
Przychodnia weterynaryjna Veti-
ka działa od 20 września na naszym 
osiedlu. 

Mieści się w pawilonie przy ul. Konop-
nickiej 5, w lokalu, w którym przez lata 
była pralnia.

Pisemne głosowanie uchwał Wal-
nego Zgromadzenia Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek odbyło się 9 
września, w budynku przy ul. Konop-
nickiej 5 w Kielcach.

O takiej formie głosowania zdecydo-
wały władze naszej spółdzielni w związ-
ku z obowiązującymi przepisami „Usta-
wy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób 
zakaźnych u ludzi”. Każdy z członków 

spółdzielni mógł w tym dniu przyjść 
i w sposób podobny do tego, w jaki wybie-
ramy radnych, zagłosować między innymi 
w sprawie przyjęcia lub odrzucenia spra-
wozdań finansowych za lata 2019 i 2020. 
Nad prawidłowym przebiegiem głosowa-
nia czuwał notariusz.

Jakie były wyniki głosowań oraz jakie 
są konsekwencje podjętych uchwał?
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Złóż wniosek 
o książeczkę 
czynszową

Walne Zgromadzenie 
inne niż dotychczas

Czytaj na stronie 7

Do końca października należy zło-
żyć wniosek o wydanie książeczki 
czynszowej w formie papierowej. 

Przypominamy, że od dwóch lat zmie-
nione zostały zasady ich druku i dostar-
czania spółdzielcom. Kiedyś otrzymywali 
je wszyscy. Teraz tylko ci, którzy zgłoszą 
takie zapotrzebowanie. W tym wydaniu 
„Echa Bocianka” znajdą Państwo wzór 
wniosku o wydanie książeczki czynszowej, 
który można wyciąć z gazety, wypełnić 
i dostarczyć do biura spółdzielni.

Czytaj na stronie 5

Nowy kompleks sportowy powstaje na Bocianku
Właśnie rozpoczęła się budowa nowego Komplek-

su Sportowo-Rekreacyjnego na działce między szko-
łą podstawową a Parkiem Dygasińskiego. Inwestycja 
wartości kilku milionów złotych realizowana jest w ra-
mach budżetu obywatelskiego. Zakończenie prac za-
planowano na 30 listopada tego roku.

Przypomnijmy: projekt „Bocianek na Start - Kompleks 
Sportowo-Rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 1 
im. Stanisława Staszica w Kielcach” został zgłoszony 
w ubiegłym roku do realizacji, w ramach budżetu obywa-
telskiego, i wygrał. 

Czytaj na stronie 10

Powstała 
przychodnia 
weterynaryjna

Czytaj na stronie 3

Echo Bocianka



W Y D A R Z E N I A2

Echo Bocianka  •  nr 49  •  WRZESIEŃ 2021

Bilardowe Mistrzostwa 
Polski na Bocianku
XXIV Bilardowe Mistrzostwa Polski 

Uczniowskich Klubów Sportowych 
odbyły się Szkole Podstawowej nr 1, 
działającej na naszym osiedlu. Przy 
tej okazji odbyło się także pasowa-
nie uczniów z dwóch klas pierwszych 
o profilu bilardowym, z rozszerzonym 
językiem angielskim.

Czytaj na stronie 4

Konkurs - zrób zdjęcie  
i zdobądź cenne nagrody
Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocia-

nek w Kielcach oraz redakcja „Echa 
Bocianka” ogłaszają wielki konkurs 
fotograficzny. Na jego uczestników 
czekają atrakcyjne nagrody. Ponadto 
zdjęcia laureatów zostaną wykorzy-
stane do stworzenia kalendarza na-
szej spółdzielni na 2022 rok. Zapra-
szamy do udziału.

Czytaj na stronie 5

Rozbudowa Świętokrzyskiej 
- jest decyzja środowiskowa
„Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

Bocianek wyraża daleko idące nieza-
dowolenie ze sposobu potraktowania 
uwag, zgłoszonych zarówno przez 
Spółdzielnię, jak i mieszkańców na-
szego osiedla. Niestety, potwierdzi-
ły się podejrzenia, że prowadzone 
konsultacje tak naprawdę nie miały 
na celu poznania opinii społeczeń-
stwa, a jedynie wypełnienie wszyst-
kich wymogów formalnoprawnych” 
– czytamy w piśmie władz Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek, wysłanym 
do Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska, który niedawno wy-
dał decyzję w sprawie rozbudowy  
ulicy Świętokrzyskiej. 

Czytaj na stronie 6

Dlaczego czynsz  
idzie w górę? 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

Bocianek podjął decyzję o podwyż-
szeniu niektórych opłat, wchodzących 
w skład czynszu. Czy taka decyzja 
musiała zapaść i dlaczego? - o to, 
a także o plany, związane z likwidacją 
piecyków gazowych i termomoderni-
zacją bloków, pytamy Pawła Kubickie-
go, prezesa naszej spółdzielni. 

Czytaj na stronie 8

W  N U M E R Z E

„Echo Bocianka” 
– bezpłatny kwartalnik 
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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”

Sto okien piwnicznych zostało wy-
mienionych w tym roku w blokach na 
terenie naszego osiedla. Spółdzielnia 
wydała na ten cel 52 tys. zł.

- Dobrze, że to zostało zrobione. 
Zimą wiało do piwnicy zimne powietrze, 
a przecież ogrzewanie kosztuje - mówi 
mieszkanka bloku przy ul. Staffa. Teraz 
będzie cieplej, a blok z zewnątrz zyska 
na estetyce - cieszyła się kobieta.

