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Najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, pogodnych 

i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych 

składają 
Rada Nadzorcza,

Zarząd i Pracownicy
SM Bocianek
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„Fizjomania” już działa, 
żłobek oraz przedszkole 
ruszają 1 kwietnia
Dwa nowe obiekty na mapie punk-

tów usługowych naszego osiedla. Ga-
binet fizjoterapii i masażu „Fizjomania” 
działa od kilku tygodni w pawilonie 
przy ul. Konopnickiej 5. Od 1 kwietnia 
ruszą Niepubliczne Przedszkole i Żło-
bek „Tulisiowo na wesoło”.

Czytaj na stronie 5

Plan remontów  
na 2021 rok
3,5 miliona złotych zamierzają wy-

dać w tym roku władze Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek na remon-
ty oraz konserwację bloków i mienia 
wspólnego na terenie naszego osied-
la. To ponad dwa razy wyższa kwota 
od ubiegłorocznej. 

Tak duży wzrost wynika z faktu, że 
ruszają poważne prace, które plano-
wano już od kilku lat. Chodzi między 
innymi o likwidację piecyków gazo-
wych i podłączenie bloków do miej-
skiej sieci ciepłowniczej.

Czytaj na stronach 6-7

Przebudowa Świętokrzyskiej. 
Możemy zyskać wjazd na 
osiedle, a stracić garaże
Jeszcze w tym roku Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
planuje ogłosić przetarg na projekt 
i realizację „Rozbudowy drogi krajo-
wej nr 74 do parametrów drogi dwujez-
dniowej klasy ekspresowej na odcinku 
przejścia przez Kielce”. 

Czytaj na stronie 9
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Dziury w asfalcie
są już łatane

Tegoroczna zima sprawiła, że 
na osiedlowych drogach na terenie 
Bocianka pojawiło się sporo ubytków. 
Już na początku marca rozpoczęły się 
prace naprawcze.

- Aby koszty były niższe, napraw do-
konujemy sami, tak zwanym systemem 
gospodarczym - informuje Paweł Kubicki, 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Bocia-
nek w Kielcach. 

- Kupiliśmy masę asfaltową w workach 
od lokalnej firmy zajmującej się budową 
dróg. Nasi konserwatorzy wypełniają nią 
ubytki w jezdniach. Pomagają im przy tym 
uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 
1 w Kielcach - informuje prezes Kubicki.

- Oczyszczamy dziurę w drodze, następ-
nie nagrzewamy ją palnikiem gazowym, 
aby dokładnie ją osuszyć, a jednocześnie 

rozgrzać podłoże. Następnie wypełniamy 
ubytek masą asfaltową, po czym całość 
znów grzejemy palnikiem, aby masa była 
bardziej plastyczna i dokładnie wypełniła 
naprawiane zagłębienie - informuje jeden 
z konserwatorów Spółdzielni Mieszkanio-
wej Bocianek, pracujący przy naprawie 
ulic. Dwóm naszym konserwatorom poma-
gali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 1 przy ul. Zgody w Kielcach (słynnej „bu-
dowlanki”), pod czujnym okiem swojego in-
struktora, pani Grażyny Wróbel.

- Ponieważ naprawy były wykonywane 
w trudnych warunkach pogodowych, liczy-
my się z tym, że niektóre trzeba będzie po-
wtórzyć. Koszt naprawy ulic w takim syste-
mie jest jednak kilkakrotnie niższy od tego, 
gdybyśmy zadanie to zlecili zewnętrznej 
firmie - mówi prezes Kubicki.

Dziury w asfalcie
są już łatane

Grożą nam wysokie kary!
Informujemy, że za notoryczny brak 

segregacji śmieci w pojemnikach 
ustawionych pomiędzy garażami 
Spółdzielnia otrzymała upomnienie 
z Urzędu Miasta Kielce. W przypad-
ku powtarzania się tego procederu 
wszyscy mieszkańcy osiedla zostaną 
obciążeni opłatą za wywóz odpadów 
niesegregowanych tj. 28 zł /osobę za-
miast dotychczasowych 14 zł. 

Biorąc powyższe pod uwagę Spół-
dzielnia zmuszona była do zabrania 
pojemników. W przypadku dalszego po-
zostawiania śmieci przy garażach zwięk-
szona zostanie opłata eksploatacyjna o 
kwotę, która zrównoważy koszty wywozu 
odpadów z garaży przez Spółdzielnię.

Wszystkich użytkowników garaży pro-
simy o wyrzucanie posegregowanych 
odpadów do pojemników znajdujących 

się w altanach śmietnikowych przypisa-
nych do miejsca zamieszkania.

Natomiast większe odpady powinny 
być wywiezione do Punktu Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) przy ul. Magazynowej 3. 
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W tym roku słono zapłacimy za 
ogrzewanie naszych mieszkań. Ra-
chunki z ciepłowni za grudzień, sty-
czeń i luty są znacznie wyższe niż te 
w analogicznych miesiącach ubie-
głych lat. Różnice przekraczają 100 
tys. zł. - To efekt ubiegłorocznych 
podwyżek cen oraz chłodniejszej niż 
zwykle zimy - mówi Paweł Kubicki, 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek w Kielcach.

- W tym roku nie mamy co liczyć 
na wysokie zwroty z tytułu zaliczek na 
ogrzewanie. Wręcz przeciwnie, może 
się okazać, że będziemy jeszcze musieli 
dopłacić i to niemało - przewiduje pre-
zes Kubicki po analizie ostatnich faktur, 
które Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocia-
nek otrzymała od Miejskiego Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej.

Mimo iż sezon grzewczy jeszcze się 
nie zakończył, już wiadomo, że będzie 
on znacznie droższy od poprzedniego. 
- Dla porównania za grudzień, styczeń 
i luty sezonu grzewczego 2019/2020 
(miesiące, kiedy koszty ogrzewania są 
najwyższe) spółdzielnia zapłaciła 1,3 
mln zł. Za ten sam okres w tym sezo-
nie grzewczym trzeba zapłacić 1,6 mln 
zł, a więc 300 tysięcy złotych więcej. 
W każdym z tych trzech miesięcy faktu-
ry były wyższe średnio o sto tysięcy zło-
tych - mówi Dorota Polańska, zastępca 
głównego księgowego SM Bocianek.

