
Echo Bocianka

Skatepark 
oraz bieżnia 
za głosy

Pierwszy miód z osiedlowej pasieki
 Ponad 20 litrów miodu udało się 

pozyskać z pasieki, która wiosną tego 
roku powstała na dachu pawilonu 
przy ul. Konopnickiej 5. Część słod-
kiego płynu rozdano już mieszkań-
com osiedla - właścicielom najładniej-
szych balkonów. Reszta trafi wkrótce 
do bociankowych seniorów.

Miód od naszych pszczół rozdajemy 
w konkursach jako nagrody. Otrzymali go 
laureaci plebiscytu na najładniejszy bal-

kon. W końcu dzięki temu, że sadzą kwia-
ty na swoich balkonach, nasze pszczoły 
produkują miód - mówi Paweł Kubicki, 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Bo-
cianek. - Chcemy nim także obdarowy-
wać najstarszych mieszkańców osiedla. 
W końcu to im zdrowia potrzeba najbar-
dziej. Mamy nadzieję, że naturalny miód 
pomoże im nabyć większą odporność 
przed jesienną słotą i zimowymi mro-
zami - stwierdza prezes Kubicki.

Aneta Trela, pra-
cownik spółdzielni 
prezentuje dwa 
rodzaje miodu 
z Bocianka.
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Centrum Medyczne Zdrowie jest m.in. laureatem plebiscytu Hipokrates Świętokrzyski 
w kategorii Przychodnia/Gabinet. Spółka poprowadzi ośrodek zdrowia na Bocianku.

Uwaga! Zmieniają się zasady druku 
i dostarczania książeczek czynszo-
wych mieszkańcom osiedla Bocianek. 
Dotychczas otrzymywali je wszyscy. 
Teraz dostaną je tylko ci, którzy zgło-
szą takie zapotrzebowanie.

W dalszym ciągu książeczki są bez-
płatne. Osoby, które złożą wniosek o ich 
wydanie, nie poniosą w związku z tym 
żadnych opłat.

Złóż wniosek 
o książeczkę 
czynszową

Czytaj na stronie 8

Centrum Zdrowie 
zamiast Medyka

Spółka Medyk zrezygnowała z pro-
wadzenia przychodni na naszym osied-
lu. Władze spółdzielni znalazły już jej 
następcę. - Pacjenci będą szybciej ob-
sługiwani, a po receptę czy skierowanie 
do specjalisty nie będą musieli przy-
chodzić osobiście, załatwią to przez 
telefon - zapewnia Michał Bator, mena-
-dżer Centrum Medycznego Zdrowie 
(na zdjęciu).

To właśnie ta spółka - Centrum Me-
dyczne Zdrowie, podpisała umowę na wy-
najem pomieszczeń przychodni i zobowią-
zała się kontynuować w niej działalność 
leczniczą w zakresie Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej. Spółka ma duże doświadcze-
nie w branży. Ma kilka przychodni w Kiel-
cach i dwie poza miastem, co dobrze wró-
ży - nam, pacjentom.

Czytaj na stronie 4

Na naszym osiedlu może powstać 
skatepark, czyli teren do jazdy na de-
skorolkach, rolkach i itp. oraz bieżnia. 
Aby tak się jednak stało, projekt musi 
zdobyć odpowiednie poparcie miesz-
kańców miasta. Liczy się każdy głos!

Inwestycja została zgłoszona do reali-
zacji w ramach budżetu obywatelskiego. 
Władze Kielc spośród wielu zgłoszonych 
projektów zrealizują te, które uzyskają 
najwięcej głosów mieszkańców miasta.

Czytaj na stronie 5
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Nowe daszki nad  
balkonami - są lżejsze  
i sporo tańsze
Osiem daszków nad balkonami 

bloku przy Wyspiańskiego 1a zamon-
towała, na zlecenie spółdzielni, firma 
z Częstochowy. W porównaniu do 
tych, które instalowane były na na-
szym osiedlu, są lżejsze i sporo tań-
sze.

Czytaj na stronie 3

Trwa rozbudowa  
Szkoły Akademickiej
Rozpoczęła się rozbudowa Akade-

mickiej Szkoły Podstawowej funkcjo-
nującej na terenie naszego osiedla. 
Stary łącznik pomiędzy pawilonem 
prywatnej szkoły a publiczną „Je-
dynką” został częściowo zburzony. 
W jego miejscu powstaje nowy budy-
nek - większy i wyższy od starego.