- W tym roku okna piwniczne zosta-
ły wymienione w blokach przy ulicach: 
Konopnickiej 7, Wyspiańskiego 1, Wy-
spiańskiego 3, Staffa 1, Staffa 3, Staffa 4, 
Gałczyńskiego 1, łącznie 87 sztuk - infor-
muje Paweł Kubicki, prezes Spółdzielni 

Mieszkaniowej Bocianek. - Dodatkowo 
wymieniliśmy 13 okienek w budynku przy 
ul. Wyspiańskiego 5, co było zaplanowa-
ne jeszcze w 2020 roku, ale firma, której 
powierzyliśmy zadanie, nie zrealizowa-
ła go z powodu pandemii i obostrzeń 
sanitarnych - dodaje prezes Kubicki.

Łączna wartość robót za oba zadania 
wyniosła 52 031,17 złotych brutto.

/AP/

Nie będzie już 
wiało do piwnic
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Do końca października 
należy złożyć wniosek o wy-
danie książeczki czynszowej 
w formie papierowej. Dla 
Państwa wygody drukujemy 
wzór wniosku, który można 
wyciąć z gazety, wypełnić 
i dostarczyć do biura spół-
dzielni.

Przypominamy, że od dwóch 
lat zmienione zostały zasady 
druku i dostarczania książeczek 
czynszowych mieszkańcom 
osiedla. Kiedyś otrzymywali je 
wszyscy. Teraz jedynie ci, któ-
rzy zgłoszą takie zapotrzebo-
wanie.

- Zmieniliśmy zasady, zwią-
zane z drukowaniem i dostarcza-
niem książeczek czynszowych 
naszym spółdzielcom. Związane 
jest to z tym, że coraz więcej osób 
płaci czynsz przelewem, za po-
średnictwem kont internetowych. 
Liczba płatności dokonywanych 
w kasie spółdzielni sukcesywnie 
spada. Trend taki zaczęliśmy ob-
serwować, gdy wybuchła pande-
mia - informuje mówi Edyta Sob-

czyk, członek zarządu i główna 
księgowa spółdzielni. Zarząd 
spółdzielni doszedł do wniosku, 
że nie ma sensu zamawiać ksią-
żeczek czynszowych dla wszyst-
kich mieszkańców osiedla i pono-
sić z tego tytułu sporych kosztów, 
skoro liczne grono właścicieli 
bociankowych mieszkań z nich 
nie korzysta. Nie oznacza to jed-
nak, że książeczek czynszowych 

w ogóle nie będzie. Ci, którzy 
chcą płacić w tradycyjny sposób, 
w kasie spółdzielni lub na pocz-
cie, mają taką możliwość.

- Takie osoby otrzymają ksią-
żeczkę, muszą jednak zgłosić, 
że chcą ją dostać - mówi Edyta 
Sobczyk. Jak to zrobić? Wystar-
czy wypełnić formularz, który 
publikujemy poniżej, następnie 
wyciąć go z gazety i dostarczyć 

osobiście do siedziby spół-
dzielni, wrzucić do specjalnej 
skrzynki listowej przy wejściu 
do biura spółdzielni lub wysłać 
pocztą na adres: Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Bocianek w Kiel-
cach, ul. Konopnickiej 5, 25-
406 Kielce. Zgłoszenie można 
też wysłać mailem na adres 
smbocianek@interia.pl. Ksią-
żeczki są bezpłatnie.

Chcesz dostać książeczkę 
czynszową? Złóż wniosek

DEKLARACJA W SPRAWIE KSIĄŻECZKI CZYNSZOWEJ

Ja niżej podpisana/podpisany deklaruję chęć otrzymywania tradycyjnej książeczki czynszo-
wej w formie papierowej.

DANE SPÓŁDZIELCY/WŁAŚCICIELA MIESZKANIA:

.................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

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

       .....................................................................
       (data i czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych oso-
bowych (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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Bilardowe Mistrzostwa 
Polski na Bocianku

XXIV Bilardowe Mistrzostwa Polski 
Uczniowskich Klubów Sportowych 
odbyły się w Szkole Podstawowej 
nr 1, działającej na naszym osied-
lu. Przy tej okazji ślubowanie złożyli 
uczniowie z dwóch bilardowych klas 
pierwszych, z rozszerzonym języ-
kiem angielskim.

Do Kielc, by walczyć o tytuł najlep-

szych bilardzistów UKS w kraju, zje-
chało blisko 150 zawodników, m.in. 
z Poznania, Łodzi, Krakowa oraz Tcze-
wa. Zanim jednak stanęli przy stołach, 
wzięli udział w niezwykłej uroczystości 
pasowania uczniów z klas bilardowych 
z rozszerzonym angielskim, którzy ślu-
bowanie złożyli w językach polskim i 
angielskim.

Bociankowa Jedynka jest pierwszą 
szkołą w Polsce, gdzie powstały takie kla-
sy bilardowe.

W imprezie wziął udział Bogdan Woł-
kowski, mistrz świata w trikach bilardo-
wych, który zaprezentował uczniom swo-
je umiejętności, wywołując tym samym 
wielki aplauz widowni.