W tej sytuacji władze spółdzielni roz-
ważają zwiększenie zaliczek na poczet 

ogrzewania, które są częścią składową 
czynszu.

- Nie były one zmieniane od 15 lat. Od 
tamtej pory koszty ogrzewania cyklicznie 
rosną - mówi prezes Kubicki.

Dla porównania w 2006 roku (ostatnia 
zmiana wysokości zaliczek) za ogrzewa-
nie osiedla spółdzielnia zapłaciła 1 mln 
848 tys. zł. W ubiegłym roku koszty wy-
niosły 3 mln 64 tys. zł. W tym roku sza-
cuje się, że za ogrzewanie osiedla trzeba 

będzie zapłacić około 3 mln 700 tys. zł.
- W tej sytuacji musimy poważnie roz-

ważyć zwiększenie zaliczek na ogrzewa-
nie. Decyzja taka jest tym bardziej uza-
sadniona, że w pierwszych dniach marca 
otrzymaliśmy pismo z Miejskiego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej o kolej-
nej podwyżce cen ciepła, którą wprowa-
dzono od 12 lutego 2021 roku - informuje 
prezes Kubicki.

/AP/

Wyższe koszty centralnego 
ogrzewania naszych mieszkań

Paweł Kubicki, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach pokazuje 
faktury z MPEC za styczeń 2020 roku (po lewej - do zapłaty 473.834,75 zł) oraz za 
styczeń 2021 roku (do zapłaty 575.013,97 zł). 

Koszty odśnieżania oraz zimowego 
utrzymania także dużo wyższe!
Koszty zimowego utrzymania osiedla tak-

że są dużo wyższe niż w 2020 roku. 
W ubiegłym roku na ten cel wydano zaledwie 

4,5 tys. zł. W tym roku to już ponad 44 tys. zł.
- Na tę sumę składają się koszty odśnieżania 

i posypywania osiedlowych ulic i głównych cią-
gów pieszych, jak również pozostałych chodni-
ków w soboty i niedziele przez firmę dysponują-
cą pługami i piaskarkami. Ponadto zakup piasku 
i soli do posypywania chodników przed blokami 
przez gospodynie rejonów - informuje Urszula 
Misztal z działu księgowego SM Bocianek.

- Mam nadzieję, że mieszkańcy są zadowole-
ni z tegorocznego odśnieżania. Chodniki i ulice 
często były odśnieżane również nocą lub wczes-
nym rankiem, tak, aby ludzie idąc do pracy, nie 
brnęli przez śnieg i nie ślizgali się na chodnikach 
- mówi Paweł Kubicki, prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej Bocianek.
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Śnieżne rzeźby na Bocianku
Luty przywitał nas śnie-

giem, który przez dłuższy 
czas dzięki niskim tempe-
raturom nie topniał. Miesz-
kańcy naszego osiedla po-
stanowili to wykorzystać 
i wykazać się twórczym ta-
lentem. Co z tego wynikło? 
Oceńcie sami.

Publikujemy zdjęcia uka-
zujące pomysłowość miesz-
kańców naszego osiedla. 
Jednocześnie zachęcamy do 
spędzania czasu na świeżym 
powietrzu – zwłaszcza dzieci. 
Rodziców zaś namawiamy, by 
im towarzyszyli.

Władze spółdzielni zapo-
wiadają, że jeżeli w przyszłym 
roku aura dopisze, to być może 
zorganizują konkurs na najład-
niejszą rzeźbę ze śniegu. 

O konkursie poinformujemy 
na naszej stronie internetowej 
www.smbocianek.pl. O tym, 

że warto brać udział w konkur-
sach organizowanych przez 
spółdzielnię można się było 
już nieraz przekonać. Pod-

czas ostatniego konkursu 
ekologicznego cenne nagrody  
otrzymało kilkadziesięcioro 
dzieci. Wszystkie były za-

chwycone otrzymanymi upo-
minkami. 

/AP/

Śnieg stopniał, grabie poszły w ruch
Gospodynie rejonów roz-

poczęły już wiosenne po-
rządki. Gdy tylko stopniał 
śnieg, chwyciły za grabie, 
aby nieczystości kryjące się 
pod białym puchem nie zale-
gały na trawnikach.

- Jestem pełna uznania dla 
pań dbających o porządek 
przed naszym blokiem - mówi-
ła mieszkanka Bocianka, która 
zadzwoniła do naszej redakcji. - 
Dopiero co skończyła się zima, 
podczas której co rusz odśnie-
żały, zamiatały i posypywały 
piaskiem chodniki. Namęczyły 

się przy tym strasznie. Teraz, 
gdy tylko stopniał śnieg, grabią 
stare liście i zbierają papierki 
oraz pety rzucane przez ludzi 
przez ostatnie miesiące - mówi-
ła kobieta po drugiej stronie linii 
telefonicznej.

Przyłączamy się do tych 
słów i dziękujemy gospodyniom 
za ciężką pracę.

Apelujemy do mieszkańców, 
by szanując pracę gospodyń, 
nie wyrzucali niedopałków pa-
pierosów przez okna i sprzątali 
odchody po swoich czworono-
gach.
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Dwa nowe obiekty po-
jawiły się na mapie punk-
tów usługowych naszego 
osiedla. Gabinet fizjoterapii 
i masażu „Fizjomania” dzia-
ła od kilku tygodni, zaś od 1 
kwietnia ruszą Niepubliczne 
Przedszkole i Żłobek „Tuli-
siowo na wesoło”.

Gabinet fizjoterapii i masażu 
„Fizjomania” powstał w samym 
centrum osiedla, w pawilonach 
przy ul. Konopnickiej 5. Prowa-
dzą go Maria Uracz, certyfiko-
wana terapeutka oraz masażysta 
Jarosław Uracz. 

LECZENIE AŻ DO 
PEŁNEGO SUKCESU
- Tym, co nas wyróżnia, jest 

indywidualne podejście do pa-
cjenta i szukanie technik oraz 
rozwiązań, które pozwolą mu 
wrócić do sprawności. Jeśli ktoś 
doznał kontuzji barku, a uwielbia 
grać w tenisa, to robimy wszyst-
ko, by mógł wrócić na kort. Jeśli 
komuś dokucza ból w pracy, to 
stosujemy takie terapie, które 
sprawią, że nie będzie musiał 
zmieniać zawodu - mówi pani 
Maria, absolwentka Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego oraz Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, cer-
tyfikowany terapeuta manualny 
I stopnia.