Czytaj na stronie 6

Spółdzielnia tworzy salę 
spotkań z mieszkańcami
Władze spółdzielni postanowiły 

stworzyć salę spotkań z mieszkań-
cami. Mieścić się będzie w lokalu, 
w którym niegdyś funkcjonował sklep 
papierniczy w pawilonie usługowym 
przy ul. Konopnickiej 5 - od strony blo-
ku przy Konopnickiej 3.

Czytaj na stronie 7

Mnóstwo sportowych 
emocji na Bocianku
Dwa duże turnieje piłki nożnej od-

były się ostatnio na terenie naszego 
osiedla. Pierwszy to doroczny niezwy-
kle popularny turniej trójek piłkarskich 
o puchar prezesa Spółdzielni Miesz-
kaniowej Bocianek. Drugi to 27 Turniej 
Grudniowy, który z obawy o drugą falę 
epidemii organizatorzy postanowili ro-
zegrać kilka miesięcy wcześniej. Za-
praszamy do obejrzenia zdjęć i prze-
czytania relacji z tych wydarzeń.

Czytaj na stronach 10-11
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„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”

Niektórzy notorycznie wjeżdżają 
na chodnik przed wejściem do klatek 
i zostawiają na nim auta na noc - żalą 
się mieszkańcy ulicy Gałczyńskiego. 
Ich skargi dotarły do administracji 
osiedla.

- Nie może być tak, że człowiek wy-
chodzi z klatki schodowej i musi się roz-
glądać, by go nie przejechał samochód, 
który właśnie jedzie chodnikiem. Deptak 
jest dla pieszych, a nie dla samochodów.  
Tymczasem auta stoją na nim cały wie-
czór, całą noc i poranek - mówi miesz-
kanka bloku przy Gałczyńskiego 2.

Nasza rozmówczyni wskazuje też na 
problem, jaki auta stwarzają dla niepełno-
sprawnych. - Mieszka na naszym osiedlu 
niewidoma kobieta. Nie raz już straciła 
orientację wracając do domu. Napotkała 
na drodze samochód i myślała, że jest na 
ulicy, że się zgubiła - informuje nasza roz-
mówczyni.

Przypominamy, że zgodnie z regulami-
nem naszego osiedla na chodnik można 
wjechać wyłącznie w celu dowiezienia do 
mieszkania lub zabrania z niego ciężkich 
rzeczy, np. mebli, a następnie należy nie-
zwłocznie odjechać.

Przypominamy - tu 
parkować nie wolno

Mieszkańcy bloków przy ul. Gałczyńskiego żalą się, że niektórzy kierowcy z chodni-
ka przed wejściem do bloków urządzili sobie regularny parking.
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Altanki ażurowe na od-
pady to pomysł władz spół-
dzielni na większy porządek 
i kontrolę tego co dzieje się 
w śmietnikach.

Stare altany spełniały swo-
ją rolę przez szereg lat, ale od 
kiedy wprowadzono obowią-
zek segregacji, nie wystarczy 
już jeden rodzaj kontenerów. 

Te na plastik, papier czy 
szkło ustawiane są zazwyczaj 
obok altan śmietnikowych. To 
niestety wiąże się z pewnymi 
konsekwencjami. Bywa, że 
ktoś pozostawi otwarty po-
jemnik lub gdy któryś się prze-
pełni ludzie zostawiają odpa-
dy obok pojemników. Efekt? 
Wystarczy silniejszy wiatr 
i foliowe lub papierowe toreb-
ki fruwają po całej okolicy. Do 
tego dochodzi kwestia „plą-
drowania” śmietników przez 

bezdomnych poszukujących 
aluminiowych puszek lub ma-
kulatury, którą mogliby później 
sprzedać. Niestety często się 
zdarza, że załatwiają oni swo-
je potrzeby fizjologiczne w al-
tanach śmietnikowych, w efek-
cie czego wokół rozchodzi się 

fetor, którego nie sposób za-
akceptować.

Władze Spółdzielni Miesz-
kaniowej Bocianek postano-
wiły temu zaradzić i znalazły 
rozwiązanie, które może przy-
nieść pożądane efekty.

