
Echo Bocianka
KWARTALNIK SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BOCIANEK W KIELCACH • NR 52 MAJ 2022 • ISSN 2081-0792

Czytaj na stronie 3

Sami odczytujemy  
wskazania wodomierzy

Wzorem ubiegłych lat musi-
my sami odczytać wskazania 
naszych wodomierzy i przeka-
zać je administracji osiedla.

Wskazania urządzeń pomiaro-
wych należy odczytać w dniach 28 
maja - 3 czerwca 2022 i najpóźniej 
do 5 czerwca 2022 przekazać je 
do biura spółdzielni przy ul. Ko-
nopnickiej 5.

Dla Państwa wygody, w tym nu-
merze „Echa Bocianka” publikuje-
my specjalny, wzór oświadczenia 
o stanie wskazań wodomierza. 
Wystarczy go wyciąć, wypełnić 
i dostarczyć do spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek odbędzie się 
w najbliższy czwartek, 2 czerwca 2022 
roku, w Hotelu Kongresowym (dawny 
Exbud-Skanska). Jednym z najważ-
niejszych punktów obrad będą wybo-
ry nowej Rady Nadzorczej.

O miejsce w radzie ubiega się 17 kan-
dydatów. Najmłodszy ma 43 lata, najstar-
szy 82. Kto z nich zdobędzie zaufanie 
mieszkańców osiedla i przez najbliższe 
trzy lata będzie kontrolował pracę zarzą-
du? Tego dowiemy się już w czwartek.

Tymczasem już dziś na łamach „Echa 
Bocianka prezentujemy sylwetki wszyst-
kich kandydatów do Rady Nadzorczej. 
Publikujemy porządek obrad, informuje-
my o czym pamiętać wybierając się na 
obrady i przedstawiamy projekty uchwał 
które zostaną poddane pod głosowanie.

Z kolei o stanie finansów spółdzielni, 
planowanych remontach i inwestycjach 
rozmawiamy z Pawłem Kubickim - preze-
sem spółdzielni i Edytą Sobczyk - główną 
księgową i członkiem zarządu.

Przyjdź i decyduj!

Czytaj na stronach 5-10

W Y B O R Y

RADY NADZORCZEJ

Tężnia 
oblężona

Kompleks 
sportowy  
już gotowy

Zakończyła się budowa nowego 
kompleksu sportowego między par-
kiem Dygasińskiego a Szkołą Podsta-
wową nr 1.

Inwestycja kosztowała 2,4 miliona zło-
tych. Realizowana była w ramach projek-
tu „Bocianek na start” sfinansowanego 
w ramach Kieleckiego Budżetu Obywa-
telskiego. Otwarcie kompleksu zaplano-
wano na 1 czerwca, godz. 12. To będzie 
piękny prezent na przypadający w tym 
dniu Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Czytaj na stronie 2

Wyjątkową popularnością cieszy się 
tężnia wybudowana na pograniczu na-
szego osiedla i parku Dygasińskiego. 
Ławeczki wokół niej są wręcz oblegane. 
Tężnia powstała w ramach Kieleckiego 
Budżetu Obywatelskiego.
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Łatwiejszy dojazd do  
centrum - nowy  
przystanek powstał przy  
ulicy Warszawskiej 

Prośby mieszkańców, petycje i za-
biegi władz Spółdzielni Mieszkanio-
wej Bocianek przyniosły pożądany 
skutek. Wybudowany został przysta-
nek autobusowy przy ul. Warszaw-
skiej na wysokości skrzyżowania 
z ulicą Norwida.

Czytaj na stronie 4

Darmowe porady prawne 
w „Echu Bocianka”
Nasz cykl porad prawnych na ła-

mach „Echa Bocianka” cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem. 
Zapraszamy na kolejny odcinek, 
w którym adwokat Ilona Wojewodzic-
-Pedryc przybliża zagadnienie nie-
równych udziałów w podziale majątku 
małżonków.

Czytaj na stronach 11

Pracownia Krawiecka  
powstała na Bocianku

Nowa pracownia krawiecka „Su-
kienka” rozpoczyna działalność na te-
renie Bocianka. Jej właścicielka pani 
Joanna Świercz dotychczas przez 
wiele lat prowadziła swój zakład przy 
ul. Warszawskiej obok Domu Rze-
miosła teraz przeprowadziła się na 
nasze osiedle.

Czytaj na stronie 11

W  N U M E R Z E

„Echo Bocianka” 
– bezpłatny kwartalnik 

SM Bocianek w Kielcach
Wydawca: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek 
ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce

red. nacz. Paweł Kubicki
Szata graficzna, skład i druk:

Artur Pedryc, 
ART-SERWIS 

www.artserwis.info
Nakład: 2750 egz.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść reklam i ogłoszeń, nie zwraca 

niezamówionych materiałów oraz 
zastrzega sobie prawo do ingerencji 

w nadesłane teksty.

Nowy kompleks 
gotowy - otwarcie 
w Dniu Dziecka

Zakończyła się budowa nowego 
kompleksu Sportowego między par-
kiem Dygasińskiego a Szkołą Podsta-
wową nr 1.

Inwestycja kosztowała 2,4 miliona zło-
tych. Realizowana była w ramach projek-
tu „Bocianek na start”, który uzyskał dofi-
nansowanie z budżetu miasta w ramach 
Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Otwarcie obiektu sportowego zapla-
nowano na Dzień Dziecka - 1 czerwca 
na godzinę 12.

Na terenie nowopowstałego komplek-
sy będzie można pograć w kosza, siat-
kówkę, pobiegać i trenować rzut piłeczką 
palantową lub kulą. Do dyspozycji jest też 
bieżnia lekkoatletyczna i mini skatepark.
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Tak wygląda nowy kompleks sportowy, na naszym osiedlu. Jego otwarcie zaplano-
wano na 1 czerwca na godz. 12.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocia-
nek i redakcja „Echa Bocianka” ogła-
szają konkurs na najładniejszy bal-
kon i ogródek osiedlowy. Szansę na 
wygraną ma każdy. 

Ogłaszamy konkurs na najładniejszy 
balkon na osiedlu. Osoby chcące wziąć 
w nim udział muszą się postarać, aby 
ich balkon wyglądał naprawdę imponu-
jąco. Później wystarczy tylko zgłosić 
swój udział w konkursie. Jak to zrobić? 
Przyjść do budynku administracji i wy-
pełnić w sekretariacie odpowiedni for-
mularz. 

Pracownicy zrobią zdjęcie zgłoszone-
go balkonu, a pod koniec wakacji jurorzy 
wyłonią ten najpiękniejszy. 

Konkurs na najpiękniejszy 
balkon i ogródek
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OŚWIADCZENIE O STANIE WSKAZAŃ WODOMIERZA 
wodomierz należy odczytać w dniach 28 maja do 3 czerwca 2022 r.