- Specjalizuję się w terapii 
manualnej oraz fizjoterapii po-
urazowej. Leczymy bóle stawów, 
kręgosłupa czy mięśni, ale także 
obrzęki kończyn poprzez drenaż 
limfatyczny - mówi Maria Uracz. 

Właściciele „Fizjomanii” 
zapewniają, że z ich usług 
może skorzystać każdy, bez 
względu na wiek. Począw-
szy od dzieci w wieku 2-3 lat, 
aż po seniorów. Przy tym, jak 
sami twierdzą, ceny ich usług 
są konkurencyjne. Dodatkowo 
każdy mieszkaniec Bocianka 
otrzyma 30% zniżki na pierw-
szy masaż.

Więcej informacji można 
uzyskać na Facebooku i Insta-
gramie lub dzwoniąc pod nr tel. 
723 211 602.

RADOŚć DZIECIńSTWA
I ROZWÓJ POZNAWCZY
Ostatnie prace dostosowują-

ce lokal do potrzeb przedszko-
la i żłobka trwają na parterze 
w bloku przy ul. Wyspiańskiego 
1C (po Bawialni „Sowa”). Już 
wkrótce zostaną tu otwarte Nie-
publiczny Żłobek i Przedszkole 
„Tulisiowo na wesoło”.

- Planujemy przyjąć około 
35 dzieci. Ile w wieku żłobko-
wym, a ile w wieku przedszkol-
nym, to będzie uzależnione 
od zainteresowania rodziców 
- mówi Milena Staciwa, kierow-
nik placówki.

Zapisy już się rozpoczęły, 
są pierwsi chętni. Placówka od 
20 marca zostanie udostępnio-
na do oglądania rodzicom. Za-
jęcia rozpoczną się 1 kwietnia.

Mamy duży lokal, sale są kli-
matyzowane, łazienki wyposa-
żyliśmy w malutkie umywalki, 
aby najmłodsze dzieci mogły 
z nich bez problemu korzystać 

- informuje kierownik Staciwa.
- Stawiamy na ruch i wszech-

stronny rozwój dzieci. Maluchy 
mają być tu szczęśliwe. Będą 
miały mnóstwo zajęć dodatko-
wych, jak: bajkoterapia, dogo-
terapia, muzykoterapia, senso-
plastyka, oczywiście angielski. 
Jesteśmy także przygotowani 
na przyjęcie dzieci ze specjal-
nymi potrzebami kształcenia 
- zapewnia. Czesne za pobyt 

dziecka będzie wynosiło 650 zł 
w żłobku i 550 zł w przedszko-
lu plus wyżywienie (12-13 zł). 
Więcej informacji na Faceboo-
ku oraz pod nr tel. 781 108 317.

„Fizjomania” już działa. Żłobek 
i przedszkole ruszą 1 kwietnia
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Plan remontów na 2021 rok zatwierdzony!
3,5 miliona złotych zamierzają wy-

dać w tym roku władze Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek na remonty 
bloków i mienia wspólnego na tere-
nie naszego osiedla. To ponad dwa 
razy wyższa kwota od ubiegłorocz-
nej. Sprawdź, co zostanie wykonane 
w twoim budynku.

Tak duży wzrost wynika z faktu, że ru-
szają poważne prace, które planowano 
już od kilku. Chodzi między innymi o likwi-
dację piecyków gazowych i podłączenie 
bloków do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Kolejnymi kosztownymi przedsięwzięcia-
mi są remont elewacji zewnętrznych oraz 
docieplenie bloków. Niestety, trwająca 
od roku pandemia pokrzyżowała plany 
władz spółdzielni w tym zakresie.

- Ze względu na brak możliwości spot-
kań z mieszkańcami poszczególnych 
bloków w celu uzyskania zgody na za-
ciągnięcie kredytów na przeprowadzenie 
prac termomodernizacyjnych w poszcze-
gólnych budynkach oraz likwidację piecy-
ków gazowych w projekcie planu remon-
tów na ten rok przewidziano rozpoczęcie 
zarówno prac termomodernizacyjnych, 
jak i likwidacji piecyków ze środków włas-
nych - w miarę ich posiadania - informuje 
Paweł Kubicki, prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej Bocianek. - Przyjęto zasadę, że 
w budynkach, gdzie elewacje są w naj-
gorszym stanie, najpierw będą wykony-
wane prace termomodernizacyjne, głów-
nie ścian szczytowych oraz uskoków, 
a następnie po ponownym uzbieraniu 
odpowiednich środków będą likwidowane 
piecyki, natomiast tam, gdzie elewacje są 
w miarę dobrym stanie technicznym naj-
pierw będą likwidowane piecyki - informu-
je prezes Kubicki. 

- Przed przystąpieniem do robót nie-
zbędne będzie przyjęcie stosownych 
uchwał przez mieszkańców. Mamy na-
dzieję, że latem będzie już można spoty-
kać się w szerszym gronie i omówić sze-
rzej te zagadnienia - mówi prezes Kubicki.

Więcej na temat likwidacji piecyków w 
następnym numerze „Echa Bocianka”.

Ponadto kontynuowane będą naprawy 
balkonów, a także remonty domofonów. 
W planie zostały także ujęte: zadania 
awaryjne stwierdzone w okresie zimo-
wym, wymiana okienek piwnicznych w  
budynkach, gdzie nie zostały wymienio-
ne, a także montaż daszków w 4 blokach, 
z których wpłynęły podania (w tym dwa 
budynki zlecone w 2020 r.). W planie uję-
te są także balkony z umowy zawartej 
w 2020 r., ponieważ zadanie rozbite było 
na dwie części i nie zostało jeszcze za-
kończone i rozliczone.

W planie na mieniu wspólnym ujęte zo-
stały tylko niezbędne roboty, ponieważ ze 
względu na nieodbycie się w 2020 roku 

walnego zgromadzenia fundusz nie zo-
stał zasilony dodatkowymi środkami z po-
działu wyniku za 2019 r. Wykazane po-
siadane środki ujmują te, które pozostały 
z 2020 roku wraz z naliczeniami za 2021 
rok. Wysokość planowanych wydatków 
była ustalana szacunkowo na podstawie 
realizowanych zadań na terenie Bocianka 
w ubiegłych latach oraz kosztorysów zło-
żonych przez zleceniobiorców.