/SP/

25 września 2021 r. odby-
ło się uroczyste posiedze-
nie Świętokrzyskiego Sto-
warzyszenia Pszczelarzy 
w Kielcach, podczas które-
go nasza spółdzielnia zo-
stała przyjęta na Członka 
Honorowego Stowarzysze-
nia za wkład w rozwój oraz 
propagowanie pszczelar-
stwa na ziemi kieleckiej.

Warto zaznaczyć, że pod-
czas spotkania opiekujący się 
m.in. naszą osiedlową pasieką 
mieszkaniec Bocianka- Adam 
Król został odznaczony Brą-
zowym Krzyżem Zasługi, 
nadanym przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudę. Odznaczenie 
zostało wręczone przez wice-
wojewodę świętokrzyskiego 
Rafała Nowaka oraz senatora 
RP Krzysztofa Słonia. Dodat-
kowym powodem spotkania 
było otwarcie i poświęcenie 
dwóch drewnianych domków, 
przeznaczonych do uloterapii, 

która polega na przebywaniu 
w jednym pomieszczeniu ra-
zem z pszczołami. Mikrowi-
bracje i biopole wytwarzane 
przez pszczoły, powietrze 
z ula, zapach miodu oraz pro-
polisu, szum tysięcy pszczół 
działają uzdrawiająco i koją-
co.  Domki do uloterapii są tak 
skonstruowane, że pszczoła 
nie ma bezpośredniego kon-
taktu z pacjentem. Jest on bez-
pieczny, niezależnie od wieku. 
W terapii mogą brać udział za-
równo dzieci, jak i osoby star-
sze. Domki zostały ustawione 
przy ogródkach działkowych 
przy ulicy Gu-
stawa Morcinka 
i aby z nich sko-
rzystać, należy 
skontaktować 
się z przedsta-
wicielem Sto-
warzyszenia, 
dzwoniąc pod 
numer telefonu 
530-159-167.

Wyróżnienie dla naszej spółdzielni
i Krzyż Zasługi dla mieszkańca Bocianka

Na zdjęciu (od lewej) Paweł Kubicki z gra-
wertonem, poświadczającym nadanie na-
szej spółdzielni statusu Członka Honoro-
wego Świętokrzyskiego Stowarzyszenia 
Pszczelarzy, obok Adam Król, mieszka-
niec naszego osiedla, odznaczony Krzy-
żem Zasługi przez Prezydenta RP.
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Pierwszy taki gabinet  
na terenie naszego osiedla

Przychodnia weteryna-
ryjna Vetika działa od 20 
września na naszym osied-
lu. Mieści się w pawilonie 
przy ul. Konopnickiej 5, 
w lokalu, w którym przez 
lata była pralnia.

W przychodni pracuje 
dwójka młodych, ambitnych 
lekarzy weterynarii - Katarzy-
na Litworska-Kuziel i Mateusz 
Jędraszek. Oboje są absol-
wentami Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie.

Lokal, w którym mieści się 
przychodnia weterynaryjna, 
przeszedł generalny remont 
i został przystosowany do 
potrzeb czworonożnych pa-
cjentów.

Gabinety czynne są tu w dni 
powszednie w godzinach 10-
20, a w soboty od 10 do 14.

- Specjalizujemy się 
w leczeniu małych zwierząt, 
głównie psów i kotów, ale nie 
tylko - informuje Katarzyna 
Litworska-Kuziel. Oferujemy 
usługi w zakresie: profilaktyki 
(szczepienia, odrobaczenia, 
zwalczania ektopasożytów),  
diagnostyki i leczenia chorób 

wewnętrznych, badań morfo-
logicznych i biochemicznych 
krwi, badań parazytologicz-
nych, badań moczu, cytologii, 
biopsji, wykonujemy badania 
RTG (prześwietlenie rentge-
nowskie - przypis red.), za-
biegi chirurgiczne, sanację 
jamy ustnej z użyciem pro-
fesjonalnego unitu stomato-
logicznego, czipowanie oraz 
wystawianie paszportów - 

informuje właścicielka przy-
chodni. Na miejscu można 
także kupić karmy bytowe 
i lecznicze oraz suplementy 
weterynaryjne. 

Właściciele przychodni 
zachęcają do telefoniczne-
go lub mailowego umawia-
nia wizyt, tel. 41-202-05-89,  
e-mail: vetika@wp.pl.

/AP/

Uwaga! Ogłaszamy nasz nowy konkurs  
fotograficzny „Bocianek w obiektywie” 
Spółdzielnia Mieszka-

niowa Bocianek w Kiel-
cach oraz redakcja „Echa 
Bocianka” ogłaszają wielki 
konkurs fotograficzny. Na 
jego uczestników czekają 
atrakcyjne nagrody.

W ubiegłym roku ogło-
siliśmy konkurs plastyczny 
dla dzieci, który cieszył się 
ogromną popularnością. Dzie-
ci, które wzięły w nim udział, 
otrzymały cenne nagrody, 
a wykonane przez nie prace 
zostały wykorzystane do ka-
lendarza na 2021 rok, który 
członkowie spółdzielni otrzy-
mali bezpłatnie. Teraz wła-
dze spółdzielni postanowiły 
dać możliwość wykazania się 

mieszkańcom osiedla, których 
pasją jest fotografia. 

„Bocianek w obiektywie” to 
nowy konkurs. Wziąć w nim 
mogą udział członkowie SM 
Bocianek, na bieżąco regulu-
jący opłaty czynszowe, lub ich 
dzieci. Należy także podpisać 
zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych.