Podobnie jak w ubiegłym roku 
mieszkańcy osiedla Bocianek prosze-
ni są o dokonanie odczytu wskazań 
swojego wodomierza i przekazanie 
informacji w tej sprawie do biura spół-
dzielni. 

- W poprzednich latach w taki spo-
sób prowadzony był odczyt wodomierzy 
i mieszkańcy świetnie sobie z tym poradzi-
li. Liczymy, że tym razem będzie podob-
nie - mówi Paweł Kubicki, prezes naszej 
spółdzielni.

Co należy zatem zrobić.
W dniach 28 maja - 3 czerwca 2022 r. 

należy odczytać wskazania swojego wo-
domierza i najpóźniej do 5 czerwca 2022 r. 
przekazać wskazania licznika do spół-
dzielni, a można to zrobić na kilka sposo-
bów:

a) na specjalnym druku który znajduje 
się poniżej,

b) na zwykłej kartce zawierającej: 

adres, numer wodomierza, wynik odczy-
tu, podpis użytkownika lokalu, datę od-
czytu,

c) poprzez wiadomość e-mail wysłaną 
na adres: smbocianek@interia.pl. Wia-
domość powinna zawierać: adres, numer 
wodomierza, wynik odczytu, podpis użyt-
kownika lokalu, datę odczytu.

W przypadku braku możliwości samo-
dzielnego dokonania odczytu fakt ten na-
leży zgłosić do spółdzielni w celu wizyty 
hydraulika, przy czym należy w takiej sy-
tuacji zachować niezbędne środki ostroż-
ności.

W przypadku niedostarczenia do 5 
czerwca 2022 odczytu lub braku możliwo-
ści dokonania odczytu rozliczenie zosta-
nie dokonane zgodnie z obowiązującym 
regulaminem, którego treść dostępna jest 
na stronie www.smbocianek.pl w zakładce 
dokumenty - dostęp po zalogowaniu.

Po raz pierwszy w załączonym w na-

szej gazecie formularzu znajduje się rub-
ryka „telefon kontaktowy”. - Wprowadzi-
liśmy ją, ponieważ czasami zdarzały się 
nieprawidłowości, które trzeba było wy-
jaśnić. Kontakt z właścicielem mieszkania 
znacznie skraca czas dokonania rozlicze-
nia - informuje prezes Kubicki. 

- Przekazany numer kontaktowy może 
być wykorzystany przez pracowników 
spółdzielni w przyszłości, w przypadku 
wystąpienia nagłych zdarzeń i konieczno-
ści pilnego kontaktu z właścicielem miesz-
kania.

Uwaga! Poniższe oświadczenie naj-
lepiej wrzucić do skrzynek przy wej-
ściu do biura spółdzielni lub urny w bu-
dynku spółdzielni.

Prosimy o dokładne sprawdzenie 
stanu wodomierza i prawidłowe wpi-
sanie cyfr w formularzu. W przypad-
ku jakichkolwiek wątpliwości prosimy 
o kontakt telefoniczny ze spółdzielnią.

Odczyt wodomierza 
wykonujemy samodzielnie

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)

.............................................................................................
(imię)

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

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

.............................................................................................
(telefon kontaktowy)

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

m3
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Prośby mieszkańców, petycje i za-
biegi władz Spółdzielni Mieszkanio-
wej Bocianek przyniosły pożądany 
skutek. Wybudowany został przysta-
nek autobusowy przy ul. Warszaw-
skiej na wysokości skrzyżowania 
z ulicą Norwida.

Zarząd Transportu Miejskiego konty-
nuuje uruchamianie nowych przystanków 
autobusowych, które uzupełniają sieć ko-
munikacyjną miasta i jednocześnie zwięk-

szają dostępność komunikacji dla miesz-
kańców. Władze SM Bocianek w ramach 
tego projektu starały się o wybudowanie 
przystanku obok naszego osiedla przy 
ul. Warszawskiej. W styczniu oraz lu-
tym 2020 pisemnie zwracały się do ZTM 
z prośbą o wykonanie przystanku właśnie 
w tym miejscu.

Udało się. Nowy przystanek zlokali-
zowany jest na ulicy Warszawskiej przed 
skrzyżowaniem z ulicą Jesionową (na 

wysokości przejścia dla pieszych od ul. 
Norwida) - kierunek jazdy do centrum 
i będzie obowiązywał dla autobusów linii 
5, 7, 35, 46, 103, 105, 113, F i N2.

Przystanek obowiązuje w rozkładach 
jazdy od soboty 21 maja 2022 roku.

- Cieszymy się, że nasza propozycja 
znalazła uznanie, a nowy przystanek 
ułatwi komunikację mieszkańcom nasze-
go osiedla - mówi Paweł Kubicki, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.

Przystanek autobusowy  
powstał przy ul. Warszawskiej

Zmiana sposobu zgłaszania  
awarii ogrzewania
Uwaga! Od 1 maja br. nastąpiła zmiana 

nr telefonów w zgłoszeniach dotyczących 
centralnego ogrzewania:

dni powszednie godz. 7:00- 15:00
Biuro Spółdzielni
tel. 41 331 56 73 – Administracja
——————————————-
dni powszednie godz. 15:00 – 20:00 
Konserwatorzy Spółdzielni
tel. 695 586 424 
tel. 695 586 434 
—————————————-
całodobowo w weekendy, niedzie-

le i święta oraz dni powszednie od godz. 
20:00 do 7:00

Pogotowie techniczne
tel. 793 699 995 .
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Na podstawie § 121 ust. 1 i § 122 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które 
odbędzie się w dniu 2 czerwca  2022 roku o godz. 17 00  w  Kieleckim Centrum Biznesu przy Al.  Solidarności  34  w Kielcach.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia.
1.  Otwarcie Walnego  Zgromadzenia.
2.  Odczytanie listy pełnomocników członków.
3.  Wybór Prezydium   Walnego  Zgromadzenia.
4.  Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5.  Wybór Komisji: 
a) mandatowo-skrutacyjnej,
b) uchwał i wniosków.
6.   Sprawozdanie komisji mandatowo- skrutacyjnej dotyczące  stwierdzenia zgodności zwołania Walnego Zgromadzenia  z obowiązującymi przepisami. 
7.    Przedstawienie wyników lustracji Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z działalności Spółdzielni za lata 2018–2020. 
8.   Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za lata 2019, 2020, 2021 i dyskusja nad nimi.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za lata 2019, 2020, 2021.
10.  Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025.
11.  Sprawozdanie komisji mandatowo- skrutacyjnej z wyborów do Rady Nadzorczej.
12.  Przedstawienie sprawozdań:
       a)   Zarządu za lata 2019, 2020, 2021,
       b)   finansowego za rok 2021.
13.  Dyskusja nad sprawozdaniami.
14.  Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności za lata 2019, 2020, 2021,
       b) zatwierdzenia sprawozdania  finansowego  za 2021 rok,
       c) podziału  nadwyżki bilansowej za 2021rok,
       d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za lata 2019, 2020, 2021.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie przedterminowego, nieodpłatnego  rozwiązania umowy wieczystego użytkowania działek nr 276/417 o pow. 51 m2  