- Postanowiliśmy budować 

dodatkowe altany śmietnikowe 
na odpady segregowane. Ich 
ściany są wykonane z konstruk-
cji stalowych oraz siatki me-
talowej. Dzięki temu, jeśli coś 
wypadnie z pojemnika, nie bę-
dzie roznoszone przez wiatr po 
całym osiedlu, a do tego widać 
co się dzieje w altance. Mamy 
nadzieje, że dzięki temu nikt nie 
będzie w nich załatwiał swoich 
potrzeb fizjologicznych i tym sa-
mym rozwiążemy problem nie-
przyjemnych zapachów w tych 
miejscach - mówi Paweł Kubi-
cki, prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej Bocianek w Kielcach.

Pierwsza ażurowa altan-
ka powstała obok bloku przy 
ul. Konopnickiej 7. Jeśli się 
sprawdzi, takie same będą bu-
dowane przy innych blokach 
- zapowiadają władze naszej 
spółdzielni.

Zmiany w Radzie Nadzorczej
Magdalena Stefańska 

została nowym członkiem 
Radny Nadzorczej naszej 
spółdzielni. Są także zmia-
ny w prezydium RN.

Przypomnijmy, 6 lipca bie-
żącego roku zmarł Wiesław 
Kamiński, który pełnił funkcję 
przewodniczącego Rady Nad-
zorczej Spółdzielni Mieszka-
niowej Bocianek. 

Zgodnie ze statutem w tej 
sytuacji, do Rady Nadzorczej 
wchodzi osoba z kolejnym naj-
wyższym wynikiem uzyska-
nym podczas wyborów w 2017 
roku. Tym samym do Rady 
Nadzorczej weszła Magda-

lena Stefańska, mieszkanka 
naszego osiedla, na co dzień 
pracująca jako główna księgo-
wa w Pedagogicznej Bibliote-
ce Wojewódzkiej w Kielcach.

– Nie ukrywam, że byłam 
zaskoczona, gdy poproszono 
mnie o pracę w Radzie Nad-
zorczej. Nie wiedziałam, że 
stała się taka tragedia. Na 
razie zapoznaję się z doku-
mentacją i obowiązkami, które 
mam w Radzie Nadzorczej – 
mówi Magdalena Stefańska.

W związku ze śmiercią 
dotychczasowego przewodni-
czącego nastąpiły także zmia-
ny w prezydium oraz poszcze-

gólnych komisjach.
Nowym przewodniczącym 

Rady został Zdzisław Molenda, 
który dotychczas pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego.

Nowym zastępcą przewod-
niczącego został Przemysław 
Kruk, który dotychczas pełnił 
funkcję przewodniczącego ko-
misji rewizyjnej.

Przewodniczącą komisji re-
wizyjnej została Aneta Ćwiek 
(dotychczas członek komisji 
rewizyjnej).

Magdalena Stefańska zo-
stała członkiem komisji rewi-
zyjnej.

/AP/

Ażurowe altanki na odpady segregowane

Magdalena Stefańska została 
nowym członkiem Rady Nad-
zorczej. Jest ekonomistą, na 
co dzień pracuje jako główna 
księgowa.

Nowe, tańsze daszki nad balkonami

Nowe daszki są lżejsze i tańsze od tych, które były montowane do tej pory.

Osiem daszków nad balkonami bloku 
przy Wyspiańskiego 1a zamontowała, na 
zlecenie spółdzielni, firma z Częstochowy.

- Na razie zamontowaliśmy je na jednym 
bloku. Udało nam się znaleźć firmę z Czę-
stochowy, która wykonuje lżejszą i tańszą 
konstrukcję od tych, które były montowane 
dotychczas. Przez jesień i zimę będziemy 
się im przyglądać, czy spełniają swoją funk-
cję, jeśli tak, będziemy je montować na ko-
lejnych blokach - zapowiada Paweł Kubicki, 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek 
w Kielcach.
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Centrum Zdrowie poprowadzi 
przychodnię na Bocianku

1 października przestaje 
istnieć na naszym osied-
lu filia spółki Medyk. W jej 
miejscu swoją przychodnię 
otworzy Centrum Medycz-
ne Zdrowie. Nowa placówka 
zacznie działać pod koniec 
października, ma być czyn-
na od 8 do 18, przyjmować 
w niej będą interniści, pe-
diatrzy i specjaliści medy-
cyny rodzinnej. Receptę na 
leki czy skierowanie będzie 
można dostać bez wycho-
dzenia z domu. Takie przy-
najmniej są zapowiedzi.