Każdy z uczestników kon-
kursu będzie mógł zgłosić 
maksymalnie trzy zdjęcia (naj-
lepiej w formie cyfrowej, prefe-
rowana rozdzielczość to  rów-
na lub wyższa od 3508x2480 
pikseli). Prace należy dostar-
czyć do 30 listopada 2021 roku 
do biura Spółdzielni Mieszka-
niowej na płycie CD/DVD lub 

przesłać drogą elektroniczną 
na adres smbocianek@inte-
ria.pl w tytule wiadomości 
wpisując „Konkurs”.

Najciekawsze zdję-
cia zostaną wyko-
rzystane do ka-
lendarza na 2022 
rok, który zamie-
rza wydać spół-
dzielnia dla swo-
ich członków.

R e g u l a m i n 
konkursu oraz 
zgoda na prze-
twarzanie danych 
osobowych dostęp-
ne są stronie interne-
towej naszej spółdzielni 
www.smbocianek.pl. 
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„Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek wyraża daleko idące nieza-
dowolenie ze sposobu potraktowania 
uwag, zgłoszonych zarówno przez Spół-
dzielnię, jak i mieszkańców naszego 
osiedla. Niestety, potwierdziły się po-
dejrzenia, że prowadzone konsultacje 
tak naprawdę nie miały na celu pozna-
nia opinii społeczeństwa, a jedynie wy-
pełnienie wszystkich wymogów formal-
noprawnych” – czytamy w piśmie władz 
Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek, 
wysłanym do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska, który niedawno 
wydał decyzję w sprawie rozbudowy  
ulicy Świętokrzyskiej. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowi-
ska wydał decyzję, którą otworzył drogę 
do rozbudowy ulicy Świętokrzyskiej w wa-
riancie, zakładającym wyburzenie garaży 
między ulicami Konopnickiej a Święto-
krzyską. Spotkało się to z ostrą reakcją 
władz spółdzielni.

– Zdecydowaliśmy, że spółdzielnia nie 
zaskarży decyzji Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska, ale rozpoczniemy 
negocjacje nad możliwymi rozwiązaniami. 
Decyzja ta jest wynikiem wielu rozmów 
z mieszkańcami, Radą Nadzorczą, a tak-
że oceną możliwości podważenia decyzji 

RDOŚ przy olbrzymim jej poparciu przez 
władze lokalne oraz krajowe. Swoją decy-
zją zarząd spółdzielni oczywiście nie od-
żegnuje się od składania protestów wobec 
kolejnych decyzji, wydawanych na etapie 
projektowania i uzyskiwania pozwolenia na 
budowę, jeżeli nie będą one wynikiem poro-
zumienia pomiędzy spółdzielnią a inwesto-
rem, tj. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad – mówi Paweł Kubicki, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.

Mimo to, władze spółdzielni nie omiesz-
kały w oficjalnych pismach wyrazić swojego 
niezadowolenia z powodu zlekceważenia 
woli mieszkańców osiedla Bocianek w cza-
sie tak zwanych konsultacji społecznych:

– W związku z wydaniem decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach o nr WOO-
-I.420.16.2020.KT.46 dotyczącej zadania 
pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 
74 do parametrów drogi 2-jezdniowej, kla-
sy ekspresowej na odcinku przejścia przez 
Kielce (węzeł Kielce Zachód/87 – węzeł 
Kielce Bocianek/DK73)” Zarząd Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Bocianek wyraża daleko 
idące niezadowolenie ze sposobu potrak-
towania uwag, zgłoszonych zarówno przez 
Spółdzielnię, jak i mieszkańców naszego 
osiedla. Niestety, potwierdziły się podej-
rzenia, że prowadzone konsultacje tak 

naprawdę nie miały na celu poznania opi-
nii społeczeństwa, a jedynie wypełnienie 
wszystkich wymogów formalnoprawnych, 
niezbędnych do przygotowania inwestycji. 
Nie podjęliście Państwo nawet próby roz-
patrzenia, czy blisko tysiąc osób zgłasza-
jących swoje uwagi nie może mieć choć-
by częściowej racji, z góry zakładając, że 
wariant przygotowany przez Inwestora jest 
bezbłędny i nie można zrobić od niego 
choćby nieznacznych odstępstw. Wszelkie 
odpowiedzi na zgłoszone uwagi zostały 
udzielone w sposób sztampowy, na zasa-
dzie „kopiuj-wklej”…

Podobne pismo zarząd spółdzielni wy-
słał także do kieleckiego Oddziału Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W najbliższym czasie odbędzie się 
spotkanie z władzami kieleckiego oddzia-
łu GDDKiA przy udziale przedstawicieli 
mieszkańców i radnych miejskich. 

- Wiemy, że odbyły się już dwa spot-
kania między Urzędem Miasta i GDDKiA 
w celu przygotowania koncepcji rozwiązań, 
które choć częściowo zadowolą mieszkań-
ców naszego osiedla - mówi Paweł Kubicki, 
prezes SM Bocianek. 

O kolejnych wydarzeniach w tej sprawie 
będziemy informować na bieżąco na stro-
nie www.smbocianek.pl.

Wariant preferowany zyskał 
akceptację – co dalej?

Ruszyły zapisy na bezpłatne 
szczepienia przeciwko grypie dla 
mieszkańców Kielc w wieku powy-
żej 55. roku życia. Zabiegi będą wy-
konywane także w przychodni na 
naszym osiedlu. Zapisy telefonicz-
ne prowadzone są pod numerem 
41-201-01-01, w godz. 7-18.