             (ścieżka rowerowa), 276/416 o pow. 60m2 i 276/418 o pow. 313 m2 (teren zielony wzdłuż ścieżki rowerowej) z Gminą Kielce.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie przedterminowego, nieodpłatnego rozwiązania umowy wieczystego użytkowania działki nr 276/325 o pow. 13 m2  

             (pas drogowy ulicy Konopnickiej) z Gminą Kielce.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie przedterminowego, nieodpłatnego rozwiązania umowy wieczystego użytkowania działki nr 1/223 o pow. 1165 m2  

             (ścieżka rowerowa i przystanek autobusowy przy Al. Solidarności) ze Skarbem Państwa.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiany działki nr 276/334 o łącznej pow. 156m2 (pas drogowy ulicy   
       Konopnickiej) na działki o tej samej powierzchni należące do PKN Orlen, a następnie przedterminowe, 
       bezpłatne rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania z Gminą Kielce.
19.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 49 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 1 w drodze przetargu nieograniczonego.
20.  Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
21.  Sprawozdanie komisji mandatowo- skrutacyjnej.
22.  Zakończenie obrad.

ZAWIADOMIENIE

Ważne informacje dla uczestników tegorocznego 
Walnego Zgromadzenia spółdzielni Bocianek
Siedem sprawozdań i ponad 

dziesięć uchwał, a do tego Wybory 
członków Rady Nadzorczej naszej 
spółdzielni. Program tegorocznego 
Walnego Zgromadzenia SM Bocianek 
jest wyjątkowo napięty. Prezentujemy 
kilka informacji dzięki, którym mamy 
nadzieję obrady będą przebiegały 
sprawnie, a przejścia między po-
szczególnymi punktami będą nastę-
powały bez zbędnych opóźnień.

Przede wszystkim wybierając się na 
obrady Walnego Zgromadzenie nie za-
pomnij o zabraniu dowodu osobistego, 
albo innego dokumentu tożsamości (np. 
paszportu).

Jeśli posiadasz pełnomocnictwo 
udzielone przez innego członka spół-
dzielni, warto je zgłosić wcześniej w biu-
rze spółdzielni. Można to zrobić codzien-
nie w godzinach pracy SM Bocianek. 
Jeśli ktoś nie zdąży tego zrobić, powinien 

przyjść na Walne Zgromadzenie odpo-
wiednio wcześnie i zgłosić pełnomocni-
ctwo u obsługi sali, która będzie w Hotelu 
Kongresowym już od godz. 16:15.

- Warto też zapoznać się z progra-
mem obrad i sylwetkami kandydatów na 
członków Rady Nadzorczej, które pre-
zentujemy na stronach 8-9.

Uwaga! Walne zgromadzenie będzie 
się zajmowało wyłącznie zagadnieniami 
ujętymi w programie obrad.
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Musimy nadrobić czas, który  
straciliśmy przez pandemię

Jak pandemia wpłynęła na funkcjo-
nowanie spółdzielni, czy zatrzymała 
prace remontowe, a jeśli tak, czy zdo-
łamy nadrobić stracony czas? Na te 
i wiele innych pytań odpowiada Paweł 
Kubicki, prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej Bocianek.

* Przed nami Walne Zgromadzenie 
SM Bocianek. Długo czekaliśmy na 
możliwość zwołania obrad, prawda? 

- Tak bardzo się cieszymy, że w końcu 
jest to możliwe. Przez ostatnie dwa lata ze 
względu na pandemię COVID-19  nie mo-
gły się odbywać obrady w tak licznym gro-
nie, dobrze że w końcu mamy możliwość 
spotkać się z mieszkańcami i skonsulto-
wać plan dalszego działania. W końcu 
Walne Zgromadzenie to sól spółdzielczo-
ści. Co prawda w ubiegłym roku odbyło 
się pisemne głosowanie nad uchwałami 
Walnego Zgromadzenia lecz taka wersja 
na pewno nie zastąpi bezpośrednich spot-
kań z mieszkańcami osiedla.

* Co się zmieniło w zasobach spół-
dzielni w czasie ostatnich lat, kiedy nie 
było Walnych Zgromadzeń?

- Zasoby spółdzielni się nie zmieniły, 
nie wydzieliła się żadna wspólnota, nie 
budowaliśmy też nowych bloków więc 
stan posiadania spółdzielni jest taki sam. 
Zmiany natomiast następują w strukturze 
własności mieszkań. Coraz więcej osób 
przekształca je na odrębną własność. 

* A jak wygląda struktura zatrudnie-
nia w spółdzielni?

- Zmniejszony został skład zarządu 
z trzech do dwóch osób. Jeśli chodzi o licz-
bę etatów ona także została zmniejszona.

* Czy wpłynęło to ujemnie na pracę 
spółdzielni?

- Zmiany w zarządzie uprościły i skróci-
ły ścieżkę podejmowania decyzji. Mimo iż 
mamy dwuosobowy zarząd, do tej pory nie 
było sytuacji, w której powstałby spór w ja-
kiejś kwestii. Być może jest tak dlatego, 
że pracujemy razem od wielu lat i mamy 
wspólną wizję funkcjonowania spółdzielni 
(mowa o zarządzie, w skład którego wcho-
dzą prezes Paweł Kubicki oraz główna 
księgowa Edyta Sobczyk - przypis red.).

* Nad czym pracowaliście Państwo 
w czasie ostatnich dwóch lat?

- Niestety ostatnie lata zdominowała 
pandemia, która spowodowała szereg 
ograniczeń. Musieliśmy przebudować 
pomieszczenia biura spółdzielni i dosto-
sować je do wymogów bezpieczeństwa 
sanitarnego. Zaznaczyć przy tym należy, 
że jako jedyna spółdzielnia w mieście by-

liśmy przez cały czas otwarci dla miesz-
kańców. Podejmowaliśmy dużo decyzji 
w sprawach członkowskich wynikających 
z obrotu lokalami mieszkaniowymi. Dużo 
czasu pochłonęły rozmowy z miastem 
i działania w sprawie kontroli segregacji 
śmieci. Chciałbym w tym miejscu przy-
pomnieć, że władze miasta planowała 
nakładać duże kary za brak segregacji. 
Co więcej chciano wprowadzić odpowie-
dzialność zbiorową. Czyli za niesegrego-
wanie odpadów przez jednego lokatora 
kary ponosiliby mieszkańcy całego blo-
ku. Dzięki podjętym wspólnie z miastem 
działaniom poprawiliśmy segregację na 
naszym osiedlu, a tym samym zmalało 
zagrożenia naliczania kar. Udało nam 
się przy tym przekonać władze miasta do 
zagodzenia swojego stanowiska. Cały 
czas prowadziliśmy niezbędne remonty, 
zapewniające właściwe utrzymanie za-
sobów mieszkaniowych. Niestety z po-
wodu pandemii nie udało się rozpocząć 
dużych remontów ponieważ wymagana 
jest do tego zgoda wszystkich właścicie-
li z danego budynku. Podjęliśmy próbę 
likwidację piecyków gazowych w bloku 
przy Gałczyńskiego 2. Ze względu na 
brak zgody 11% mieszkańców inwestycja 
nie doszła do skutku. Obecne zawirowa-
nia z cenami gazu, a także wojną przyha-
mowały ten proces, natomiast cały czas 
prowadzimy rozmowy. Obecnie zbierane 
są głosy w sprawie likwidacji piecyków od 
mieszkańców bloku przy Konopnickiej 3. 