Spółka Medyk, która przez 
przeszło 10 lat prowadziła 
przychodnię na naszym osied-
lu, zdecydowała o jej zamknię-
ciu. Jak się dowiedzieliśmy, 
powodem były braki kadrowe.

Najbliższa placówka spółki 
Medyk znajduje się na Sło-
necznym Wzgórzu.

POSZUKIWANIA 
NASTĘPCY
Władze Spółdzielni Miesz-

kaniowej Bocianek niezwłocz-
nie zaczęły szukać kogoś, kto 
zechciałby kontynuować dzia-
łalność leczniczą w pomiesz-
czeniach po filii spółki Medyk.

- Rozesłaliśmy listy do firm, 
które prowadzą tego typu 
działalność. Wykupiliśmy też 
ogłoszenie w piśmie branżo-
wym - „Eskulap Świętokrzy-
ski” - mówi Paweł Kubicki, pre-
zes SM Bocianek.

Na rezultaty nie trzeba 
było długo czekać. Zgłosiły 
się dwie firmy, z których wła-
dze spółdzielni wybrały ofer-
tę spółki Centrum Medyczne 
Zdrowie. - Jej oferta była ko-
rzystniejsza dla mieszkańców.  
Zadeklarowano, że przychod-
nia będzie czynna do godz. 
18 oraz wykazali się większą 
liczbą specjalistów - wyjaśnia 
prezes Kubicki.

NAJPIERW REMONT
Centrum Zdrowie przej-

muje lokal po przychodni 1 
października, nie oznacza to 
jednak, że od razu będą tu 
przyjmowali lekarze.

- Chcemy dostosować naj-
pierw pomieszczenia do na-
szych standardów. Lekarze 
zaczną przyjmować najpóź-
niej pod koniec październi-
ka - informuje Michał Bator, 
menadżer Centrum Medycz-
nego Zdrowie w Kielcach. 

Zapowiada, że przychodnia 
na Bocianku będzie czynna 
w dni powszednie od godziny 
8 do 18. Będą w niej przyjmo-
wali specjaliści chorób we-
wnętrznych, pediatrzy oraz 
specjaliści medycyny rodzin-
nej. Wizyta będzie bezpłatna 
- refundowana w ramach kon-
traktu z NFZ.

- Później będziemy także 
sprawdzać jakie jest zapo-
trzebowanie na usługi spe-
cjalistyczne i wprowadzać je. 
Najpierw jako odpłatne, a gdy 
NFZ ogłosi konkurs będziemy 
w nim startować, by mieszkań-
cy Bocianka nie musieli za nie 
płacić z własnej kieszeni - in-
formuje Michał Bator.

TRZEBA SIĘ ZAPISAĆ
Aby korzystać z porad 

w przychodni na Bocianku, trze-
ba wypełnić deklarację zmiany 
lekarza lub lekarza, pielęgniarki 
i położnej. Wzór dokumentów 
dostępny będzie w placówce 
oraz na stronie www.zdrowie-
kielce.com i na stronie smbo-
cianek.pl. A zapisać się warto.

- Jako jedni z nielicznych 
nie zamykamy przychodni 
w czasie pandemii. Udzielamy 
teleporad, ale przyjmujemy 
także pacjentów w gabine-
tach. U nas nie ma kolejek po 
recepty czy skierowania do 
specjalistów. Załatwiamy to 
przez telefon - zachwala Mi-
chał Bator.

Kielce, ul. Karczówkowska 45
poniedziałek - piątek: 7:00-18:00

Kielce, ul. Warszawska 30
poniedziałek - piątek: 7:00-18:00

Kielce, ul. Konopnickiej 5
od listopada 2020

Masłów Pierwszy, ul. Jana Pawła II 3
poniedziałek - piątek: 7:00-15:00 

Mąchocice Kapitulne, ul. Szkolna 14
poniedziałek - piątek: 7:00-15:00 

NASZE PRZYCHODNIE POZ:

Doświadczona kadra lekarzy specjalistów
PEDIATRA i INTERNISTA codziennie 8:00 - 18:00
Atrakcyjne promocje i zniżki dla naszych pacjentów
Porady lekarzy POZ w dowolnej placówce