Aby się zapisać, wystarczy za-
dzwonić do naszego ośrodka zdrowia 
pod nr telefonu 41-201-01-01 i zgłosić 
chęć przyjęcia szczepionki.

Więcej informacji na ten temat na 
stronie internetowej ośrodka zdrowia 
- www.zdrowiekielce.com oraz naszej 
spółdzielni - www.smbocianek.pl.

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie
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Walne zgromadzenie  
inne niż dotychczas

Pisemne głosowanie 
uchwał Walnego Zgroma-
dzenia Spółdzielni Mieszka-
niowej Bocianek odbyło się 
9 września w budynku przy 
ul. Konopnickiej 5, w Kiel-
cach.

O takiej formie głosowa-
nia zdecydowały władze na-
szej spółdzielni w związku 
z obowiązującymi przepisa-
mi „Ustawy o zapobieganiu 
i zwalczaniu chorób zakaź-
nych u ludzi”.

CZTERY UCHWAŁY
Podczas głosowania, 

członkowie Spółdzielni Bocia-
nek głosowali nad czterema 
uchwałami, dotyczącymi:

- Zatwierdzenia sprawo-
zdania finansowego za 2019 
rok

- Podziału nadwyżki bilan-
sowej za 2019 rok

- Zatwierdzenia sprawo-
zdania finansowego za 2020 
rok

- Podziału nadwyżki bilan-
sowej za 2020 rok.

O terminie i miejscu gło-
sowania mieszkańcy osiedla 
powiadomieni zostali 21 dni 
wcześniej. W zawiadomie-
niu otrzymali także informa-
cje o sposobie głosowania, 
terminie i miejscu wyłożenia 
sprawozdań oraz projektów 
uchwał.

BLISKO STO OSÓB 
PRZY URNIE
9 września w sali konferen-

cyjnej SM Bocianek przy ul. 
Konopnickiej 5 ustawiona zo-
stała urna. Nad poprawnością 
głosowania czuwał notariusz 
Piotr Szostakiewicz oraz ko-
misja, w której zasiedli człon-
kowie spółdzielni. Był też ob-
serwator z Rady Nadzorczej 
oraz członkowie Zarządu SM 
Bocianek, którzy z chęcią wy-
jaśniali ewentualne wątpliwo-
ści oraz udzielali odpowiedzi 
na pytania, które nie zawsze 
dotyczyły przedmiotu głoso-
wania.

– Najwięcej pytań zada-
wano w sprawie planowanej 
likwidacji piecyków gazowych, 
niektórzy pytali także o gara-

że – informuje Paweł Kubicki, 
prezes SM Bocianek.

W głosowaniu wzięło udział 
(osobiście lub przez pełno-
mocników) 98 osób.

WYNIKI GŁOSOWANIA
NAD UCHWAŁAMI
Oto wyniki głosowań:
Uchwała w sprawie za-

twierdzenia sprawozdania fi-
nansowego za 2019 rok

ZA – 96, PRZECIW – 1, 
NIEWAŻNYCH GŁOSÓW – 1.

Uchwała w sprawie po-
działu nadwyżki bilansowej za 
2019 rok

ZA – 96, PRZECIW – 1, 
NIEWAŻNYCH GŁOSÓW – 1.

Uchwała w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania fi-
nansowego za 2020 rok

ZA – 95, PRZECIW – 1, 
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 2.

Uchwała w sprawie po-
działu nadwyżki bilansowej za 
2020 rok

ZA – 95, PRZECIW – 1, 
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 2.

NOTARIUSZ 
POTWIERDZIŁ
Akt notarialny z opisem 

procedur oraz wynikiem po-
szczególnych głosowań do-
stępny jest (dla członków 
spółdzielni – po zalogowaniu) 
na stronie www.smbocianek.
pl/spoldzielni/dokumenty.
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Dlaczego rosną opłaty  
czynszowe? - pytamy prezesa 

Zarząd Spółdzielni Miesz-
kaniowej Bocianek podjął 
decyzję o podwyższeniu 
niektórych opłat, wchodzą-
cych w skład czynszu. Czy 
taka decyzja musiała zapaść 
i dlaczego? - o to, a także  
o plany, związane z likwi-
dacją piecyków gazowych 
i termomodernizacją bloków, 
pytamy Pawła Kubickiego, 
prezesa naszej spółdzielni. 

* Jesteśmy „świeżo” po 
rozliczeniu kosztów sezonu 
grzewczego 2020/2021. Spo-
ro osób musiało dopłacić za 
ciepło, prawda?

- Niestety, potwierdził się 
czarny scenariusz, o którym 
informowaliśmy mieszkańców 
wiosną tego roku na łamach 
„Echa Bocianka”. Z powodu 
dużych podwyżek cen ciepła, 
które postępowały w ubiegłych 
latach (także w trakcie sezo-
nu grzewczego - od 12 lutego 
2021 - przypis red.), a także 
z powodu dłuższego niż zwy-
kle sezonu grzewczego kwota 
pobrana w zaliczkach na cen-
tralne ogrzewanie w ramach 
czynszu okazała się niewystar-
czająca. W niektórych budyn-
kach średni koszt ogrzewania 
wyniósł 3 złote za metr kwa-
dratowy, podczas gdy zaliczka 
pobierana była w wysokości  
2,40 zł/m kw.

* Jak wielu lokatorów mia-
ło niedopłaty i jak wysokie?