Oto wykaz robót w poszczególnych 
blokach, które znalazły się w tegorocz-
nym planie remontów:

KONOPNICKIEJ 1
• remont balkonów średnich m. 8, 9, 11, 

12, 14, 23, 49
• roboty awaryjne
Na prace te zarezerwowano kwotę 

34,2 tys. zł.
KONOPNICKIEJ 3
• remont balkonów - umowa z 2020 r. 

- m. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 
23, 25, 29, 31, 52, 55, 58, 61, 62, 64, 74, 
78, 79, 86, 89

• roboty awaryjne
KONOPNICKIEJ 7
• remont balkonów - duże m. 1, 4, 7, 10, 

11, 13, 14,
• remont daszków nad balkonami - m. 

14
• remont balkonów - umowa z 2020 r.  

- m. 3, 15, 20, 27, 30
• wymiana okien w piwnicach
• remont domofonu kl. VIII
• roboty awaryjne
W sumie na to zarezerwowano kwotę 

93,8 tys. zł.
KONOPNICKIEJ 9
• remont balkonu - duży m. 65
• remont daszków nad balkonami m. 65
• remont daszków - umowa z 2020 r.  

- m. 48, 79
• montaż daszków mad balkonami
• remont elewacji szczyty + półszczyty
• roboty awaryjne
W sumie na prace te zarezerwowano 

kwotę 218,1 tys. zł.
KONOPNICKIEJ 11
• remont elewacji - szczyty + półszczy-

ty
• remont balkonu dużego m. 79, 82, 85, 

87, 88, 124
• remont balkonów średnich m. 53, 55
• remont balkonów - umowa z 2020  

- m. 65, 70, 72, 74, 101
• remont daszków nad balkonami m. 

88, 90
• roboty awaryjne
W sumie na prace te zarezerwowano 

kwotę 282,2 tys. zł.
NORWIDA 1
• remont balkonów dużych m. 4, 7, 13, 

60
• remont balkonów - umowa z 2020 r. 

- m. 9, 36, 38, 65, 67, 80

• remont daszków nad balkonami m. 13
• roboty awaryjne
Wszystko to ma kosztować 58,2 tys. zł.
NORWIDA 2
• remont balkonów średnich m. 19, 21
• remont balkonów - umowa z 2020 r.  

- m. 9, 12, 15, 29, 31
• roboty awaryjne
Wszystko to ma kosztować 33,5 tys. zł.
NORWIDA 3
• remont balkonu średniego m. 20, 40
• remont balkonów - umowa z 2020 r. 

- m. 25
• roboty awaryjne
Na te prace zarezerwowano 19,1 tys. 

zł.
NORWIDA 4
• remont balkonów średnich m. 9, 15, 

21, 31
• remont balkonów -umowa z 2020 r. 

- m. 38, 44, 46, 47, 50, 51, 55, 76
• likwidacja piecyków gazowych
• roboty awaryjne
Wszystko to ma kosztować 241,9 tys. 

zł.
NORWIDA 6
• remont balkonu średniego m. 5, 14, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 32
• remont balkonu dużego m. 58, 80
• remont balkonów - umowa z 2020 

roku - m. 35
• roboty awaryjne
Wszystko to za 58,6 tys. zł.
WYSPIAńSKIEGO 1
• wymiana okien w piwnicach
• remont balkonów -umowa z 2020 

roku - m. 19, 21, 23, 31
• wymiana drzwi do piwnic
• roboty awaryjne
Łączna wartość prac to 36,2 tys. zł.
WYSPIAńSKIEGO 1A
• wymiana podpionowych zaworów 

c.o. w I klatce
• remont balkonów - umowa z 2020 

roku - m. 21, 22, 29, 31, 41, 50
• roboty awaryjne
Wszystko to ma kosztować 33,6 tys. zł.
WYSPIAńSKIEGO 3
• remont balkonów średnich m. 

51,55,83,86
• remont balkonów -umowa z 2020 r. - 

m. 70, 71, 81, 87
• wymiana okien w piwnicach
• roboty awaryjne
Wszystko to za 57,1 tys. zł.
WYSPIAńSKIEGO 4
• likwidacja piecyków gazowych
• roboty awaryjne
Na te prace zarezerwowano kwotę 103 

tys. zł.
WYSPIAńSKIEGO 5
• montaż daszków nad balkonami
• remont elewacji - szczyty
• remont balkonów - umowa z 2020 

roku - m. 28
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Plan remontów na 2021 rok zatwierdzony!
• wymiana okien w piwnicach
• roboty awaryjne
Na prace te zarezerwowano 125,9 tys. 

zł.
WYSPIAńSKIEGO 6
• remont balkonu dużego m. 50
• remont domofonu kl. II, VI
• roboty awaryjne
Wszystko to za 21,6 tys. zł.
WYSPIAńSKIEGO 8
• remont balkonów - umowa z 2020  

roku - m. 2, 8, 11
• roboty awaryjne
Wartość prac to 22,8 tys. zł.
KASPROWICZA 1
• remont balkonów dużych m. 63, 67, 

70, 73, 76, 77, 89, 90, 93, 95
• remont daszków nad balkonami m. 

63
• remont balkonów -umowa z 2020 r. 

- m. 49, 50
• roboty awaryjne
Wszystko to za kwotę 70,8 tys. zł.
KASPROWICZA 3
• remont balkonów dużych m. 40, 41, 

59, 88, 89, 91, 92, 93, 94
• remont daszków nad balkonami m. 

80, 93
• remont balkonów - umowa z 2020 

roku - m. 5, 18, 20, 28
• remont pokrycia dachu
• roboty awaryjne
Władze spółdzielni zarezerwowały na 

ten cel 78,2 tys. zł.
STAFFA 1
• remont balkonów średnich m. 22, 26, 

28, 30, 32, 34, 37, 46, 49
• wymiana okien w piwnicach
• remont balkonów - umowa z 2020 r. 