Doświadczona kadra lekarzy specjalistówDoświadczona kadra lekarzy specjalistów
PEDIATRA i INTERNISTA codziennie 8:00 - 18:00

Porady lekarzy POZ w dowolnej placówce
Atrakcyjne promocje i zniżki dla naszych pacjentów
Porady lekarzy POZ w dowolnej placówce

Zapisz się do przychodni POZ i odbierz
• zniżkę  10% na usługi prywatne
•   50zł na usługi rehabilitacyjne lub badania diagnostyczne

www.zdrowiekielce.com
41 201 01 01
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Gry, konkursy, zabawy 
dla najmłodszych, a do 
tego piękna pogoda i pysz-
ności z grilla. Na naszym 
osiedlu odbył się festyn 
rodzinny zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Przy-
jazne Kielce.

Organizatorzy zapewni-
li sporo atrakcji zarówno dla 
dzieci, jak i dla ich opiekunów. 
Były przeróżne gry, zabawy. 
Najmłodsi wesoło podskakiwali 
chcąc przebić bańki mydlane 
puszczane przez animatorów. 
Chętnie brały także udział w or-
ganizowanych konkursach.

Na wszystkich, którzy 
opadli z sił w czasie pikniku, 
czekało stoisko z pysznościa-
mi serwowanymi prosto z gril-
la.

Festyn zorganizowało Sto-
warzyszenie Przyjazne Kielce  
przy współudziale ze „Scy-
zoryk się otwiera” oraz Spół-
dzielnią Bocianek.

- W imieniu mieszkańców, 
a zwłaszcza dzieci składamy 
serdeczne podziękowania za 
zorganizowanie festynu na 

naszym osiedlu. Było nam 
bardzo miło gościć Stowarzy-
szenie Przyjazne Kielce na 
Bocianku i liczymy, że to do-

piero początek naszej współ-
pracy - mówi Paweł Kubicki, 
prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej Bocianek.

Rodzinnie i z atrakcjami

Podczas festyny nie zabrakło gier i zabaw dla najmłodszych.

Powstanie bieżnia i skatepark. Głosuj!!!
Na wniosek mieszkańców naszego osiedla do budżetu 

obywatelskiego na 2021 rok zgłoszony został pomysł wyko-
nania kompleksu rekreacyjno-sportowego w pobliżu Szko-
ły Podstawowej nr 1. Wartość tej inwestycji to 2 mln zł. 

Aby uzyskać jak największe poparcie także poza osiedlem 
grupa inicjatywna wspiera równie atrakcyjne 3 mniejsze projekty, 
które będą również wspierały projekt z naszego osiedla. Jako że 
zgłoszonych jest dużo projektów, a budżet jest ograniczony, o wy-
granej będzie decydował każdy głos. Prosimy o zaangażowanie, 
głosowanie i zachęcanie do oddania głosu na poniższe projekty:

Głosowanie trwa od 25 września do 9 października na stronie in-
ternetowej www.bo.kielce.eu. Można zagłosować na 1 duży projekt 
i 3 małe oraz 5 nieinwestycyjnych – na wszystkie projekty głosuje-
my podczas jednego logowania. Jeżeli z powodu braku komputera, 
internetu lub jakiejkolwiek innej  przyczyny będziecie mieli Państwo 
problem z oddaniem głosu, zapraszamy do biura spółdzielni z nie-
zbędnymi do głosowania - dowodem osobistym i telefonem komór-
kowym. Nasi pracownicy z chęcią udzielą Państwu pomocy.

PROJEKT INWESTYCYJNY DUŻY
Nr projektu Nazwa projektu

DI056 Bocianek na start – kompleks rekreacyjno-sportowy 
przy Szkole Podstawowej nr 1

PROJEKTY INWESTYCYJNE MAŁE
Nr projektu Nazwa projektu

MI020 Dzieciństwo bez barier – integracyjny plac zabaw 
dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w Parku 
im. A. Dygasińskiego

MI109 Tak - siatka łączy nie dzieli – budowa boiska do siat-
kówki i badmintona przy SP 28

MI121 Plac zabaw w Zielonym Ogrodzie przy Przedszkolu 
Samorządowym nr 9
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Rozpoczęła się rozbu-
dowa Akademickiej Szkoły 
Podstawowej funkcjonu-
jącej na terenie naszego 
osiedla. 