* A co z termomodernizacją osiedla?
Obecnie trwają prace projektowe dla 

sześciu budynków. Mam nadzieję, że 
jeszcze w tym roku ogłosimy przetargi 
a realizacja zacznie się na początku przy-
szłego. Brak dużych remontów pozwolił 
zaoszczędzić pieniądze na te inwestycje. 

Na początku 2019 roku stan funduszu 
remontowego wynosił 2,95 mln zł. Na ko-
niec 2021 roku wynosił on już 7,64 mln zł.

* Pod obrady najbliższego Walnego 
Zgromadzenia trafią projekty uchwał 
w sprawie przekazania miastu działek 
będących w wieczystej dzierżawie. 
Proszę wyjaśnić o co chodzi.

- Chcemy oddać miastu działki, któ-
re znajdują się pod ścieżką rowerową, 
czy ulicą, przez co są całkowicie dla nas 
bezwartościowe, a za które musimy pła-
cić wieczystą dzierżawę. Chcemy także 
zamienić się na działki z firmą Orlen przy 
stacji paliw, co jest konieczne, byśmy mo-
gli przekazać Miejskiemu Zarządowi Dróg 
ulicę Konopnickiej. Dzięki temu mamy 
nadzieję zakończyć proces, na który WZ 
wyraziło zgodę już w 2019 roku. Przeka-
zanie miastu ulicy Konopnickiej znacznie 
zmniejszy nasze wydatki. Na utrzymanie 
tej ulicy (oświetlenie uliczne, remonty itp 
- przypis red.) wydajemy rocznie ponad 
200 tys. zł.

Zarząd odbył wiele spotkań w sprawie 
planowanej likwidacji garaży wskutek 
rozbudowy ul. Świętokrzyskiej. Osta-
teczne decyzje co do przyjętych rozwią-
zań będą podejmowane na specjalnie 
zwołanym tylko w tym temacie Walnym 
Zgromadzeniu. 

* Nie można w tej sprawie rozma-
wiać już teraz na najbliższym Walnym 
Zgromadzeniu?

- Obecnie jest jeszcze zbyt dużo nie-
wiadomych. Został dopiero ogłoszony 
przetarg na projekt i rozbudowę ul. Świę-
tokrzyskiej, w związku z czym, nie znamy 
dokładnych rozwiązań, które zastosują 
architekci. Za wcześnie, by podejmować 
decyzje w tej sprawie.

* Jakie jeszcze projekty uchwał 
przedłoży zarząd na najbliższe Walne 
Zgromadzenie?

- Najważniejszą rzeczą będzie prze-
prowadzenie wyborów do Rady Nadzor-
czej. Kadencja obecnego składu była 
przedłużona o dwa lata w związku z pan-
demią i brakiem możliwości przeprowa-
dzenia wyborów. Spółdzielcy poznają 
sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej 
za ostatnie 3 lata, ponadto przedstawio-
ne zostaną wyniki kontroli naszej spół-
dzielni przez Krajowy Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Mieszkaniowych. Będziemy 
wnioskować o zgodę na sprzedaż jedne-
go mieszkania. Zapraszam wszystkich na 
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 
2 czerwca w Hotelu Kongresowym.

* Dziękuję za rozmowę.
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Podczas najbliższego Walnego 
Zgromadzenia Spółdzielni Mieszka-
niowej Bocianek głosowanie nad po-
szczególnymi uchwałami będzie się 
odbywało w formie elektronicznej. 
To w znaczący sposób przyspieszy 
proces liczenia głosów i skróci ob-
rady.

Na wprowadzenie głosowania elek-
tronicznego władze spółdzielni miesz-
kaniowej zdecydowały się po sugestiach 
spółdzielców podczas Walnego Zgroma-
dzenia w 2018 roku.

- W kolejnych latach sprawdził się on 
doskonale, a mieszkańcy naszego osied-
la, w naszym mniemaniu świetnie radzą 
sobie z elektroniczym systemem głoso-
wania - mówi Paweł Kubicki, prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej Bocianek.

Osoba uprawniona do głosowania 
otrzyma aktywny terminal, który ozna-
czony będzie unikalnym numerem. Po-
branie i zdanie urządzenia odnotowane 
zostanie na liście obecności. Każdorazo-
we wyjście z sali w trakcie trwania obrad 
wymaga zdeponowania urządzenia do 

głosowania w punkcie rejestracji w celu 
kontroli stanu obecności.

Wszystkie wydane terminale należy 
zwrócić. Koszt jednego zagubionego ter-
minala to: 738 złotych. 

W momencie pojawienia się na ekra-
nie głównym komunikatu GŁOSOWANIE 
NR… osoba głosująca wybiera z klawia-
tury jedną z opcji, wykorzystując tylko jej 
górną część (trzy kolorowe przyciski):

TAK – głos ZA (przycisk zielony),
NIE – głos PRZECIW (czerwony), 
WST – głos WSTRZYMUJĄCY (żółty).
Głos osoby, która nie dokonuje wy-

boru żadnej z opcji, nie jest zaliczony do 
głosów oddanych w głosowaniu.

Gotowość terminala sygnalizowana 
jest mrugającą niebieską diodą. Po na-
ciśnięciu klawisza z decyzją zapala się 
zielona dioda sygnalizująca oddanie 
głosu. Zmiana koloru diody na czerwony 
oznacza zarejestrowanie głosu w syste-
mie.

Za pośrednictwem systemu elektro-
nicznego będziemy głosowali uchwały 
jak również wybierali Radę Nadzorczą.

W tym roku głosujemy elektronicznie

O stan finansów Spółdzielni Miesz-
kaniowej Bocianek, czy czekają nas 
podwyżki czynszu i dlaczego, pyta-
my Edytę Sobczyk, główną księgową 
i członka zarządu SM Bocianek.

* Jak przedstawia się stan finansów 
Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek?

- Jest bardzo dobry. Według stanu na 
31 grudnia 2021 roku na kontach spół-
dzielni zdeponowanych było ponad 13 
milionów złotych. Znaczna część tych 
pieniędzy, to środki pochodzące z fundu-
szu remontowego – blisko 8 mln zł, które 
mamy zamiar w najbliższym czasie wydać 
na prace związane z dużymi zadaniami 
takimi jak termomodernizacja bloków, re-
monty klatek schodowych czy likwidacja 
piecyków gazowych. Tego typu duże in-
westycje z powodu pandemii przez ostat-
nie lata nie mogły być realizowane.

