający wyglądem urnę wyborczą, został ustawiony także wewnątrz budynku
spółdzielni - obok kasy. Tu także można
wrzucać oświadczenia o stanie wodomierza lub inną korespondencję adresowaną
do naszej spółdzielni.
Druk oświadczenie o stanie wodomierza znajduje się na stronie 3. Prosimy go
wyciąć, wypełnić i dostarczyć do spółdzielni.
/AP/

W wigilię biuro
spółdzielni
będzie zamknięte

– bezpłatny kwartalnik
SM Bocianek w Kielcach

24 grudnia w wigilię Bożego Narodzenia kasa oraz biuro spółdzielni będą
nieczynne. Pracownicy odbierają dzień
wolny za 26 grudnia, który przypada
w sobotę.
Jednocześnie informujemy że 31
grudnia, w Sylwestra, kasa oraz biuro
spółdzielni będą czynne do godziny 13.
Osoby chcące w tych dniach zapłacić czynsz lub załatwić jakąś sprawę
proszone są o uwzględnienie niniejszej
informacji.
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Grudniowy odczyt wodomierza
wyjątkowo robimy sami
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia specjalnych zasad odczytu i rozliczenia wody zimnej na osiedlu Bocianek w 2020
roku. Z powodu pandemii sami musimy odczytać wskazania
wodomierza i przekazać je do spółdzielni. Jeśli sytuacja na to
pozwoli, kolejne będą już wykonywane w standardowy sposób.
- Z uwagi na nadzwyczajną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS Cov-2, ogłoszeniem przez WHO
pandemii i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego przez
Rząd RP w dniu 13.03.2020 r., a następnie stanu epidemii w dn.
20.03.2020 Rada Nadzorcza przyjmuje następujące zasady odczytów i rozliczania zużycia wody zimnej na osiedlu Bocianek w 2020
roku - czytamy w uchwale. Co się zmieni?
1. Odczyty wskazań wodomierzy w lokalach dokonane zostaną
przez właścicieli/użytkowników mieszkań w okresie pomiędzy 28 a
31 grudnia 2020 i powinny zostać przekazane spółdzielni najpóźniej
do 5 stycznia 2021 za pomocą:
a) specjalnych druków przekazanych do mieszkań w grudniowym wydaniu kwartalnika „Echo Bocianka”,
b) kartek zawierających: adres, numer wodomierza, wynik odczytu, podpis użytkownika lokalu, datę odczytu,
c) poczty internetowej pod adresem: smbocianek@interia.pl.
Wiadomość powinna zawierać: adres, numer wodomierza, wynik
odczytu, podpis użytkownika lokalu, datę odczytu.
2. W przypadku braku możliwości samodzielnego dokonania od-

czytu fakt ten należy zgłosić do spółdzielni w celu wizyty hydraulika, przy czym należy w takiej sytuacji zachować niezbędne środki
ostrożności.
3. Ze względu na zmianę ceny wody, która miała miejsce 29.05.2020,
nastąpi szacunkowy podział zużycia w następujący sposób:
a) 5 miesięcy wg starej stawki, tj. 9,60 zł/m³,
b) 7 miesięcy wg nowej stawki, tj. 9,71 zł/m³.
4. W przypadku niedostarczenia do 5 stycznia 2021 odczytu lub
braku możliwości dokonania odczytu ze względu na niezawinione
przez użytkownika uszkodzenie wodomierza (np. wodomierz nie
obraca się przy zużywaniu wody) norma zużycia wody za cały rok
zostanie ustalona na podstawie średniego zużycia z poprzedniego
roku.
5. W przypadku braku możliwości wyliczenia średniej na podstawie wcześniejszego zużycia za cały rok lub jego część, np. brak
wcześniejszych odczytów, zmiana właściciela mieszkania, zmiana
ilości osób itp., to za ten okres zużycie zostanie wyliczone zgodnie
z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002
r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, tj. 3 m³ /
mieszkańca x miesiąc.
6. Pozostałe zasady rozliczania zużycia wody będą stosowane
zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów GZM i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe w SM „Bocianek’’.
Poniższe oświadczenie najlepiej wrzucić do skrzynki przy wejściu do spółdzielni (czytaj na str. 2).

OŚWIADCZENIE O STANIE WSKAZAŃ WODOMIERZA
wodomierz należy odczytać w dniach 28-31 grudnia 2020 r.
.............................................................................................
(imię)

.............................................................................................
(nazwisko)