- Najwyższa niedopłata 
w tym roku wyniosła 2196 
złotych, dotyczyła mieszkania 
w bloku przy ul. Konopnickiej 9. 
W sumie niedopłaty wystąpiły 
w przypadku 1609 mieszkań 
(wszystkich mieszkań na Bo-
cianku jest 2470 - przypis red). 
W 95 mieszkaniach niedopła-
ty wyniosły powyżej tysiąca 
złotych, zaś w przypadku 304 
mieszkań niedopłaty oscylo-
wały w granicach 500-1000 
złotych.

Dla porównania w ubiegłym 
sezonie grzewczym najwięk-
sza niedopłata opiewała na 
kwotę 1888 zł. Zaś niedopłat 
było w sumie 703. Powyżej ty-

siąca złotych musiało dopłacić 
zaledwie 31 spółdzielców, zaś 
120 właścicieli miało dopłaty 
oscylujące między 500-1000 
złotych.

* Czy to właśnie ta sytua-
cja stała się powodem decy-
zji o podwyższeniu zaliczek 
na centralne ogrzewanie? 

- Tak. Dotychczasowa staw-
ka w wysokości 2,40 zł/m kw. 
obowiązywała od stycznia 
2006 roku i nie była zmienia-
na, pomimo wielokrotnych 
podwyżek cen, wprowadza-
nych przez Miejskie Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej. 
Zdecydowaliśmy o podwyż-
szeniu tej kwoty o 30 groszy, 
co w przypadku 40-metrowego 
mieszkania stanowi zmianę 
w wysokości 12 złotych mie-
sięcznie. Stawka 2,70 zł/m kw. 
wyliczona została na podsta-
wie średnich kosztów z ostat-
nich trzech sezonów grzew-
czych dla całego osiedla.

Liczymy, że dzięki takiemu 
rozwiązaniu po zakończe-
niu tego sezonu grzewczego 
mieszkańcy nie będą mieli tak 
dużych niedopłat za ogrzewa-
nie. 

* Niektórzy twierdzą, że na 
Bocianku ogrzewanie jest 
droższe niż na innych osied-
lach...

- Wszystkie spółdzielnie 
w Kielcach kupują ciepło od 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej za takie 
same lub bardzo podobne staw-
ki. Różne są natomiast sposoby 
rozliczania kosztów ogrzewa-
nia. Jedne spółdzielnie - tak jak 
nasza - pobierają niskie zaliczki 
na poczet ogrzewania, w wyso-
kości kosztów z poprzedniego 
sezonu, co w przypadku ostrej 
lub długiej zimy może skut-
kować dużą ilością niedopłat. 
Inne spółdzielnie pobierają wy-
sokie zaliczki i wówczas więcej 
mieszkańców otrzymuje zwroty 
z tytułu nadpłaty. Jeśli ktoś po-
równuje koszty ogrzewania, to 
prosiłbym, aby wziął pod uwagę 
te wskaźniki. Generalnie przez 
drastycznie rosnące ceny prą-
du, gazu i paliw, koszty życia, 

a zwłaszcza ogrzewania miesz-
kań, także gwałtownie rosną 
i obawiam się, że ten trend nie 
zmieni się w najbliższym cza-
sie.

* Czy rosnące koszty za-
trudnienia oraz usług prze-
kładają się negatywnie na 
naszą spółdzielnię i jak bar-
dzo?

- Niestety, nie jest to dobry 
prognostyk. Bardzo podrożał  
gaz, woda, prąd czy ciepło 
z miejskiej sieci. Od nowego 
roku kolejny raz rośnie płaca 
minimalna, szybują w górę 
ceny materiałów i usług bu-
dowlanych. Niestety, z tego po-
wodu od 1 stycznia 2022 roku 
o 10 groszy za metr kwadrato-
wy będziemy musieli podnieść 
opłatę eksploatacyjną. 

* A co w tej sytuacji będzie 
z planowanymi od dawna 
remontami elewacji bloków 
czy likwidacją piecyków ga-
zowych?

- Tu mamy dobre wiadomo-
ści, dzięki głosowaniu, które 
odbyło się w tym miesiącu 
(więcej na ten temat na str. 7 - 
przypis red.), prawie wszystkie 
zyski z działalności operacyjnej 
(głównie z wynajmu lokali usłu-
gowych - przypis red.) z dwóch 
ostatnich lat zostały przeka-
zane na fundusz remontowy. 
To w sumie ponad 1,4 mln zł. 
Dzięki temu stawka remonto-

wa nie zostanie podniesiona, 
choć szykujemy się do dużych 
przedsięwzięć, między innymi 
do likwidacji piecyków gazo-
wych oraz remontów elewacji. 

* Kiedy rozpoczną się te 
prace?

- Pierwszym blokiem, w któ-
rym chcemy zlikwidować pie-
cyki, jest ten przy ul. Gałczyń-
skiego 2. Na 95 mieszkań 
w tym budynku mamy już de-
klaracje 90 właścicieli, z czego 
80 jest za likwidacją piecyków. 
Planujemy dotrzeć do osób bę-
dących przeciwko i przekony-
wać je do uszanowania głosu 
zdecydowanej większości. Je-
śli się to uda, to jest możliwość, 
aby proces likwidacji piecyków 
przy Gałczyńskiego 2 został 
wykonany w tym roku.

Jeśli chodzi o remonty ele-
wacji, to szykujemy dokumen-
tację techniczną. Na początku 
roku będziemy mogli już ogło-
sić przetargi na wykonawstwo 
robót. 