* Ogromna inflacja, która dotyka 
nas wszystkich póki co nie przełoży-
ła się na wzrost czynszu, ale czy uda 
nam się uniknąć dużych podwyżek.

- Do tej pory wszystkie podwyżki czyn-
szu dotyczyły wzrostu opłat niezależnych 
od spółdzielni: za wodę i odprowadzanie 
ścieków, centralne ogrzewanie, wywóz 

śmieci oraz z powodu podwyżki podatku 
od nieruchomości. Z opłat zależnych od 
spółdzielni wzrosła jedynie nieznacznie 
stawka opłaty eksploatacyjnej – o 10gr/
m2, na co duży wpływ miała przede 
wszystkim podwyżka cen prądu. Z tych 
pieniędzy opłacane jest oświetlenie kla-
tek schodowych wejść do bloków oraz 
ciągów pieszych na terenie osiedla.

* Czy czekają nas kolejne podwyżki?
- Niestety tak, sytuacja z którą mamy 

dziś do czynienia – inflacja, szybkie 
wzrosty cen – sprawiła, że już mamy 
niedobór na Gospodarce Zasobami 
Mieszkaniowymi. Niedobór ten pokryje-
my w tym roku z wygenerowanego zysku 
za 2021 roku. Niestety takie działanie nie 
może być stałą praktyką. Przepisy pra-
wa spółdzielczego mówią wyraźnie, że 
stawka eksploatacyjna powinna pokry-
wać koszt utrzymania mienia. Z kolei wy-
pracowane przez spółdzielnie zyski (np. 
przychody z wynajmu lokali usługowych 
– przypis red.) wolelibyśmy przeznaczać 
na remonty.

* Czy spółdzielnia podejmuje dzia-
łania, aby ewentualne podwyżki były 
jak najniższe? Jeśli tak, to jakie?

- Od zawsze naszym celem było 

utrzymanie możliwie najniższych opłat 
czynszowych. Zanim podejmiemy decy-
zję o podniesieniu stawki, analizujemy 
koszty, podejmujemy działania oszczęd-
nościowe. Na bardzo niskim poziomie 
utrzymujemy stan zatrudnienia pracow-
ników administracyjnych. Poza zarzą-
dem, w naszym biurze zatrudnionych 
jest 8 osób i jest to minimum dla takiej 
spółdzielni jak nasza. Obecnie działa-
niem, które może przynieść największe 
oszczędności jest prowadzona proce-
dura przekazanie na rzecz miasta ulicy 
Konopnickiej wraz z jej oświetleniem. 
Utrzymanie tej drogi kosztuje nas rocznie 
ponad 200 tys. zł,  a jezdnia wkrótce bę-
dzie wymagała generalnego remontu. To 
koszt nie do udźwignięcia dla spółdzielni.

* Czy wielu spółdzielców zalega 
obecnie z płaceniem czynszu?

- 1 stycznia 2019 roku zaległości 
czynszowe opiewały na 661 tys. zł. Na 
koniec 2021 roku było to 754 tys. zł. Na 
szczęście prawie w całości są to zadłu-
żenia krótkoterminowe. Nie prowadzimy 
obecnie procedur eksmisyjnych. Spora 
liczba dłużników płaci w ratach i stara się 
zmniejszać zadłużenia. 

* Dziękuję za rozmowę.

Finanse spółdzielni są  
w bardzo dobrym stanie
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Kandydaci na członków Rady Nadzorczej SM Bocianek

Ma 75 lat, emeryt, wyższe wykształ-
cenie w zakresie prawa administra-
cyjnego. Przed emeryturą pracował 
w służbach  finansowo-księgowych 
na stanowisku lustratora w organiza-
cjach spółdzielczych oraz rewidenta 
i głównego księgowego. W latach 
2011-2017 zasiadał w Radzie Nad-
zorczej SM „Bocianek”, pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego RN.

1. Józef Binkowski

Ma 72 lata, emeryt, wykształcenie po-
maturalne, 40 lat stażu w pracy w bu-
downictwie na stanowisku kierowni-
czym. Przez dwie kadencje zasiadał 
w Radzie Nadzorczej w Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek. Aktywny 
członek Świętokrzyskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów w Kielcach, czło-
nek Staropolskiego Stowarzyszenia 
Osób Represjonowanych w Kielcach.

2. Czesław Czechowski

Ma 44 lata, wyższe wykształcenie. 
Pracuje w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Świętokrzyskie-
go. Ukończyła studia ekonomiczne, 
menedżerskie MBA i wycenę nie-
ruchomości. Jest członkiem Rady 
Nadzorczej SM Bocianek kończącej 
się właśnie kadencji, w której pełni 
funkcję przewodniczącej Komisji Re-
wizyjnej.

3. Aneta Ćwiek

Ma 71 lat, emeryt, wykształcenie 
średnie techniczne.
Był przewodniczącym pierwszej 
Rady Nadzorczej SM Bocianek, po 
tym jak nasze osiedle odłączyło się 
od KSM. Wieloletni członek i prezes 
Klubu Honorowych Dawców Krwi, 
członek i prezes Rady Wojewódzkiej 
HDK. Odznaczony Brązowym, Srebr-
nym i Złotym Krzyżem Zasługi.

4. Marcin Drozdowski

Ma 60 lat, posiada wyższe wykształ-
cenie ekonomiczne, obecnie prowa-
dzi własną działalność gospodarczą, 
działacz samorządowy w gminie 
Chęciny. Od 30 lat jest członkiem 
naszej spółdzielni. W latach 2011-
2017 zasiadał w Radzie Nadzorczej 
SM Bocianek, pełniąc w niej funkcję 
przewodniczącego Rady.

5. Dariusz Dudek

Ma 50 lat, posiada średnie wykształ-
cenie, obecnie jest w trakcie zakła-
dania własnej działalności gospo-
darczej zajmującej się sprzedażą 
internetową. Od urodzenia mieszka 
na Bocianku, dzięki czemu, jak sam 
twierdzi, znakomicie zna potrzeby 
osiedla i jego mieszkańców. Co wię-
cej, zapewnia, że wie jak je zrealizo-
wać.

6. Marcin Hatlapa

Ma 49 lat, mgr inż. budownictwa, ab-
solwentka Politechniki Świętokrzy-
skiej, studia podyplomowe z wyceny 
nieruchomości, kurs zarządcy nieru-
chomościami. 18 lat pracowała w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Geodezji UM Kielce jako inspektor 
i kierownik. Obecnie jest kierownikiem 
w Wydziale Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Kielcach.

7. Elżbieta Hermanowska

Ma 47 lat, wykształcenie wyższe, ab-
solwent Wydziału Mechatroniki Poli-
techniki Świętokrzyskiej. Od 20 lat pro-
wadzi własną działalność gospodarczą 
związaną z wykonywaniem instalacji 
w budynkach. Jak sam o sobie mówi 
jest osobą operatywną nie bojącą się 
nowych wyzwań. Zdobytą wiedzę oraz 
doświadczenie  chciałabym przekazy-
wać na rzecz rozwoju osiedla.