.............................................................................................
(adres)

m3
...............................................................
(data oraz czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
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Wybieg dla czworonogów
powstał na Bocianku
Pierwszy na terenie naszego osiedla plac zabaw
dla czworonogów powstał
między ulicą Konopnickiej
a ekranami akustycznymi
wzdłuż ul. Świętokrzyskiej.
Można powiedzieć, że
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Bocianek jest pod tym względem pionierem. Tego typu
obiekty w naszym mieście nie
są powszechnym zjawiskiem.
Pierwszy w Kielcach oddano
do użytku w ubiegłym roku i od
razu stał się powodem kontrowersji. Dlaczego? Wiele zabawek pomalowano tam na kolor czerwony, którego psy nie
widzą i nie rozróżniają, a jeśli
już, to bardzo słabo. To stało
się powodem masowej krytyki
tego obiektu przez kynologów
i miłośników zwierząt.
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Bocianek nie popełniła tego
błędu, wybierając projekt placu. – U nas dominującymi barwami urządzeń są niebieski
oraz żółty – informuje Paweł
Kubicki, prezes SM Bocianek.
Te właśnie kolory psy widzą
i odróżniają najlepiej.
Wybieg dla czworonogów
powstał pomiędzy ul. Konopnickiej a ekranami dźwiękochłonnymi w pobliżu skrzyżowania ulic Warszawskiej
i Świętokrzyskiej. Prace budowlane rozpoczęły się pod
koniec października i trwały
zaledwie kilka dni. Obiekt powstał w iście ekspresowym
tempie. Wykonawcą inwestycji
była firma COMES. Na pierwszych użytkowników nie trze-

Plac zabaw dla czworonogów
powstał na przełomie października i listopada.

ba było długo czekać.
- Przyszłam tu pierwszy raz
z moim maltańczykiem, chyba
mu się podoba. Przez pierwsze kilka minut tylko chodził
i obwąchiwał wszystko, ale
teraz zaczyna biegać. Przed
chwilą schował się przede
mną w rurze - mówi śmiejąc
się Wiktoria, którą spotkaliśmy
na wybiegu z jej małym, białym, włochatym pupilem.
Wybieg dla czworonogów,
który, w całości sfinansowany
został z funduszu remontowego mienia wspólnego, kosztował 30 tys. zł.
Warto tę liczbę podkreślić
w kontekście tego, co się stało
wkrótce po oddaniu inwestycji
do użytku.
W jednym z dużych kiele-

ckich dzienników ukazała się
informacja, w której napisano,
iż nasz wybieg dla psów kosztował... 300 tysięcy złotych!
- Dziennikarka pisząc artykuł na ten temat, pomyliła
się o jedno zero. W ten sposób z kwoty 30 tys. zł zrobiła
aż 300 tys. zł. Następnego
dnia rozdzwoniły się telefony
w spółdzielni od oburzonych
tą informacją mieszkańców.

Chciałbym w tym miejscu
uspokoić wszystkich i zdementować tę nieprawdziwą
informację - mówi Paweł
Kubicki, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek
w Kielcach. - Nigdy nie wydalibyśmy takich pieniędzy na tor
przeszkód dla psów, byłoby to
absurdalne. Wybieg kosztował
30 tys. zł - podkreśla prezes
Kubicki.

Poważna awaria linii telefonicznej
Do poważnej usterki linii telefonicznej doszło
na przełomie listopada i
grudnia na terenie naszego osiedla. Z tego powodu
przez kilka dni nie można było się dodzwonić do
biura naszej spółdzielni.
Wszystkie numery stacjonarne nie działały.

Do zdarzenia doszło 30
listopada,
kiedy
zamilkły
wszystkie telefony w biurze
administracji osiedla.
- Natychmiast zgłosiliśmy
awarię, niestety, z powodu
pandemii i rozwiązań wprowadzonych przez operatorów
zgłoszenia przyjmują pracownicy telefonicznego biura

obsługi klientów, którzy po
dwóch dniach poinformowali,
że linia jest sprawna, podczas
gdy wszystkie telefony nadal
nie miały sygnału - opowiadają pracownicy spółdzielni, którzy kolejny raz zgłosili awarię.
Na szczęście tym razem
operator sprawdził dokładnie
linię i usunął awarię. Niestety,
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zajęło to niemal cały tydzień.
W tym czasie mieszkańcy
osiedla nie mogli dodzwonić
się do administracji. Niektórzy
nie kryli irytacji.
Informujemy, że awaria
powstała z przyczyn niezależnych od pracowników spółdzielni. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

W YDAR ZENIA

Nasz wielki, wspólny sukces!
Projekt „Bocianek na Start - Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy
Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach" otrzymał najwięcej, bo aż 3559 głosów w ramach
budżetu obywatelskiego i otrzyma
dofinansowanie.
W ramach inwestycji mają powstać:
ministadion lekkoatletyczny, przestrzeń
relaksu oraz skatepark. Koszt budowy
szacowany jest na około dwóch milionów
złotych. Kompleks ma powstać koło Szkoły Podstawowej nr 1, mieszczącej się na
Bocianku.

STADION BĘDZIE
NA KONIEC WAKACJI

- Jestem w stałym kontakcie z Urzędem
Miasta oraz z architektem projektującym
kompleks. Wedle planów obiekt ma być gotowy na koniec najbliższych wakacji. Mam
nadzieję, że uda się dotrzymać tego terminu - mówi Żaneta Szczepaniak, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kielcach.

ryczny dla dzieci w parku Dygasińskiego.