- m. 11, 14
• remont pokrycia dachu
• roboty awaryjne
Wartość zaplanowanych robót okre-

ślono na kwotę 59,8 tys. zł.
STAFFA 3
• remont balkonów dużych m. 4, 7, 10, 

13, 38, 41, 43, 44, 50, 53
• remont daszku nad balkonem m. 44
• remont balkonów - umowa z 2020 

roku - m. 26, 29, 30, 56, 69
• montaż daszków nad balkonami
• wymiana okien w piwnicach
• roboty awaryjne
Na powyższe prace zarezerwowano 

108,6 tys. zł.
STAFFA 4
• remont balkonów średnich m. 5, 8, 

11, 12, 15, 31, 40, 43, 46
• remont balkonów - umowa z 2020 r. 

- m. 18, 20, 28
• wymiana okien w piwnicach
• roboty awaryjne
Wszystko to za 58,4 tys. zł.
STAFFA 5
• remont balkonów dużych m. 40, 41, 

43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 57, 60, 63
• remont balkonów - umowa z 2020 

roku - m. 5, 21, 22, 23, 24, 25
• roboty awaryjne
Wszystko to ma kosztować 94  tys. zł.
STAFFA 6
• remont balkonów średnich m. 88
• remont balkonów dużych m. 9, 54, 

57, 60
• remont balkonów - umowa z 2020 

roku - m. 26, 29, 42, 56, 64, 67, 69, 74, 
76, 78

• roboty awaryjne
Na powyższe prace zarezerwowano 

75,6 tys. zł.
STAFFA 8
• remont elewacji - szczyty
• remont balkonów -umowa z 2020 

roku- m. 19, 29, 30, 32, 33, 34, 35
• roboty awaryjne
Władze spółdzielni zarezerwowały na 

te prace kwotę 123,2 tys. zł.

GAŁCZYńSKIEGO 1
• wymiana okien w piwnicach
• remont balkonów - umowa z 2020 

roku - m. 6, 8, 11, 14, 21, 22, 23, 24, 25
• roboty awaryjne
Wszystko to kosztować ma 44 tys. zł.
GAŁCZYńSKIEGO 2
• wymiana zaworów gazowych podpio-

nowych
• likwidacja piecyków gazowych
• remont balkonów - umowa z 2020 

roku - m. 5, 40, 41, 43, 44, 46, 75, 95
• roboty awaryjne
Na te prace władze spółdzielni miesz-

kaniowej zarezerwowały 271,2 tys. zł.
GAŁCZYńSKIEGO 3
• remont balkonów - umowa z 2020 

roku - m. 88
• remont balkonów dużych m. 62, 65
• roboty awaryjne
Wartość prac to 27,7 tys. zł.
GAŁCZYńSKIEGO 4
• remont balkonów średnich m. 15, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
• remont balkonów - umowa z 2020 

roku - m. 30, 32, 34
• roboty awaryjne
Wszystko to kosztować ma 52,5 tys. zł.
GAŁCZYńSKIEGO 5
• remont domofonu kl. II, III
• remont elewacji szczyty +półszczyty
• roboty awaryjne
Wszystko to za 197,1 tys. zł.
GAŁCZYńSKIEGO 6
• remont balkonów małych m. 23, 53, 

55, 58, 59
• wymiana zaworów gazowych podpio-

nowych
• likwidacja piecyków gazowych
• remont balkonów -umowa z 2020- 

m.64,74
• roboty awaryjne

Wartość tych prac oszacowano na 
kwotę 254,8 tys. zł. 

GAŁCZYńSKIEGO 8
• remont balkonów średnich m. 70, 71, 

76, 77, 79, 80
• montaż daszków nad balkonami
• remont balkonów - umowa z 2020 

roku - m. 48, 49, 50, 51, 52
• wymiana zaworów gazowych podpio-

nowych
• roboty awaryjne
Wszystko to oszacowano na kwotę 

77,5 tys. zł.
NOWY BOCIANEK
WYSPIAńSKIEGO 1B
• roboty awaryjne - 3 tys. zł.
WYSPIAńSKIEGO 1C
• usunięcie przecieków do garażu
• roboty awaryjne
Wartość prac - 33 tys. zł.
WYSPIAńSKIEGO 1D
• usunięcie rys na ścianach
• roboty awaryjne
Wartość prac - 6,5 tys. zł.
WYSPIAńSKIEGO 1F
• wymiana węża z olejem w windzie
• usunięcie rys na ścianach
• roboty awaryjne
Wartość prac to 12 tys. zł.
WYSPIAńSKIEGO 1G
• roboty awaryjne - 3 tys. zł.

REMONTY PLACÓW ZABAW,
CHODNIKÓW I BOISK
Niemałą kwotę, bo 300 tysięcy złotych 

władze spółdzielni mieszkaniowej zamie-
rzają w tym roku przeznaczyć na remon-
ty i modernizację tak zwanego mienia 
wspólnego, czyli miejsc, z których korzy-
stają wszyscy mieszkańcy. Co konkretnie 
zostanie wykonane?

• na remont placu zabaw przy Wy-
spiańskiego 5 władze spółdzielni zare-
zerwowały 70 tys. zł

• na remont urządzeń i nawierzchni na 
placach zabaw przeznaczone zostanie 
w tym roku 30 tys. zł

• na naprawy nawierzchni asfaltowych 
na terenie osiedla przeznaczonych zosta-
nie 20 tys. zł

• na drobne roboty brukarskie przewi-
dziano także 30 tys. zł

• na projekt remontu oświetlenia ulicz-
nego zarezerwowano 30 tys. zł

• na remont nawierzchni boisk w te-
gorocznym planie remontów znalazła się 
suma 20 tys. zł

• na likwidację barier architektonicz-
nych zarezerwowano 20 tys. zł.

• remont oświetlenia ulicznego - 25 
tys. zł

• remont muru oporowego - 50 tys. zł.
• drobne roboty awaryjne - 15 tys. zł.

/AP/
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Autorski zapis klimatu duszy 
i serca mieszkanki Bocianka

Właśnie ukazała się 
książka mieszkanki nasze-
go osiedla Teresy Kultys-
-Lentowicz „Krajobrazy pió-
rem zatrzymane”. Czy warto 
sięgnąć po tę lekturę? 

Odpowiedzią na to pytanie  
może być recenzja książki, na-
pisana przez dr Alinę Bielaw-
ską, którą poniżej publikujemy.