* Które bloki będą wyre-
montowane jako pierwsze?

- Zaczniemy od bloków przy 
Staffa 8, Konopnickiej 9 i 11, 
Gałczyńskiego 5 i Wyspiań-
skiego 5. Decydując o kolejno-
ści, braliśmy pod uwagę stan 
techniczny elewacji oraz po-
siadane środki na funduszach 
remontowych poszczególnych 
budynków.
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Books corner w pawilonie przy Konopnickiej 5
Niezwykłe miejsce - kącik 

z książkami w iście brytyjskim 
stylu - powstało w holu na 
pierwszym piętrze, w pawilo-
nie przy ulicy Konopnickiej 5.

Jego pomysłodawcami, wyko-
nawcami i zarazem fundatorami 
byli właściciele mieszczącej się 
w tym miejscu szkoły języków 
obcych.

Teraz osoby, czekające na 
korytarzu na wizytę w którymś 
z mieszczących się na piętrze lo-
kali usługowych, mogą wygodnie 
usiąść i miło spędzić czas, czyta-
jąc książki, a te są nie tylko w na-
szym ojczystym języku.

To cenna inicjatywa, tym bar-
dziej że spółdzielnia nie wydała 
na jej realizację ani złotówki.

Wiele osób, których mał-
żeństwo przeżywa poważny 
kryzys, waha się czy powin-
ni zdecydować się na rozwód 
czy może raczej wybrać se-
parację. Artykuł ten pomoże 
przybliżyć czytelnikom obie 
te instytucje i różnice między 
nimi. 

Rozwód to prawne zakończe-
nie związku małżeńskiego na 
drodze sądowej. Choć mamy 
do czynienia z zasadą trwałości 
małżeństwa, nie oznacza jego 
nierozerwalności.

Kiedy rozwód?
Rozwód jest dopuszczalny 

tylko w przypadku, gdy nastą-
pił już „zupełny i trwały roz-
kład pożycia”, który polega na 
zerwaniu wszystkich więzi, ja-
kie łączą małżonków. Za więzi 
te uznaje się:

- więź uczuciową
- więź fizyczną
- więź gospodarczą.
Nie wystarczy zatem oko-

liczność, że współmałżonek 
np. kilka tygodni temu wypro-
wadził się z domu (nawet jeśli 
wyprowadził się, by zamiesz-
kać z inną kobietą). Trwałość 
rozkładu pożycia wymaga 
upływu czasu - co najmniej 
6 miesięcy. Sąd, decydując 
o rozwiązaniu małżeństwa, 
musi mieć pewność, że nie ist-
nieją już widoki na uratowanie 
danego związku. 

A może separacja?
Przesłanki orzeczenia separacji 

są łagodniejsze. Wystarczy zupeł-
ny rozkład pożycia, nie musi mieć 
on charakteru trwałego. Małżon-
kowie w separacji są nadal w trwa-
jącym związku małżeńskim, co 
powoduje, że nie mogą zawrzeć 
nowego małżeństwa. Co więcej, są 
zobowiązani do dochowania wier-
ności. Jest tak, dlatego aby dać 
małżonkom szansę na przemyśle-
nie spraw i podjęcie decyzji o po-
wrocie. Dlatego separacja prawna 
utrzymuje obowiązek wzajemnej 
pomocy, a jej zaniechanie bę-
dzie pomocne przy ocenie winy 
rozkładu pożycia małżeńskiego, 
w ewentualnym późniejszym pro-
cesie rozwodowym. 

Małżonkowie w separacji nie 
są zobowiązani do współdziała-
nia dla dobra rodziny, chyba że 
mają wspólne małoletnie dzieci. 
Z uwagi na dobro dzieci rodzice 
zawsze muszą z sobą współdzia-
łać na tej płaszczyźnie.

Separacja prawna nie wyma-
ga wspólnego pożycia, a mał-
żonek, który opuścił wspólne 
miejsce zamieszkania, nie będzie 
z tej przyczyny uznany winnym 
w sprawie o rozwód.

Podobieństwa i różnice
Z dniem uprawomocnienia się 

wyroku orzekającego rozwód 
lub separację ustaje wspólność 
majątkowa, małżeńska i każda 
z osób może wystąpić do sądu 

o podział majątku wspólnego. 
Po orzeczeniu rozwodu lub 

separacji tracimy prawo do dzie-
dziczenia majątku małżonka 
(byłego małżonka - w przypadku 
rozwodu) oraz zachowku.

Sąd w wyroku rozwodowym / 
o separacji rozstrzyga o sposobie 
korzystania z mieszkania, jeżeli 
małżonkowie zajmują je wspól-
nie, władzy rodzicielskiej nad 
wspólnymi małoletnimi dziećmi, 
o kosztach ich utrzymania i wy-
chowania, kontaktach rodzica 
z dziećmi, któremu nie powie-
rzono pieczy oraz ewentualnymi 
alimentami między małżonkami. 

Biorąc pod uwagę okoliczno-
ści podane powyżej, uważam, że 
kiedy nie jesteśmy do końca prze-
konani o rozwodzie, powinniśmy 
chronić swoje interesy poprzez 
separację. Nie musimy wówczas 
obawiać się, czy współmałżonek 
zaciągnie długi, pobrane przez 
nas wynagrodzenie stanowi nasz 
majątek osobisty, a sytuacja dzie-
ci, w tym materialna, jest zabez-
pieczona orzeczeniem w przed-
miocie alimentów, które w razie   
potrzeby mogą być egzekwowa-
ne przez komornika.