Do realizacji zakwalifikowały się też
mniejsze projekty. Są to między innymi:
•„Dzieciństwo bez barier - integracyjny
plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych
i zdrowych”, który powstanie w parku Dygasińskiego,
• budowa tężni solankowej dla osiedli:
Słoneczne Wzgórze, Na Stoku, Świętokrzyskiego, Szydłówek, Sady, Uroczysko
oraz parku Dygasińskiego,
• skwer sensoryczny - miniogród senso-

Z kolei wśród projektów nieinwestycyjnych do realizacji zakwalifikowany został
między innymi projekt mieszkańca naszego osiedla Adama Króla, pod tytułem
„O pszczołach w przedszkolach i szkołach
podstawowych – warsztaty edukacyjne”.
Więcej na temat tego projektu i jego autorze można przeczytać w poprzednim
wydaniu „Echa Bocianka”, które w wersji
elektronicznej dostępne jest pod adresem

NIE TYLKO STADION

SĄ TEŻ PROJEKTY
NIEINWESTYCYJNE

Tablica ogłoszeń
bliżej mieszkańców
Tablica
ogłoszeniowa
została zamontowana na
ścianie frontowej, tuż przy
wejściu do budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.

www.smbocianek.pl/portfolio-item/echo-bocianka-wrzesien-2020.
Lista projektów zakwalifikowanych do
realizacji w ramach budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie budzetobywatelski.kielce.eu.
Wszystkim, którzy oddali swój głos na
bociankowe projekty, składamy serdeczne podziękowania. W szczególności dziękujemy osobom, które zaangażowały się
w przygotowanie projektów i ich promocję.
/AP/

Miało ich nie być,
ale jednak powstaną

Decyzję o jej zainstalowaniu
podjęto w związku z panującą
pandemią, aby ograniczyć liczbę osób przebywających w budynku.
/AP/

Jeszcze w tym roku powinny pojawić się daszki
nad balkonami na ostatnich
piętrach w blokach przy
ulicach Wyspiańskiego 5
i Gałczyńskiego 8.
- Inwestycji nie było w tegorocznym planie remontów, ale
złożyliśmy do Rady NadzorEcho Bocianka • nr 46 • GRUDZIEŃ 2020

czej prośbę o wprowadzenie
do niego korekty. Otrzymaliśmy stosowną zgodę i jeszcze w tym roku, ewentualnie
wczesną wiosną 2021 na obu
blokach pojawią się daszki
nad balkonami - informuje Paweł Kubicki, prezes SM Bocianek.
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Był konkurs, są nagrody

Ocena prac była nie lada wyzwaniem dla jurorów.

Dzieci z Bocianka udowodniły, że na ekologii znają
się jak mało kto, a ich prace
świadczą o tym, że młode
pokolenie chce żyć w czystym środowisku.
Na początku listopada nasza
spółdzielnia ogłosiła konkursy,

w których wziąć udział mógł
każdy, bez względu na wiek.
Dzieci miały za zadanie wykonać pracę plastyczną, odpowiadającą na pytanie, dlaczego
należy segregować śmieci. Młodzież mogła napisać esej „Jestem patriotą, ponieważ...” Do-

Dzieci odebrały wspaniałe nagrody.

rośli mieli zaś przysłać przepis
na ulubioną potrawę i jej zdjęcie.
Wpłynęło kilkadziesiąt prac,
prawie wszystkie od dzieci. Niestety, młodzież, ani dorośli
nie byli zainteresowani udziałem w konkursie. Oprócz prac
najmłodszych otrzymaliśmy tylko

jeden esej. Szkoda, bo zaplanowaliśmy naprawdę cenne nagrody - mówi Paweł Kubicki, prezes
SM Bocianek. Tymczasem dzieci były zachwycone, odbierając
nagrody za udział w konkursie.
Szczęśliwe wracały do domów
z wielkimi paczkami prezentów.

ODPADY PROBLEMOWE
GDZIE ODDAĆ ODPADY, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYRZUCIĆ DO POJEMNIKÓW W ALTANKACH LUB WORKÓW?

odpady zielone gałęzie,
liście, skoszona trawa

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH

odpady
wielkogabarytowe

ul. Magazynowa 3 w Kielcach
Czynny: od wtorku do piątku w godzinach
od 10.00 do 18.00, w soboty od 8:00 do 16:00
tel: 609 322 123
odpady remontowe,
budowlane i rozbiórkowe,
gruz,
zużyte opony

chemikalia
i opakowania po chemikaliach,
zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

więcej na stronie internetowej:
www.pgo.kielce.pl/s,33,PSZOK.html

zużyte baterie
i akumulatory
przeterminowane leki

świetlówki,
żarówki rtęciowe,
termometry rtęciowe

ODRZUTOWÓZ
samochód kursuje w każdą sobotę
w innej dzielnicy miasta
zgodnie z harmonogramem – na stronie
www.pgo.kielce.pl/s,17,Odrzutowoz.html

pozostałości domowych
środków utrzymania
czystości i dezynfekcji,
pojemniki po aerozolach

opakowania po środkach
ochrony roślin, środkach owadobójczych,
pozostałości farb i lakierów oraz
środków do konserwacji i ochrony drewna

www.um.kielce.pl/odpady-komunalne/
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odpady zawierające oleje,
(filtry olejowe, smary techniczne,
woski, środki konserwacji podłoża)