Ostatnie moje prawdziwe 
odkrycie lekturowe to kun-
sztownie, pięknie, w 2020 roku, 
wydana książka Teresy Kultys-
-Lentowicz, edytorki, pisarki, 
podróżniczki i znanej w Kiel-
cach znakomitej polonistki, 
mieszkanki osiedla Bocianek, 
zatytułowana „Krajobrazy pió-
rem zatrzymane”, która mnie 
oczarowała i od której trudno 
było mi się oderwać.

Autorka, cyzelując i malując 
słowem, przedstawiła włas-
ne, niepowtarzalne widzenie 
świata, podróżując po Grecji, 
Krecie, Włoszech, Turcji i Tu-
nezji. Podzieliła się impresjami 
z wędrówek do Francji, skre-
śliła urokliwe obrazki z Ziemi 
Świętej oraz niepowtarzalne 
klimaty Petersburga i okolic. 
Wszystko to ozdobiła pełnymi 
uroku skojarzeniami literacki-
mi i poetyckimi. Zastosowała 
iście przepyszne inkrustacje 
hipokorystyczne, przytaczając 
lekko, z wdziękiem, odpowied-

nie cytaty i cytaciki, smakowi-
cie komentujące własne prze-
myślenia. Opisane wrażenia 
i wzruszenia stanowią swoistą 
kodę i zachętę do refleksji nad 
pięknem świata i tajemnicą ar-
tysty.

Zachwyca erudycja pisarki, 
której znamiona zostały zgrab-
nie, niemal od niechcenia, 
rozrzucone i wkomponowane 
w treść urzekającej narracji.

Niezwykła promocja tej 
książki odbyła się w audycji II 
Programu Radiowego Polskie-
go Radia w ramach wspaniałe-
go cyklu pod nazwą „Literackie 
witaminy”. Bo ta pozycja to 
prawdziwy balsam na znękaną 
pandemią duszę. Autorka zaś 
– jak sama wyznała: 

„Dla mnie samej będzie to 
podróż sentymentalna – nie 
tylko wracanie pamięcią do 
czasów wojażowania, ale rów-
nież przywracanie świadomo-
ści tamtej mnie sprzed wielu 
już lat. To nawet bardziej in-
teresujące – jaka byłam wów-
czas, jak odbierałam świat, 
przez pryzmat jakich wartości 
oceniałam rzeczywistość, co 
było dla mnie ważne, co mniej. 
To będzie nie tylko zapis fak-
tograficzny, ale przede wszyst-
kim zapis klimatu mojej duszy 
i serca”.

dr Alina Bielawska

Tak wygląda okładka książki autorstwa Teresy Kultys-Lento-
wicz, mieszkanki osiedla Bocianek, znanej kieleckiej polonist-
ki i podróżniczki. Osoby, które chciałyby kupić książkę wraz  
z dedykacją od autorki, mogą dzwonić pod nr tel. 508-661-791.

Zmarł Krzysztof Nawrot – był członkiem 
Rady Nadzorczej naszej spółdzielni 
Z przykrością informuje-

my, że w wieku 75 lat zmarł 
Krzysztof Nawrot, członek 
Rady Nadzorczej SM Bocia-
nek w latach 2014-2017. 

Na naszym osiedlu miesz-
kał od początku jego powsta-
nia. Był aktywnym uczestni-
kiem życia osiedlowego Klubu 
Seniora, gdzie często pre-
zentował swoje opowiadania, 
wiersze, a także śpiewał  bal-
lady. W osiedlowej bibliotece 
prowadził pogadanki na temat 

poezji i sztuki. Jego wiersze 
gościły również na łamach 
„Echa Bocianka”. W ostatnim 
okresie wydał książkę „Co 
widać w ciemności”, czyli, jak 
sam mówił, opowieść o tym, 
co skrywa się we wnętrzu na-
szej osobowości. 

Wyrazy głębokiego współ-
czucia Rodzinie i Najbliższym 
składają: Rada Nadzorcza, 
Zarząd oraz pracownicy Spół-
dzielni Mieszkaniowej  Bocia-
nek.
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Przebudowa Świętokrzyskiej, 
stracimy garaże, zyskamy wjazd

W Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Stanisława Staszi-
ca w Kielcach rozpoczęły 
się zapisy na rok szkolny 
2021/2022.

Do klasy pierwszej przyj-
mowane są dzieci zamiesz-
kałe w obwodzie SP 1 na pod-
stawie zgłoszenia rodziców.

Spełnianie obowiązku 
szkolnego rozpoczynają dzie-
ci urodzone w 2014 r.

Zapisy odbywają się co-
dziennie w godz. 7.30 – 15.30.

Jak informują pracowni-
cy publicznej podstawówki 
mieszczącej się na terenie 
naszego osiedla, dokumenta-
cję niezbędną do zapisu dzie-
cka stanowi karta zgłoszenia, 
którą można otrzymać  w se-
kretariacie szkoły. Można ją 

także pobrać ze strony inter-
netowej www.sp1.kielce.eu.

Na tej stronie można tak-
że znaleźć plakat informujący 
o ofercie edukacyjnej placów-
ki oraz krótki film prezentujący 
szkołę i jej działalność.

Przy zapisie dziecka do SP 
nr 1 należy okazać do wglądu 
dowód osobisty rodzica/praw-
nego opiekuna, odpis aktu 
urodzenia dziecka i numer 
PESEL dziecka.

W przypadku podjęcia decy-
zji o zapisie dziecka zamieszka-
łego w rejonie do innej szkoły 
niż SP 1 w Kielcach rodzic zobo-
wiązany jest do niezwłocznego 
powiadomienia SP nr 1 (najpóź-
niej do 30 września 2021 r.) 
o miejscu realizacji obowiązku 
szkolnego przez dziecko.

Ruszyły zapisy  
do Jedynki

Jeszcze w tym roku Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad pla-
nuje ogłosić przetarg na projekt i rea-
lizację „Rozbudowy drogi krajowej nr 
74 do parametrów drogi dwujezdniowej 
klasy ekspresowej na odcinku przejścia 
przez Kielce (węzeł Kielce Zachód/S7 - 
węzeł Kielce Bocianek/DK73)”.

Przygotowano trzy warianty rozbudowy. 
Dostępne są na stronie www.gddkia.gov.
pl. Jeden z nich został opatrzony słowem 
„rekomendowany” (na zdjęciu). Zakłada on 
wykonanie wyjazdu/wjazdu na nasze osied-
le z ulicy Świętokrzyskiej. Jednocześnie za-

kłada wyburzenie garaży znajdujących się 
wzdłuż ulicy Konopnickiej. Czy garaże znik-
ną z naszego osiedla?