Porad udziela
adw. Ilona Wojewodzic-Pedryc

z Kancelarii Adwokackiej
ul. Warszawska 21. lok. 29

tel. 694-740-547
W kolejnym numerze - wszystko 

o podziale majtku

Rozwód czy separacja?
Uwaga!
Kradną  
katalizatory

Policja oraz mieszkańcy 
naszego osiedla ostrzega-
ją przed złodziejami, którzy 
wycinają z zaparkowanych 
samochodów katalizatory.

Katalizator to część układu 
wydechowego w samocho-
dach, konieczny do tego, by 
auto spełniało wymogi doty-
czące niskiej emisji spalin.

Brak takiego urządzenia 
powoduje, że auto nie uzyska 
pozytywnego wyniku podczas 
okresowego badania technicz-
nego na stacji diagnostycznej.

W przypadku niektórych 
marek, szczególnie nowych 
modeli, koszt katalizatora to 
wydatek nawet kilku tysięcy 
złotych. 

Ostatnio kradzieże kataliza-
torów stały się w Polsce praw-
dziwą plagą, która nie ominęła 
niestety naszego miasta.

Do biura naszej spółdzielni 
zgłosiła się ostatnio kobieta, 
która padła ofiarą złodziei ka-
talizatorów. 

W ostatnich miesiącach od-
notowano już kilka tego typu 
kradzieży na terenie naszego 
osiedla. W części z nich spraw-
ców udało się wykryć dzięku 
zamontowanemu na Bocianku 
monitoringowi, który na pewno 
studzi zapędy złodziei i zwięk-
sza szanse na ich złapanie.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE NA ŁAMACH „ECHA BOCIANKA”
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Ruszyła budowa kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego
Właśnie rozpoczęła się 

budowa nowego Komplek-
su Sportowo-Rekreacyjne-
go na działce między szko-
łą podstawową a Parkiem 
Dygasińskiego. Inwestycja  
wartości kilku milionów 
złotych realizowana jest 
w ramach budżetu oby-
watelskiego. Zakończenie 
prac zaplanowano na 30 li-
stopada tego roku.

Przypomnijmy: Projekt 
„Bocianek na Start - Kom-
pleks Sportowo-Rekreacyjny 
przy Szkole Podstawowej nr 
1 im. Stanisława Staszica 
w Kielcach” został zgłoszony 
w ubiegłym roku do realiza-
cji w ramach budżetu oby-
watelskiego. Dzięki szeroko 
zakrojonej akcji promocyjno-
-informacyjnej (wielokrotnie 
pisaliśmy o tym także na ła-
mach „Echa Bocianka”), pro-
jekt otrzymał 3559 głosów 
(najwięcej w swojej kategorii) 
i uzyskał finansowanie.

CO POWSTANIE?
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.

PO MIESIĄCACH 
CIĘŻKIEJ PRACY
Żaneta Szczepaniak, dy-

rektor Szkoły Podstawowej 

numer 1, nie kryje zadowole-
nia: - Bardzo się cieszymy, że 
budowa już się rozpoczęła. 
Prace powinny się zakończyć 
30 listopada, ale wiele będzie 
zależało od warunków pogo-
dowych - informuje.

Nasza rozmówczyni myśli 
już o przyszłości. 

- W końcu będziemy mogli 
realizować zajęcia na powie-
trzu. Nasze dzieci już mają 
spore osiągnięcia w lekkiej 
atletyce, nowy kompleks spor-
towy będzie pomocny w roz-
wijaniu ich talentów. Będzie-
my mogli na nim organizować 
także zawody międzyszkolne 
i tym podobne imprezy.

NIE TYLKO 
DLA UCZNIÓW
Pani dyrektor zapewnia, 

że po godzinie 15 budowany 
kompleks sportowy będzie do-
stępny dla mieszkańców. Za-
chęca też innych do sięgania 
po pieniądze z budżetu oby-
watelskiego. 

NIE PIERWSZA 
TAKA INWESTYCJA
Warto w tym miejscu za-

znaczyć, że kompleks sporto-
wy, który właśnie powstaje na 
Bocianku, nie jest jedyną inwe-
stycją, realizowaną na naszym 
osiedlu lub w jego bezpośred-
nim sąsiedztwie w ramach bu-
dżetu obywatelskiego.

Dzięki niemu powstał mię-
dzy innymi integracyjny plac 
zabaw nieopodal bloku przy 
ul. Kasprowicza 1, gdzie huś-
tawki oraz inne urządzenia 
są przystosowane do tego, by 
korzystać z nich mogły także 
dzieci niepełnosprawne. Inną 
inwestycją jest miniogród sen-
soryczny przy ścieżce rowe-
rowej, biegnącej wzdłuż alei 
Solidarności. Realizowanych 
jest też kilka projektów integra-
cyjno-edukacyjnych.

W tym roku o pieniądze 
walczy działające na naszym 
osiedlu przedszkole samorzą-
dowe. Zachęcamy do głosowa-
nia. Szczegóły na stronie 11.

We wrześniu rozpoczęła się budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego pomiędzy szkołą 
podstawową a Parkiem Dygasińskiego.

Tak wyglądają integracyjny plac zabaw oraz ogród sensoryczny. Jeden i drugi znajdują się nieopodal bloku przy ul. Kasprowicza 1.
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