Wyżej wymienione odpady wytworzone w gospodarstwie domowym
przyjmowane są wyłącznie od mieszkańców miasta Kielce

W YDAR ZENIA

Powstała sala spotkań
z mieszkańcami osiedla
Jest
wyremontowana,
z zapleczem sanitarnym i co
najważniejsze, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sala spotkań
z mieszkańcami Bocianka
powstała w lokalu, w którym
niegdyś funkcjonował sklep
papierniczy, w pawilonie
usługowym przy ul. Konopnickiej 5 - od strony bloku
przy ul. Konopnickiej 3.
Przypomnijmy, kilka miesięcy temu w związku z pandemią
i wytycznymi inspekcji sanitarnej sala konferencyjna znajdująca się w siedzibie Spółdzielni
Mieszkaniowej Bocianek oraz
część holu zostały przebudo-

wane na potrzeby Biura Obsługi Interesanta. Tym samym
ograniczono możliwość swobodnego poruszania się po
budynku administracji osiedla.
W ten sposób spółdzielnia
straciła salę, w której mogły się
odbywać spotkania z większą
liczbą osób. Kiedy zwolnił się
lokal po sklepie papierniczym
na parterze w pawilonie przy
ul. Konopnickiej 5, uznano, że
to doskonałe miejsce na salę
spotkań z mieszkańcami. Pomieści kilkadziesiąt osób. Jest
na parterze, więc osoby starsze czy niepełnosprawne nie
będą miały problemu z dotarciem do niej.

Sala spotkań wyposażona jest w stół konferencyjny oraz rzutnik do wyświetlania w powiększeniu prezentacji z komputera.
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Nowa przychodnia - darmowe
szczepienia, glukometry i...
Nowa przychodnia, prowadzona przez Centrum
Medyczne Zdrowie, mieści
się przy ul. Konopnickiej 5,
w miejscu dawnej filii spółki Medyk. W budynku wykonano generalny remont.
Placówka działa w ramach
kontraktu z NFZ, co oznacza, że pacjenci nie płacą
za wizyty i teleporady.
Uwaga! Pacjenci nie są
„z automatu” przepisywani do nowej przychodni. Jeśli chcesz się w niej leczyć
lub korzystać z możliwości
odbycia teleporady, musisz
się do niej zapisać. Deklaracje można złożyć osobiście
w placówce, w godzinach pracy przychodni. Druk deklaracji
można znaleźć na stronie internetowej naszej spółdzielni
www.smbocianek.pl oraz na
stronie internetowej Centrum
Medycznego Zdrowie www.
zdrowiekielce.com. Można go
także dostać w przychodni,
gdzie pracownicy pomagają
w jego wypełnieniu.
REJESTRACJA
Przychodnia czynna jest od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Rejestracja telefoniczna odbywa się
w godzinach 7.00-18.00.
Kontaktować się z pracownikami przychodni można na kilka sposobów: telefonicznie pod
nr 41-201-01-01, pocztą elektroniczną pisząc na adres e-mail: rejestracja@zdrowiekiel-

ce.com lub poprzez Facebooka
bądź Instagram. Szczegółowe informacje oraz aktualności można znaleźć na stronie
www.zdrowiekielce.com.
– Rejestrujemy pacjentów
telefonicznie na konkretny
dzień i godzinę. Wizyty odbywają się osobiście w przychodni, jednakże są poprzedzone teleporadą – informuje
Karolina Stoga z Centrum Medycznego Zdrowie.
LEKARZE
W przychodni obecnie przyjmują: interniści, lekarze medycyny rodzinnej, pediatrzy oraz
pielęgniarki środowiskowe i położne. Powstał również punkt
pobrań i punkt szczepień.
- Od stycznia w ośrodku przy
ul. Konopnickiej pojawi się pani
doktor Karolina Wrona, która
będzie do dyspozycji pacjentów codziennie od godz 8 do
15. Doktor Grzegorz Mila, który pracuje od listopada, będzie
przyjmował tak, jak dotychczas
- informuje Karolina Stoga.
WARTO SIĘ ZAPISAĆ
- Od dnia 16 grudnia 2020
w placówce dostępne będą
bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla pacjentów,
którzy ukończyli 75 rok życia.
Zapraszam do skorzystania
wszystkie
zainteresowane
osoby. Informujemy również,
by szczepienie mogło się odbyć, konieczna jest kwalifikacja przez lekarza pierwszego
kontaktu - informuje nasza

Nowa przychodnia mieści się w tym samym miejscu, co poprzednia – na parterze budynku w pawilonie handlowym przy
ul. Konopnickiej 5.