- Obecnie Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Kielcach prowadzi postępo-
wanie w sprawie wydania decyzji środowi-
skowej dla tej inwestycji. Termin wydania de-
cyzji został wyznaczony na koniec maja. To 
w niej wskazany zostanie ostatecznie wa-
riant do realizacji - mówi Małgorzata Pawe-
lec, rzecznik kieleckiego Oddziału GDDKiA. 

- Kolejnym etapem będzie ogłoszenie 
przetargu na zrealizowanie inwestycji w try-
bie projektuj i buduj, czyli na opracowanie 

projektu i wybudowanie drogi. W projek-
cie opracowanym dla wybranego wariantu 
doprecyzowane zostaną konkretne roz-
wiązania i informacje dotyczące zajętości 
terenu pod inwestycję czy skali rozbiórek 
budynków. Ostateczne rozstrzygnięcia w tej 
kwestii zapadną w decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej. Obecnie, 
przed wydaniem decyzji środowiskowej 
nie można jednoznacznie stwierdzić, czy 
coś będzie wyburzone, czy nie, natomiast 
w wariancie rekomendowanym rzeczywi-
ście wstępnie zakładane są rozbiórki w ob-
rębie garaży - informuje pani rzecznik.
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Od szesnastu lat pomaga 
chorym onkologicznie

Przed laty była nauczy-
cielką języka polskiego, wi-
ceszefową związku zawodo-
wego, a także wicekuratorem 
oświaty. Jednak jak sama 
podkreśla, od dzieciństwa 
chciała pomagać innym. Dla-
tego przez lata szefowała To-
warzystwu Przyjaciół Dzieci, 
a kiedy przeszła na emerytu-
rę, zaczęła pomagać chorym 
po laryngektomii - zabiegu 
wycięcia krtani.

To bardzo inwazyjny zabieg, 
któremu poddawani są najczęś-
ciej chorzy na raka krtani. Czę-
sto jest on jedynym sposobem, 
by uratować życie. Niestety, 
w skutek zabiegu pacjent traci 
dotychczasową zdolność swo-
bodnego wydawania dźwięków. 
Helena Stępień od 16 lat uczy 
od nowa mówić pacjentów Kli-
niki Otolaryngologii, Chirurgii 
Głowy i Szyi Świętokrzyskiego 
Centrum Onkologii.

* Jak to się stało, że poma-
ga pani właśnie osobom po 
laryngektomii?

- Działalność społeczna 
była dla mnie pasją od dziecka. 
Na początku realizowałam ją 
w harcerstwie, później w To-
warzystwie Turystyczno-Krajo-
znawczym w Opatowie. Byłam 
też przez 30 lat wiceprezesem 
Polskiego Towarzystwa Przyja-
ciół Teatru. Gdy przeszłam na 
emeryturę, koleżanka z kiele-
ckiego Oddziału Polskiego To-
warzystwa Laryngektomowa-
nych powiedziała, że przydałby 
się im ktoś taki, jak ja - polo-
nista, który będzie pomagał 
pacjentom uczyć się mówić na 
nowo. Nie wahałam się. 

* Poświęciła pani laryn-
gektomowanym mnóstwo 
czasu... 

- Owszem, jestem do ich 
dyspozycji w każdy poniedzia-
łek po pięć godzin i tak od 16 
lat. Kiedyś miałam taką myśl, 
że może już wystarczy, czas 
odpocząć. Ale co miałabym ro-
bić? Nie potrafię siedzieć bez-
czynnie w domu. Tymczasem 
pacjenci nas bardzo potrzebu-
ją. Zwierzają się mi, czasem nie 
powiedzą tego rodzinie, co po-

wiedzą mnie. Lekarze oraz per-
sonel szpitala nie mają czasu, 
by porozmawiać z chorym, a on 
często potrzebuje się wyżalić, 
wymaga pocieszenia. Często 
wysyłamy na oddział osoby, 
które przeszły usunięcie krtani. 
Gdy ktoś usłyszy: „Bracie nie 
martw się, byłem w takiej samej 
sytuacji, to nie koniec świata, 
za kilka miesięcy odzyskasz 
mowę, mamy takie towarzy-
stwo, które ci w tym pomoże”, 
to nabiera optymizmu.

* Jak uczycie mówić oso-
by po laryngektomii?

- Prowadzimy zajęcia, w któ-
rych pokazujemy techniki, dzięki 
którym łatwiej wydać określone 
dźwięki. Najważniejsze jednak 
w tym wszystkim jest to, by za-
chęcać tych ludzi do mówienia. 
Niektórzy poddają się, wolą pi-
sać na kartce. My motywujemy 
ich, by jak najwięcej mówili. 

* Ile czasu mija zanim cho-
ry nauczy się na nowo komu-
nikować?

- Są osoby, które po dwóch 
miesiącach zaczynają mówić, 
ale są i tacy, którym zajmuje 
to ponad osiem miesięcy. Przy 
czym trzeba mieć świadomość, 
że osoby po usunięciu krtani 
nigdy nie będą mówiły tak, jak 
przed zabiegiem. Będą w sta-
nie się komunikować z innymi, 
ale wydawanie dźwięków w taki 
sposób, jak robi to osoba zdro-
wa jest niemożliwe.

* W 2015 roku została pani  
uhonorowana Świętokrzy-
skiem Lurem Wolontariatu.

- To dla mnie ogromne wy-
różnienie. Otrzymałam piękną 
statuetkę, wykonaną  przez 
znanego artystę Sławomira 
Micka. Nagroda była nadawa-
na wówczas po raz pierwszy. 
W tym samym czasie odbierał 
ją ks. Krzysztof Banasik, wice-
dyrektor Caritasu Diecezji Kie-
leckiej oraz pani Dorota Rogu-
la, prowadząca chór w parafii 
św. Józefa.

* Sprawy osiedla i naszej 
spółdzielni też nie są pani 
obce, prawda?