Stary łącznik pomiędzy 
pawilonem prywatnej szkoły 
a publiczną „jedynką” został 
częściowo zburzony. W jego 
miejscu powstaje nowy bu-
dynek - większy i wyższy od 
starego. 

- Na parterze będzie się 
mieściła stołówka oraz szat-
nia. Na piętrze zaś powsta-
ną sale przedmiotowe oraz 
sekretariat i gabinet dyrekcji 
- informuje dr Rafał Miernik, 
prezes Edu Camp, spółki bę-
dącej organem prowadzącym 
dla Akademickiej Szkoły Pod-
stawowej.

Rozbudowa nie oznacza, 
że władze podstawówki za-
mierzają zwiększyć liczbę 
przyjmowanych uczniów.

- Otwierając naszą szkołę 
postanowiliśmy, że nie bę-
dziemy mieli wielu uczniów 
i nic się w tej kwestii nie zmie-
niło. Dla nas liczy się jakość, 
nie ilość. Celem trwającej 
właśnie rozbudowy jest wy-

łącznie podniesienie kom-
fortu i warunków nauki dla 
naszych uczniów oraz pracy 
dla nauczycieli - zapewnia 
prezes Rafał Miernik. Budo-
wany obiekt ma być oddany 
do użytku wraz z końcem li-
stopada tego roku. 

Akademicka Szkoła Pod-
stawowa jest placówką nie-
publiczną wpisaną do Rejestru 
Szkół i Placówek Oświato-
wych Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Założona została 
w 2012 roku. Jej nauczyciele 
oraz uczniowie biorą czynny 

udział w życiu naszego osied-
la. Niedawno zorganizowali 
„Akcję segregację”, podczas 
której uczniowie chodząc mię-
dzy blokami z własnoręcznie 
wykonanymi plakatami infor-
mowali mieszkańców jak pra-
widłowo segregować odpady. 

W Y D A R Z E N I A6

Nowy sklep powstał na naszym osiedlu. 
Oferuje artykuły zielarsko-medyczne
Różnego rodzaju zio-

ła, naturalne soki owoco-
we, miody, a także ortezy, 
sprzęt do ćwiczeń, wkładki 
ortopedyczne i wiele innych 
tego typu artykułów moż-
na kupić w nowym sklepie, 
który powstał w pawilonach 
przy ul. Konopnickiej 5.

Nowy punkt handlowy na 
mapie naszego osiedla po-
wstał 12 września. Mieści się 
w lokalu po sklepie wielobran-
żowym w pawilonie przy ul. 
Konopnickiej 5 - od strony pół-
nocnej obok przychodni POZ.

- W swojej ofercie mamy 
zioła, mieszanki ziołowe, her-
baty, soki naturalne, miody, 

pyłki kwiatowe, produkty orga-
niczne, produkty przeciwżyla-
kowe - wymienia właścicielka 
sklepu Justyna Koprowska.

W sklepie można także ku-
pić sprzęt medyczny i rehabili-
tacyjny, taki jak ortezy, wkładki  
ortopedyczne i tym podobne. 

- Posiadamy także w sprze-
daży zdrową żywność bezglu-
tenową oraz specyfiki wypro-
dukowane na bazie konopi, 
między innymi CBD - informu-
je Justyna Koprowska.

Sklep czynny jest w dni po-
wszednie w godzinach od 8 do 
17 oraz w soboty od godziny 
9 do 13.

/AP/

Rozbudowa Akademickiej 
Szkoły Podstawowej trwa

W nowo budowanej części pawilonu mieścić się będą stołówka, szatnia oraz sale lekcyjne.

Justyna Koprowska zaprasza do nowego sklepu.
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Powstaje sala spotkań  
z mieszkańcami

Władze spółdzielni po-
stanowiły stworzyć salę 
spotkań z mieszkańcami. 
Mieścić się będzie w loka-
lu, w którym niegdyś funk-
cjonował sklep papierniczy 
w pawilonie usługowym 
przy ul. Konopnickiej 5 - od 
strony bloku przy Konopni-
ckiej 3.

Przypomnijmy, kilka mie-
sięcy temu sala konferencyj-
na znajdująca się w siedzibie 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek oraz część holu 
została przebudowana na 
potrzeby Biura Obsługi Inte-
resanta. Tym samym ograni-
czono możliwość swobodne-
go poruszania się po budynku 
administracji osiedla.