rozmówczyni. Warto w tym
miejscu zaznaczyć, że Centrum Medyczne ZDROWIE
otrzymało specjalną akredytację i będzie mogło szczepić
także pacjentów szczepionką
na COVID-19.
DIAGNOSTYKA
I DARMOWE
GLUKOMETRY
- Po Nowym Roku ruszamy również z akcją „Zadbaj
o Swoje Zdrowie ze ZDROWIEM”, w której pacjenci zapisani do przychodni na Bocianku będą mogli skorzystać
z bezpłatnych konsultacji z takimi lekarzami, jak specjalista
kardiologii, neurologii, laryn-

gologii czy diabetologii - informuje Karolina Stoga. - Dzięki
tak zorganizowanym akcjom
będziemy mogli całościowo
zadbać o zdrowie naszych
pacjentów. By wziąć udział
w takim wydarzeniu, należy
wypełnić deklarację zmiany
przychodni i zostać naszym
pacjentem - podkreśla.
Po Nowym Roku w przychodni na Bocianku ruszy
akcja – STOP CUKRZYCY,
w której to pacjenci otrzymają darmowe glukometry oraz
materiały edukacyjne, na temat groźnej choroby jaką jest
cukrzyca.
/AP/

Mocno zmieniło się wnętrze przychodni, które przeszło gruntowny remont. Gabinet pediatry zdobią bajkowe malowidła ścienne.
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Studenci chętnie pomogą!
Jesteś osobą starszą,
nie masz siły samemu wynieść śmieci, a może boisz
się iść do sklepu, by się
nie zarazić? Przebywasz
na kwarantannie, a może
twoje dziecko potrzebuje
korepetycji, bo nie radzi
sobie z lekcjami on-line?
Jeśli na jedno z tych pytań
Twoja odpowiedział brzmi
„TAK”, możesz liczyć na
pomoc studentów kieleckiego uniwersytetu.
„Student contra Covid” - to
tytuł akcji zainaugurowanej
przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Słuchacze tej uczelni w ramach wolontariatu pomogą Ci
zrobić zakupy, wyprowadzić
psa czy pomóc w innych
codziennych
obowiązkach,
których sam nie możesz wykonać z powodu panującej
pandemii.
- Celem naszej akcji jest
podjęcie konkretnych, odpowiadających na realne potrzeby działań pomocowych
i pokazanie, że choć przyszło

Wsparcie dla SENIORA
Szanowni Państwo,
z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 studenci Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach akcji „Student contra
Covid” pragną pomóc w zrobieniu zakupów, wyprowadzeniu psa czy
też innych drobnych sprawach.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 606 960 338 w godzinach od 9:00 do 12:00

nam mierzyć się z trudnymi
czasami, nie zatracamy tego,
co w nas najcenniejsze – empatii. Dla sprawnej realizacji
działań w jednym miejscu łączymy potrzebujących pomocy z osobami, które tej pomocy chcą udzielić - informuje
Edyta Gołębiowska z Akade-

mickiego Biura Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach.
Z kolei, jeśli jesteś studentem i chciałbyś pomagać,
zgłoś się czym prędzej do
Akademickiego Biura Karier.
Poszukiwani są żacy, chcący nieść pomoc seniorom,

udzielać korepetycji uczniom,
pomagać w prowadzeniu wywiadów telefonicznych dla
sanepidu, pomagać w domach opieki społecznej czy
w szpitalach (dotyczy studentów Collegium Medicum).
/AP/

Ponad 100 balkonów już wyremontowano
Trwają remonty balkonów
w blokach na terenie naszego osiedla. Do tej pory
zakończono już naprawę
103. Właściciel firmy, która wygrała przetarg, zapowiada, że póki nie przyjdą
duże mrozy, ekipy nie zejdą
z rusztowań.
Obecnie zakończono już
prace przy blokach, wzdłuż ulic:
Konopnickiej 3, Norwida 1, 3 i
6, Staffa 3, 6, 8. W sumie naprawiono ponad 100 balkonów.
W ramach tegorocznego
planu remontów na 2020 rok
reperacji miało być poddanych 131 balkonów. Niestety, do pierwszego przetargu,
ogłoszonego przez spółdzielnię nie przystąpiła ani jedna
firma. To znacznie opóźniło
rozpoczęcie prac. Jednak
jeśli tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą, remonty będą prowadzone także
zimą. Jeśli nie wszystko uda
się zrobić w tym roku, prace