8. Michał Korbiński

2 czerwca o godzinie 17 w Ho-
telu Kongresowym (dawny Exbud-
-Skanska) rozpoczną się obrady 
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek. Jednym 
z najważniejszych punktów będą 
wybory członków Rady Nadzorczej. 
O zasiadanie w niej ubiega się 17 
kandydatów. Chcąc ułatwić Państwu 
wybór prezentujemy ich sylwetki.

To będzie pierwsze Walne Zgroma-
dzenie naszej spółdzielni w tradycyjnej 

formie od 2019 roku. Z powodu pandemii 
COVID-19 zorganizowanie obrad było 
niemożliwe. W ubiegłym roku odbyło się 
jedynie głosowanie nad uchwałami WZ.

Pandemia sprawiła, że nie można tak-
że było przeprowadzić wyborów do Rady 
Nadzorczej. Odbędą się one podczas 
tegorocznego Walnego Zgromadzenia, 2 
czerwca.

Chęć ubiegania się o miejsce w Radzie 
Nadzorczej wyraziło 17 osób - członków 
SM Bocianek. Każda z nich został popro-

szony o napisanie kilku podstawowych 
informacji na swój temat celem zaprezen-
towania ich mieszkańcom osiedla. Na pod-
stawie tak przekazanych informacji stwo-
rzyliśmy prezentacje kandydatów, które 
zamieszczamy w kolejności alfabetycznej.

Jednocześnie zastrzegamy, że redak-
cja „Echa Bocianka” nie weryfikowała 
informacji przedstawionych przez kan-
dydatów w formularzu zgłoszeniowym, 
gdyż nie ma do tego stosownych upraw-
nień.



Echo Bocianka  •  nr 52  •  MAJ 2022

W Y D A R Z E N I A 9W Y D A R Z E N I A 9

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej SM Bocianek
Ma 70 lat, wykształcenie ekonomicz-
ne. Obecnie przebywa na emerytu-
rze, wcześniej przez wiele lat pra-
cowała w Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek. Przez co jak zapewnia 
zna doskonale zagadnienia związa-
ne z funkcjonowaniem spółdzielni 
oraz potrzeby mieszkańców naszego 
osiedla, na którym mieszka od 1980 
roku.

9. Krystyna Kwas

Ma 69 lat, wykształcenie ekonomicz-
ne. 
W formularzu zgłoszeniowym napi-
sała, że na Bocianku mieszka od 22 
lat, potrafi być obiektywna i sprawied-
liwa w ocenie wszelkich działań lub 
ich braku. Ponadto „chciałaby zaan-
gażować się w działalność na rzecz 
osób starszych, nie do końca spraw-
nych i nie tylko”. 

10. Maria Anna Pawlik

Ma 45 lat, absolwent Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie, ukończył tak-
że studia podyplomowe z zarządza-
nia, bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony środowiska. Pracuje na 
stanowisku dyrektora szkoły języko-
wej. Zasiada w Radzie Nadzorczej 
SM Bocianek kończącej się właśnie 
kadencji, jest członkiem Komisji Go-
spodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

11. Artur Pękala

Ma 43 lat, wyższe wykształcenie 
w zakresie zarządzania i marketingu. 
Razem z żoną prowadzi własną dzia-
łalność gospodarczą - sklep rybny 
oraz warzywny na terenie naszego 
osiedla. Zasiada w Radzie Nadzor-
czej SM Bocianek obecnej kadencji, 
w której pełni funkcję przewodniczą-
cego Komisji Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi.

12. Michał Piskorzewski

Ma 54 lata, z zawodu ślusarz, spa-
wacz, od 30 lat pracuje w Hucie Szkła 
„Sława” w Kielcach. Na naszym 
osiedlu mieszka od 26 lat. Jest żona-
ty, ma dwóch synów. Jak sam o sobie 
pisze, nie odmawiam sąsiadom po-
mocy przy drobnych naprawach, a do 
Rady Nadzorczej kandyduję, aby słu-
żyć lokalnej społeczności.

13. Przemysław Piwowar

Ma 51 lat, wykształcenie wyższe eko-
nomiczne. Od 30 lat pracuje w Peda-
gogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 
w Kielcach, gdzie przez ostatnie 10 
lat pełni funkcję Głównej Księgowej. 
Zasiada w Radzie Nadzorczej SM 
Bocianek kończącej się właśnie ka-
dencji, jest członkiem Komisji Rewi-
zyjnej tejże Rady.

14. Magdalena Stefańska

Ma 76 lat, emerytka, wykształcenie 
wyższe ekonomiczne, posiada upraw-
nienia biegłego rewidenta skarbowe-
go. Przez 37 lat pracowała w działach 
ekonomicznych oraz administracji 
państwowej jako komisarz skarbowy. 
Przez dwie kadencje, w latach 2011-
2017, zasiadała w Radzie Nadzorczej 
SM Bocianek pełniąc funkcję prze-
wodniczącej Komisji Rewizyjnej.

15. Zofia Szczodra

Ma 46 lat, wykształcenie średnie 
techniczne - technik chemik.
Pracuje w Wojewódzkim Inspektora-
cie Weterynarii, gdzie jest zatrudnio-
ny na stanowisku starszego laboran-
ta. Członkiem naszej spółdzielni jest 
od 20 lat. Chętnie angażuję się w ży-
cie społeczne a pomoc innym nie jest 
mu obca. 

16. Grzegorz Zając

Ma 82 lata, emeryt, z wykształcenia 
technik mechanik. 
Przez kilka kadencji pełnił różne funk-
cje jako członek Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. 
Jak napisał w formularzu zgłoszenio-
wym „z jego starań, wraz z Zarządem 
Spółdzielni powstała przychodnia 
zdrowia, klub seniora i klub 4 kąty dla 
dzieci”.

17. Jan Zieliński

Wybory do 
Rady Nadzorczej SM Bocianek

2 czerwca 2022
godzina 1700

Hotel Kongresowy
al. Solidarności 34 w Kielcach
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Ważne uchwały podczas 
Walnego Zgromadzenia

Podczas Walnego Zgromadzenia Za-
rząd Spółdzielni przedłoży kilka waż-
nych uchwał do zatwierdzenia. 

Cztery dotyczą rozwiązania umów wie-
czystego użytkowania działek na terenie 
naszego osiedla:

• oznaczonych numerami 276/417 
o pow. 51m2 (ścieżka rowero-
wa), 276/416 o pow. 60m2 i 276/418  
o pow. 313 m2 (teren zielony wzdłuż ścieżki 
rowerowej), położonych w obrębie 0011.

• działki nr 276/325 o pow. 13m2 (pas 
drogowy ulicy Konopnickiej), położonej 
w obrębie 0011

• działka nr 1/223 o pow. 1165 m2 (ścież-
ka rowerowa i przystanek autobusowy przy 
Al. Solidarności w obrębie 0012.