- Mieszkam na Bocianku od 
początku istnienia osiedla. Jest 

Poznaj sąsiada

Chcesz, by 
Ciebie też 

poznali
sąsiedzi? Zaproś nas!

mi tu bardzo dobrze. Mamy 
dużo zieleni, dobrą komunika-
cję z innymi częściami miasta. 
Cenię też władze spółdzielni, 
zawsze zgłaszane przeze mnie 
uwagi szybko były rozpatrywa-
ne i realizowane. Jedyne, co mi 
się nie podoba, to język mło-
dego pokolenia. Co rusz sły-
szę przekleństwa dobiegające 

z placu zabaw i to z ust 8-10-lat-
ków, zarówno chłopców, jak 
i dziewczynek. Zawsze kultura 
języka, szacunek do mowy oj-
czystej były dla mnie bardzo 
ważne. Mam tyle lat, a nigdy nie 
wypowiedziałam przekleństwa, 
dlatego takie słowa z ust dzieci 
bardzo mnie bolą.

* Dziękuję za rozmowę.

Ma 87 lat, z wykształcenia mgr filologii polskiej. Zanim prze-
szła na zasłużoną emeryturę przepracowała w różnych insty-
tucjach w sumie 50 lat, m.in. w szkole podstawowej oraz w lice-
um w Opatowie, była wiceprezesem Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Kielcach, wicekuratorem oświaty, dyrektorem 
i prezesem kieleckiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od 16 
lat pracuje społecznie w Polskim Stowarzyszeniu Laryngekto-
mowanych, pomagając chorym onkologicznie. Między innymi 
za tę działalność w 2015 roku została uhonorowana nagrodą 
Świętokrzyski Laur Wolontariatu.

HELENA STĘPIEń
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Turnieje w czasach pandemii

Mimo trudności związa-
nych z COVID-19 na Bocian-
ku w 2020 roku odbywały się 
turnieje trójek piłkarskich. 
Cieszyły się one dużym za-
interesowaniem. Młodzież 
i starsi entuzjaści futbolu są 
złaknieni rywalizacji. Na boi-
sku przy Kasprowicza nie 
brakowało emocji i świet-
nych potyczek.

 Świętokrzyskie środowisko 
piłkarskie z szacunku do Mi-
rosława Okońskiego, legendy 
Lecha Poznań, Hamburgera 
SV i AEK Ateny, wielokrotnego 
reprezentanta Polski, zorgani-
zowało drugą edycję zawodów 
jego imienia. Słynny „Oko”, 
przyjaciel Michała Gębury, kie-
dyś piłkarza Błękitnych Kiel-
ce, ma problemy zdrowotne. 
W gronie 10 zespołów najlep-
szy okazał się KSS Gol, który 

w finale pokonał Trofex 5:1. 
W półfinale po remisie 0:0 Tro-
fex w karnych 7:6 ograł Kom-
panię Braci, czyli koroniarską 
młodzież. Tyle samo drużyn 
wystąpiło w Adrenalina Cup 
(triumf FC Buenos), 9 w Re-
prezentacja1921.pl Cup (wy-
grana Kieleckiego Futbolu), 8 
w Fabet Konstrukcje Cup (zwy-
cięstwo FC Buenos), a aż 12 
w Probudex Łagów V Cup. Do 
turnieju, którego pomysłodaw-
cami są: ŁKS Probudex Łagów, 
firma Probudex Łagów V i Ma-
rek Brudek, zaproszono sporo 
młodych zespołów i pokazały 
się z dobrej strony. Wygrała go 
jednak obyta na trójkach ekipa 
SM Bocianek, która w finale po 
pasjonującym boju pokonała 
KSS Gol 3:2. Drużyna repre-
zentująca naszą spółdzielnię 
mierzyła wysoko w turnieju pod 

jej szyldem, do którego przyję-
to aż 16 drużyn. W ćwierćfinale 
lepszy okazał  się Raj, finalista 
imprezy, wygranej przez FC 
Buenos (świetni bracia Mi-
chał i Maciej Pokora). Był to 
przedsmak grup w ramach 27 
Turnieju Grudniowego, które 
odbyły się przy Kasprowicza. 
Mogły zadowolić nawet naj-
wybredniejszych sympatyków 
tej odmiany futbolu. Grupę 
Pamięci Piotra Dębińskiego 
wygrał Trofex, a w Grupie SM 
Bocianek najlepszy okazał 
się zespół KSS Gol. Zwień-
czeniem niezłego, mimo CO-
VID-19 roku okazała się finało-
wa faza Turnieju Grudniowego 
w sali SP 1. W całych zawo-
dach, które rozgrywano także 
w hali przy ulicy Wschodniej 
w Kielcach oraz w Zagnańsku, 
zagrało łącznie 149 drużyn 

nie tylko z regionu świętokrzy-
skiego, ale także z Łochowa 
(mazowieckiego) i Rzeszowa – 
Juventus Academy Rzeszów. 
Ozdobą rywalizacji był udział 
Dariusza Dziekanowskiego, 
Pawła Golańskiego, Dariusza 
Pietrasiaka, czyli osób z me-
czami w pierwszej reprezenta-
cji Polski w CV. Dziekanowski, 
najlepszy polski piłkarz AD 
1985, uczestnik Mundialu 1986 
w Meksyku, bardzo polubił trój-
ki. A na Bocianku, przy ul. Kas-
prowicza 3 epizody w kiele-
ckich zawodach zaliczyły inne 
znane postacie świata futbolu 
– Andrzej Juskowiak, Kamil 
Kosowski, Michał Żewłakow, 
Maciej Murawski. Teraz wszy-
scy czekają, aż będzie moż-
na znowu rozgrywać turnieje, 
a plany są ciekawe. 

/JKM/
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Can you find these words hidden in the puzzle ?

BASKET  EGGS  HOP

BUNNY    FIND    SPRING

CARROT  GRASS  

RABBITEASTER   

HIDE     

i

Frohe  

HAPPY  

Ostern

Easter

Studio Języka Angielskiego  
os. Bocianek ul. Konopnickiej 5  

tel. 603 79 89 89 

ZAPRASZAMY 

na szybką powtórkę przed egzaminem

ÓSMOKLASISTY

oraz kursy językowe

     dla każdego!

Zdrowia, spokoju i dobrych myśli

na nadchodzące Święta Wielkanocne

dla naszych Uczniów i ich Rodzin 

oraz mieszkańców os. Bocianek

życzą

 Artur i Małgorzata Pękala 

oraz Lektorzy.