będą kontynuowane wczesną
wiosną.
Tymczasem już wkrótce

pracownicy działu technicznego spółdzielni rozpoczną
przegląd osiedlowych balko-

Obecnie trwają remonty balkonów w bloku przy ulicy Staffa 5.
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Magda - mistrzyni z Bocianka
Mieszka na Bocianku od
urodzenia. Tu się wychowała,
tu dorastała, tu także powoli
traciła wzrok. Jednak niepełnosprawność nie stanęła jej
na przeszkodzie w zdobyciu tytułu mistrzyni Polski
oraz brązowego medalu mistrzostw Europy.
W ramach naszego cyklu
„Poznaj sąsiada” rozmawiamy
z Magdaleną Dudowicz.
*Kiedy straciła Pani wzrok?
- Moje pierwsze problemy
z widzeniem zaczęły się na studiach. Z roku na rok mój wzrok
się pogarszał. Jeszcze rok temu
rozpoznawałam kolory, więc wiedziałam, gdzie kończy się chodnik, a gdzie zaczyna trawnik.
Dzisiaj mam jedynie poczucie
światła i jestem zdana na białą
laskę.
*Mimo niepełnosprawności
świetnie porusza się Pani po
osiedlu.
- Znam Bocianek od dziecka.
Mam w głowie jego topografię,
dzięki temu łatwiej mi jest się poruszać, bo pamiętam, gdzie co
jest. Ponadto władze spółdzielni wykonały kilka rzeczy, dzięki
którym osobom niewidomym jest
łatwiej się tu przemieszczać.
*Co takiego konkretnie?
- Miałam problem, by trafić
na przejście dla pieszych, gdy
wracałam z przystanku autobusowego, spółdzielnia zamontowała pola uwagi (płyty chodnikowe z wypukłościami - przypis
red.). Kiedy je napotykam, wiem,
że jestem przy pasach i że
w tym miejscu mogę bezpiecznie
przejść przez ulicę Konopnickiej.
Podobne płyty zainstalowano
przy śmietniku przed moim blokiem. Miałam problem, by znaleźć do niego wejście. Teraz już
sobie radzę doskonale. Z kolei na
moim bloku jest totupoint, który
działa z aplikacją w smartfonach.
Gdy się zbliżam, telefon/aplikacja uruchamia głośniczek z sygnałem. Dzięki temu wiem, że
dotarłam do mojego bloku. Nigdy
też nie odmówiono mi pomocy
w przycięciu odstających gałęzi,
których drzewa lub krzewy rosły w miejscach moich tras, a ja
idąc, raniłam sobie o nie twarz
lub bok. Jestem za to bardzo
wdzięczna władzom spółdzielni, tym bardziej że te wszystkie
udogodnienia nie służą jedynie

mi, ale wszystkim niewidomym
i słabowidzącym poruszającym
się po naszym osiedlu.
*Zdarzyło się Pani mimo to
kiedyś zgubić na Bocianku?
- Owszem, zdarza się to głównie przez samochody jeżdżące
po lub parkujące na chodnikach.
Osoby niewidzące poruszają się
po wyuczonej drodze od jednego
do drugiego punktu orientacyjnego. Kiedy pojawi się na niej
samochód i na dodatek zastawi
nasz punkt orientacyjny, to mamy
spory problem. My przecież nie
widzimy. Gdy idziemy i napotykamy na swojej drodze auto,
w miejscu, gdzie go nie powinno
być, np. na chodniku, to wpadamy w dezorientację. Zastanawiamy się, czy zboczyliśmy z naszej
drogi i jesteśmy już na ulicy albo
przy jakimś parkingu. Tymczasem okazuje się, że ktoś wjechał
na chodnik przed blok. Ponadto
przez takie przeszkody jak auto
można sobie uszkodzić laskę
i zostać bezradnie na chodniku,
bez szans na bezpieczny powrót
do domu.
*Samochody to chyba nie
jedyny problem?
- Podobnie jest z remontami dróg czy chodników, które
trzeba ominąć. Musimy zmienić
kierunek, a obrócenie się o kilka stopni za dużo sprawia, że
idziemy nie tam, gdzie trzeba,
tracimy orientację i błądzimy
po osiedlu. Bardzo musimy także uważać przechodząc przez
jezdnię w miejscach, gdzie nie
ma sygnalizacji świetlnej oraz
dźwiękowej.
*Takich miejsc, niestety,
jest sporo w naszym mieście,
a czy kierowcy chętnie się zatrzymują, by przepuścić osobę z białą laską?
- Niestety, bywa z tym różnie.
*Miała Pani przez to jakieś
niebezpieczne sytuacje?
- Przy przejściu przez jezdnię nie miałam, ale zdarzyło się,
że weszłam w pozostawioną na
chodniku elektryczną hulajnogę.
Raz też wpadłam w taśmę odgradzającą teren prac budowlanych. Szczęśliwie poza chwilą
strachu nic złego mi się nie stało.
Znam natomiast przypadki, kiedy
to moja niewidoma koleżanka
wpadła do otwartej studzienki
kanalizacyjnej. Z kolei mój kolega
został zaatakowany przez psa.