• zamianę działki nr 276/334 o pow. 
156 m2 (teren stacji paliw), położonej 
w obrębie 0011 na działki o tej samej 
powierzchni należące do PKN Orlen 
(pas drogowy ulicy Konopnickiej), 
a następnie przedterminowe, bezpłatne 
rozwiązanie umowy wieczystego użytko-
wania z Gminą Kielce.

- Chcemy uregulować stan gruntów 
i oddać miastu działki, które są nam nie-
potrzebne, znajdują się pod drogami czy 
ścieżkami rowerowymi. Chcemy także za-
mienić się działkami z Orlenem, dzięki cze-
mu będziemy mogli w przyszłości przeka-
zać miastu całą ulicę Konopnickiej, a warto 
pamiętać, że roczny koszt utrzymania tej 
drogi to ponad 200 tys. złotych - mówi Pa-

weł Kubicki, prezes SM Bocianek.
Zarząd zamierza wystąpić także o zgo-

dę Walnego Zgromadzenia na zbycie lokalu 
mieszkalnego nr 49 położonego w budyn-
ku przy ulicy Wyspiańskiego 1 w Kielcach 
w drodze przetargu nieograniczonego.

Jest to mieszkanie znajdujące się 
w bloku w którym mieszkania od spół-
dzielni wynajmuje kielecki zakład SHL 
dla swoich najemców. Jeden z lokali po 
zwolnieniu został zwrócony spółdzielni, 
a ta by zbyć swój majątek musi uzyskać 
zgodę Walnego Zgromadzenia. Władze 
spółdzielni uznały, iż ze względu na stan 
mieszkania remont i najem jest nieuza-
sadniony ekonomicznie.

Działki nr 276/417 o pow. 51m2 (ścieżka rowerowa), 276/416 
o pow. 60m2 i 276/418 o pow. 313 m2 to teren zielony wzdłuż 
ścieżki rowerowej obok altany grillowej i tężni.

Działka nr 276/325 o pow. 13 m2 to ziemia pod pasem drogo-
wym ulicy Konopnickiej - wjazd w ulicę Gałczyńskiego.

Działka nr 1/223 o pow. 1165 m2 to grunt pod ścieżką ro-
werową, chodnikiem i przystankiem przy al. Solidarności.

Działka nr 276/334 o pow. 156 m2 (teren stacji paliw), położona 
ma być zamieniona na działkę o tej samej powierzchni należącą do Orlenu
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Gdy ustanie ustrój wspólno-
ści wskutek rozwodu, separacji 
czy ustanowienia rozdzielności 
majątkowej, majątek małżon-
ków może podlegać podziało-
wi. Zasadą jest, że oboje mał-
żonkowie mają równe udziały 
w majątku wspólnym. 

Możemy jednak odejść od tej 
reguły składając do sądu wnio-
sek o podział majątku wspólnego 
z wnioskiem o ustalenie nierów-
nych udziałów.

Jak złożyć wniosek?
Wniosek o ustalenie nierów-

nych udziałów musi być złożo-
ny na piśmie, w treści wniosku  
o podział majątku lub dopiero 
w toku sprawy. Trzeba pamię-
tać, aby złożyć go przed sądem 
pierwszej instancji, najpóźniej 
do czasu zamknięcia rozprawy. 
Natomiast nie jest skuteczne 
wyłącznie ustne zgłoszenie na 
rozprawie wniosku o ustalenie 
nierównych udziałów w majątku 
wspólnym. 

Kiedy można domagać się 
ustalenia nierównych udziałów 
w majątku wspólnym?

Przepis art. 43 § 2 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego wa-
runkuje ustalenie nierównych 
udziału w majątku wspólnym 
kumulatywnym spełnieniem 

się dwóch warunków – różnego 
stopnia przyczynienia się każde-
go z małżonków do powstania 
tego majątku oraz istnieniem 
ważnych powodów. 

Czym są „ważne powody”?
Ważnym powodem odstąpie-

nia od zasady równych udziałów 
może być w szczególności na-
ganne postępowanie małżonka, 
który swoim zachowaniem, za-
niedbując swe obowiązki wobec 
rodziny, nie przyczynia się do 
powstania majątku wspólnego, 
a nawet w inny sposób szko-
dzi rodzinie. Przykładami z 
orzecznictwa „ważnych powo-
dów” są: trwonienie majątku, 
uzależnienie od alkoholu, nar-
kotyków, hazard, prowadzenie 
podwójnego życia. Chodzi tu  
o zawinione działania czy zanie-
chania małżonka. Brak pracy, z 
uwagi na niepełnosprawność czy 
też dysproporcja w uzyskiwa-
nych dochodach przez małżon-
ków nie uzasadnia orzeczenia 
nierównych udziałów. Ważnym 
powodem może być także dłu-
gotrwałe osobne zamieszkiwa-
nie małżonków. Jeśli od lat każ-
de z małżonków żyje swoim 
własnym życiem i żadne z nich 
nie zatroszczyło się o formalne 
rozwiązanie małżeństwa, może 
się okazać, że status materialny 

każdego z nich się różni. Trudno 
uznać za sprawiedliwe, by jed-
no z małżonków było biernym 
beneficjentem wzmożonych sta-
rań drugiego. Innymi okolicz-
nościami przemawiającymi za 
ustaleniem nierównych udzia-
łów będą sytuacje w których 
spłaty kredytu mieszkaniowego 
 i odsetek oraz ponoszenie wy-
datków na mieszkanie wyłącznie 
obciążały jednego z małżonków 
a drugi uchylał się od ponoszenia 
tych kosztów. 

Stopień przyczyniania się 
każdego z małżonków do po-
wstania majątku wspólnego

Ocenie podlega całokształt 
starań każdego z małżonków o 
założoną rodzinę i zaspokajanie 
jej potrzeb. Jeżeli więc małżonek 
nie łoży na utrzymanie rodziny, 
nie troszczy się o nią i jest dla 
niej ciężarem, może być na tej 
podstawie pozbawiony udziału 
w majątku wspólnym. Za przy-
czynianie do się do powstania 
majątku wspólnego uznaje się 
zarówno pozyskiwanie majątku, 
jak i oszczędzanie wydatków. 
Pomnażanie majątku to nie tylko 
praca zarobkowa, ale też otrzy-
many spadek czy darowizna, 
które potem zostały wykorzy-
stane na zaspokajanie potrzeby 
rodziny.

Ważne powody z zasady 
współżycia społecznego

Zasady współżycia społeczne-
go muszą być zawsze brane pod 
uwagę przy stosowaniu prawa, 
a nie tylko wtedy, gdy chodzi o 
przepisy, które wyraźnie się na nie 
powołują. Przesłankę „ważnych 
powodów” można łączyć z za-
sadami współżycia społecznego 
w tym znaczeniu, że otrzymanie 
przez jedno z małżonków korzy-
ści z tej części majątku wspólne-
go, do której powstania ono się 
nie przyczyniło, pozostawałoby 
w sprzeczności z tymi zasadami.  
W sytuacjach wyjątkowych usta-
lenie nierównych udziałów w 
majątku wspólnym może polegać 
nawet na całkowitym pozbawie-
niu jednego z małżonków udziału 
w tym majątku.