Zwierzę pogryzło i połamało mu
laskę, właściciel zabrał czworonoga, zaś mój kolega został sam
na środku ulicy, bez pomocy. Na
domiar złego szedł wtedy odebrać dziecko z przedszkola.
*Czasem chcąc pomóc
osobie niewidomej, robimy
coś, czego robić nie powinniśmy. Czego powinniśmy się
wystrzegać?
- Przede wszystkim nigdy nie
łapie się laski niewidomego oraz
ręki, w której ją trzyma. Jest ona
jedynym narzędziem, które pozwala nam zachować orientację
w terenie. Zabranie jej czy unieruchomienie jest naruszeniem
naszej strefy komfortu i poczucia bezpieczeństwa. W ogóle
nie dotyka się znienacka niewidomej osoby. To tak, jakby ktoś
ciągnął kogoś za torbę z portfelem lub zaskoczył nagłym szturchnięciem.
* Jak zatem powinniśmy się
zachować w takiej sytuacji?
- Najlepiej zapytać, czy można pomóc i w jaki sposób. Nie
próbować łapać, obracać, bo to
jest duży dyskomfort dla osoby niewidomej. Jeśli ktoś widzi,
że zbliża się osoba z laską, to
proszę usunąć się z jego trasy,
by niewidomy swobodnie mógł
„wystukiwać” sobie drogę. Czasem też zdarza się, że ludzie
pytani na przystanku o numer
autobusu, nie odpowiadają. Nie
wiem, dlaczego. Może się wstydzą, może czekają aż ktoś inny
to zrobi? Więc proszę, by śmiało
w takich sytuacjach odpowiadać.
Nie wstydzić się.
*Jak to się stało, że zainteresowała się Pani
strzelectwem?
- Uwielbiałam koszykówkę,
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ale gdy zaczęłam tracić wzrok,
zapisałam się do klubu sportowego dla niewidomych i tam
próbowałam różnych dyscyplin.
Strzelectwo wypaliło przypadkiem na obozie żeglarskim.
Mieliśmy tam pokaz tej właśnie dyscypliny i okazało się, że
trzymając karabin, pierwszy raz
w życiu strzeliłam 94 pkt. na
100. Stwierdzono, że mam dobrą statykę, potrafię się skupić,
wyciszyć. Tak trafiłam na obóz
strzelecki, a potem na zawody.
Niektórzy zastanawiają się, jak
ktoś niewidomy może strzelać.
Może - na słuch. Są urządzenia
celownicze, które wydają dźwięki. Im wyższy ton słyszymy, tym
bliżej środka tarczy mierzymy.
*Ma Pani olbrzymie sukcesy w strzelectwie.
- W sumie przez blisko 10 lat
jeździłam na zawody. Startowałam w różnych konkurencjach
w strzelectwie laserowym, jak
również pneumatycznym. Był
taki moment, że z każdych mistrzostw Polski wracałam z kilkoma medalami. Największym
sukcesem jednak było zdobycie
brązowego medalu Mistrzostw
Europy w Strzelectwie Pneumatycznym. Zostałam też wybrana
Sportowcem Roku 2014 w plebiscycie „Echa Dnia”.
*Czy definitywnie pani już
zakończyła karierę sportową?
- Raczej tak. Teraz bardziej
jestem kibicem. Mam więcej
czasu na śledzenie poczynań
naszych lokalnych drużyn Korony oraz Vive. Lubię też żużel,
szczególnie kibicuję Stali
Gorzów.
*Dziękuję za
rozmowę.

W YDAR ZENIA

Z sukcesami od 15 lat

Studio Języka Angielskiego Małgorzaty i Artura Pękala prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci (od 4 r.ż.), młodzieży i dorosłych oraz seniorów od roku 2005.
Na przestrzeni tego czasu wielu zadowolonych słuchaczy wybierało kursy językowe organizowane przez naszą szkołę.
Nasi uczniowie zdobywają wysokie miejsca w konkursach międzyszkolnych oraz egzaminach ósmoklasisty, egzaminie maturalnym, osiągając ponad 95% oraz 100%. Wielu z nich zakwalifikowało się do wojewódzkich konkursów wiedzy z języków angielskiego
i niemieckiego.

Noworoczne kursy językowe on-line

Drużyna SM Bocianek: Grzegorz Napora, Mateusz Stępień,
Radosław Chrapkiewicz, Damian Dłużniewski.

Na naukę języka obcego nigdy nie jest za późno! Wiele osób zniechęca się do podejmowania działań po nieprzyjemnych doświadczeniach ze szkolnej ławy lub próbie samodzielnego przyswajania
języka w domowym zaciszu.
Nowoczesne kursy językowe w Studio Językowym na os. Bocianek przy ul. Konopnickiej 5 zostały przygotowane z myślą o niewielkich grupach, które pragną nauczyć się języka na każdym poziomie
szybko i efektywnie. Uczestnicząc regularnie w zajęciach z naszymi
Lektorami przez pół roku nawet oporni uczniowie mogą nauczyć się
mówić po angielsku czy niemiecku.
Zapraszamy i do siego roku.

Noworoczne postanowienie
Historyczny sukces
drużyny SM Bocianek – nauczę się języka !
Drużyna SM Bocianek
awansowała do grona najlepszej 32 ekip 27 Turnieju
Grudniowego trójek piłkarskich. W grupie OPEN zajęła drugie miejsce, przegrała tylko z Moravianami,
jednym z faworytów całych
zawodów, w których bierze
udział około 130 zespołów
z całej Polski.
SM Bocianek najpierw
wystąpiła na boisku przy ul.
Kasprowicza 3 w grupie SM
Bocianek. Do samego koń-

ca walczyła o prymat, ale
w ostatniej kolejce uległa
Gokartom Kielce 1:3 i zakończyła zmagania na czwartym
miejscu. Do rewanżu doszło
już w grudniu, w hali przy ulicy Wschodniej i SM Bocianek
pokonała tego przeciwnika 1:0
po trafieniu Grzegorza Napory. Dzięki wcześniejszym
zwycięstwom pewnie awansowała, a na koniec pierwszej
rundy jeszcze postawiła się
Moravianom, głównemu faworytowi trójek 2020.

27 Turniej Grudniowy 12.12.2020, sobota – Wschodnia
I runda OPEN – Grupa B
POL-BOX II – SM BOCIANEK 1:2
Jakub Grzeszata – Grzegorz Napora, Mateusz Stępień.
FUTBOLOWI ENTUZJAŚCI – SM BOCIANEK 0:1
Grzegorz Napora.
SM BOCIANEK – GOKARTY 1:0
Grzegorz Napora.
SM BOCIANEK – MORAVIANIE 2:5
Grzegorz Napora 2 – Jakub Rabiej 2, Michał Zawadzki 2,
Mateusz Zawadzki.
1

Moravianie

4

12

4

0

0

24-3

2

SM Bocianek

4

9

3

0

1
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4

4

1

1

2

3-9
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4

3

1
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-3
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Futbolowi
Entuzjaści

4

1

0

1

3

2-14

-12

Znakomicie! W ramach noworocznych kursów umożliwiamy
naukę języka na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym. Kształcimy harmonijnie wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie, posługując się
nowoczesnymi i skutecznymi metodami nauczania. Zajęcia są dostosowane do poziomu i możliwości słuchacza.
Z kursów korzystają zarówno uczniowie szkół podstawowych, młodzież, osoby młode, które chcą ułatwić sobie start w karierze, jak i te
w średnim wieku, które chcą poprawić swoje umiejętności i odnaleźć się
w dzisiejszych czasach.
W 2021 roku wszystkie kursy językowe (angielski, niemiecki, holenderski) są dostępne również on-line.
– Wiem, że kursy on-line wzbudzają wiele emocji. Jednak od lat prowadzimy takie zajęcia, to nie jest nic nowego dla naszej szkoły. Dzisiaj już
nawet nasi najmłodsi uczniowie obsługują z powodzeniem programy do
zajęć on-line – mówi Artur Pękala.
Do tego, że w dzisiejszych czasach należy znać języki obce chyba nie
trzeba nikogo przekonywać. Znajomość angielskiego, niemieckiego czy
holenderskiego nie tylko otwiera ścieżkę zawodową i gwarantuje lepiej
płatną pracę, ale także pozwala pokonywać bariery językowe i otworzyć
się na podróże. Zajęcia są prowadzone w małych grupach, kilku osobowych (4-6 os.).
– W ofercie naszego Studia znajduje się nie tylko angielski, ale również
niemiecki i… holenderski. Do efektywnej nauki języków on-line wystarczy komputer, tablet czy telefon. Lekcje odbywają się na specjalnej platformie, gdzie uczeń i lektor przez całe zajęcia widzą się za pomocą kamery. Wystarczy wybrać poziom, język i zapisać się na kurs, by w szybkim
czasie poprawić swoje umiejętności językowe – mówi Małgorzata Fudala-Pękala, dyrektor dydaktyczny SJA.
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Studio Języka Angielskiego Fudala-Pękala

os. Bocianek, ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce
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wygraj
naukę

języka

PREZENTY POD CHOINKĘ
od

Studia Języka Angielskiego
Małgorzata i Artur Pękala

os. BOCIANEK, ul. Konopnickiej 5 (w pawilonach I p.)
*Rozwiąż krzyżówkę i odgadnij hasło!
Hasło wyślij na adres email: angielskikielce@op.pl do 31.12.2020 r. w temacie: KRZYŻÓWKA.
Trzy pierwsze osoby, które prześlą poprawne hasło (zdjęcie rozwiązanej krzyżówki),
otrzymają miesięczny kurs językowy. Telefon kontaktowy 603 79 89 89.
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1. A model of a person made of snow;
2. The December birth ﬂower, symbolizing good cheer and success; it's got
nice, red leaves;

3. A small light in the night sky; the ﬁrst one is expected by the children on 24th
December;
4. A deer with large horns; it lives in north areas of Europe, Asia and America
5. A small evergreen tree with shiny, sharp leaves and small, round red fruit.
6. Happy, religious songs sang in a joyful manner;
7. A vehicle for travelling over snow and ice pulled by animals;
8. You give them to somebody for birthday or another special occasion;
9. Knit close-ﬁ�ng covering for the foot or leg; you hang it by the chimney;
10. A desire or strong feeling that you want to have something or do something;
11. A plant which grows on apple, oak and other trees; when you kiss somebody
underneath it means you love this person;
12. A name of the popular band whose song 'Last Christmas' is known all over the
world;
13. A person to whom you might write a wish list of presents you want to get; a whitebearded, red-suited, grandfatherly man who brings gi�s to all good children;
14. A small, so� piece of frozen water that falls from the sky and may land on your nose
or eyelash;
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