Na koniec warto wspomnieć, 
że zgłoszenie wniosku o ustalenie 
nierównych udziałów nie wiąże 
się ze zwiększonymi wydatkami 
na sprawę o podział majątku np.  
zwiększoną opłatą Jeśli zachodzą 
wyżej wymienione okoliczności 
opisane w artykule warto wystą-
pić z takim wnioskiem.

Porad udziela
adw. Ilona Wojewodzic-Pedryc

z Kancelarii Adwokackiej
ul. Warszawska 21. lok. 29

tel. 694-740-547

Nierówne udziały w majątku
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE NA ŁAMACH „ECHA BOCIANKA”

Pracownia Sukienka rusza od 1 czerwca
Nowa pracownia krawiecka „Sukienka” rozpoczyna 

działalność na terenie Bocianka. Jej właścicielka pani Jo-
anna Świercz dotychczas przez wiele lat prowadziła swój 
zakład przy ul. Warszawskiej obok Domu Rzemiosła teraz 
przeprowadziła się na nasze osiedle.

- Moją pasją jest szycie sukien ślubnych i wieczorowych - 
mówi o sobie właścicielka pracowni Joanna Świercz, miesz-
kanka naszego osiedla. Od 1 czerwca jej zakład będzie funk-
cjonował na Bocianku. Mieścił się będzie w budynku przy ul. 
Konopnickiej 5 w lokalu mieszczącym się na parterze, dokład-
nie pod biurem Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek - wejście 
od strony bloku Norwida 6.

- Wykonuję także przeróbki i dopasowania wszelakiej kobie-
cej garderoby, świadczę także takie usługi jak skracanie spodni, 
wymiana zamków w kurtkach czy bluzach. Jedyne czego nie 
wykonuję, to nie szyję męskich garniturów na miarę. Mogę zwę-
zić marynarkę lub dopasować spodnie, ale nie wykonuję szycia 
takich rzeczy od podstaw - informuje właścicielka pracowni.

Nasza rozmówczyni zapewnia, że każdego mieszkańca na-
szego osiedla będzie stać na korzystanie z jej usług. Skrócenie 
spodni to koszt od 15 złotych, skrócenie sukienki,  lub spódnicy to 
wydatek od 15 zł. Sto złotych trzeba zapłacić  za skrócenie sukni 
ślubnej, wszycie zamka w bluzie lub kurtce kosztuje 25-50 zł. 

Zakład czynny będzie w dni robocze w godzinach 10-17.
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- Studio Języka Angielskiego/Niemieckiego kierowane przez
Małgorzatę i Artura Pękala prowadzi swoją działalność eduka-

cyjną dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów od 2005 roku. 
Od ponad 12 lat Studio miesi się na Bocianku przy ul. Konopnickiej 
5. W Studio uczą się dzieci (od 4 lat), uczniów szkoły podstawowej, 
młodzież i dorośli. Tworzone są małe grupy, jasne zasady współ-
pracy, ciekawie prowadzone zajęcia oraz przyjazna i otwarta atmo-
sfera to podstawa naszych zajęć językowych. Zajęcia prowadzone 
są przez lektorów z doświadczeniem i pasją w nauczeniu języków 
-mówi Artur Pękala. 

SZKOŁA Z SUKCESAMI
Co roku uczniowie SJA Fudala-Pękala biorą udział w różnych 

konkursach z języka angielskiego lub niemieckiego, organizowa-
nych przez szkoły, do których uczęszczają na co dzień. Każde 
z nich odnosi sukcesy małe i duże. Jednak większość zajmuje miej-
sca w czołówce. Co więcej, na testach przygotowanych przez na-
szą. Szkołę poradzili sobie bardzo dobrze. Uczniowie naszej szkoły 
to również finaliści, laureaci konkursów kuratoryjnych oraz zdali eg-
zaminy British Council FCF, CAE. Wszystkie te sukcesy to nie tylko 
zasługa lektorów ale również samych Uczniów, którzy bez zaanga-
żowania i pasji do języków nie osiągaliby taki wysokich wyników.

Jesteśmy dumni z takich Uczniów. Gratulujemy im jak również 
Rodzicom, którzy dzielą się z nami radością z tych wspaniałych 
dokonań. Dziękujemy i zapraszamy.

KTO I JAK MOŻE SIĘ UCZYĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Nasze zajęcia i kursy skierowane są do dzieci, uczniów szko-

ły podstawowej, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Prowadzimy 
naukę w małych grupach (2-8 os.) jak również zajęcia w parach 
i indywidualnie.

Przedszkolaki (4-5 lat) przyswajają język dostosowany do 
najmłodszych słuchaczy. W SJA nauka zaczyna się zabawą HAP-
PY TIGER. Wykorzystuje się do tej dziecięcej nauki ciekawe i no-
woczesne metody dydaktyczne: multimedia APPLE, gry planszo-
we, karty obrazkowe, malowanki, piosenki i rymowanki.

Uczniowie w wieku szkolnym  w atmosferze zabawy twoje dzie-
cko osłuch się z językiem angielskim, niemieckim, będzie komuni-
kowało się w tym języku oraz pozna podstawy gramatyki. Zbuduje 

swój zasób słownictwa i dzięki mini dialogom i scenkom z życia 
codziennego będzie posługiwało się językiem obcym od początku. 
oprócz odpowiedniego podręcznika wykorzystujemy interesujące 
materiały dydaktyczne, które mają na celu lepsze przyswajanie 
wiedzy oraz pobudzają dziecięcą wyobraźnię. Wykorzystywanie 
multimediów, aplikacji, gier, piosenek, filmików pozwoli na nieod-
erwaną od dzisiejszej rzeczywistości naukę angielskiego czy nie-
mieckiego. Materiały  dopasowane do zainteresowań dzieci w po-
łączeniu  z zaangażowaniem lektora są najlepszą motywacją do 
dalszej nauki. 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE - KOREPETYCJE!
Zajęcia „ jeden na jeden” to czas całkowicie poświęcony słu-

chaczowi, jego możliwościom czasowym i aktualnym potrzebom. 
Zajęcia indywidualne to najbardziej elastyczne rozwiązanie dla 
słuchacza, który ma jasno sprecyzowane cele skupiające się na 
przyswojeniu zagadnień związanych z językiem angielskim lub nie-
mieckim na każdym poziomie zaawansowania.

GDZIE I KIEDY ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA JĘZYKOWE?
Informacje i zapisy telefoniczne lub zapraszamy osobiście do 

Szkoły - SJA, ul. Konopnickiej 5, tel. 603 79 89 89.
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