- Podyktowane to było tro-
ską o zdrowie mieszkańców 

osiedla oraz pracowników 
spółdzielni. Biuro Obsługi In-
teresanta wykonaliśmy zgod-
nie z wytycznymi sanepidu 
- informuje Paweł Kubicki, 
prezes SM Bocianek.

Tym samym spółdzielnia 
straciła salę, w której mogły 
się odbywać spotkania z więk-
szą liczbą osób. Dotychczas 
w sali konferencyjnej odby-
wały się posiedzenia Rady 
Nadzorczej oraz konsultacje 
z mieszkańcami, podczas 
których władze spółdzielni 
uzgadniały plany remontów 
z lokatorami poszczególnych 
bloków.

Kiedy zwolnił się lokal po 
sklepie papierniczym na par-
terze w pawilonie przy ul. 
Konopnickiej 5 uznano, że to 
doskonałe miejsce na salę 

spotkań z mieszkańcami. 
Obecnie trwają prace remon-
towo-adaptacyjne, a po ich 
zakończeniu powstanie spo-
rych rozmiarów sala z zaple-
czem sanitarnym. 

- Sala pomieści kilkadzie-
siąt osób. Jest na parterze, 
więc osoby starsze czy nie-
pełnosprawne nie będą miały 
problemu z dotarciem do niej 
- mówi prezes Kubicki.

Sala spotkań z mieszkańcami mieścić się będzie na parterze pawilonu przy Konopnickiej 5.

Sala konferencyjna w budynku administracji osiedla musiała 
być przerobiona na Biuro Obsługi Interesantów.

Słodka niespodzianka 
dla dbających o balkony
Słodką niespodziankę - dosłow-

nie - sprawiły władze naszej spół-
dzielni mieszkańcom dbającym 
o swoje balkony.

Kilka tygodni temu nie ogłaszając 
tego publicznie, zrobiono konkurs na 
najładniejsze osiedlowe balkony. Ju-
rorzy chodząc między blokami wypa-
trywali tych najbardziej zadbanych, 

ukwieconych i eleganckich. Następnie 
ustalono ich właścicieli i zawiadomio-
no o wygranej, którą był miód z naszej 
osiedlowej pasieki.

- Kiedy dzwoniliśmy i zapraszaliśmy 
po odbiór nagrody, niektórzy myśleli, 
że to żarty. Byli mile zaskoczeni, gdy 
wręczaliśmy im słoik miodu z Bocian-
ka - informują pracownicy spółdzielni.

Joanna Chojnacka 
z bloku przy ulicy 
Wyspiańskiego 5 
z nagrodą za pięk-
ny balkon.
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Zmieniają się zasady dru-
ku i dostarczania książeczek 
czynszowych mieszkańcom 
osiedla Bocianek. Dotych-
czas otrzymywali je wszy-
scy. Teraz dostaną je tylko 
ci, którzy zgłoszą takie zapo-
trzebowanie.

- Zmieniamy politykę zwią-
zaną z drukowaniem i dostar-
czaniem książeczek czynszo-
wych naszym spółdzielcom 
- informuje Edyta Sobczyk, 
członek zarządu i główna księ-
gowa naszej spółdzielni.

- Związane jest to z tym, że 
coraz więcej osób płaci czynsz 
przelewem za pośrednictwem 
kont internetowych. Liczba płat-
ności dokonywanych w kasie 
spółdzielni zaczęła gwałtownie 
spadać. Trend taki zaczęliśmy 
obserwować po wybuchu pan-
demii - informuje nasza roz-
mówczyni. 

Zarząd spółdzielni doszedł 
do wniosku, że nie ma sensu 
zamawiać książeczek czyn-
szowych dla wszystkich miesz-

kańców osiedla i ponosić z tego 
tytułu spore koszty, skoro liczne 
grono właścicieli bociankowych 
mieszkań z nich nie korzysta. 

Nie oznacza to jednak, 
że  książeczek czynszowych 
w ogóle nie będzie. Ci, którzy 
chcą płacić w tradycyjny sposób 
w kasie spółdzielni lub na pocz-
cie, będą mieli taką możliwość.

- Takie osoby otrzymają 
książeczkę, muszą jednak 
zgłosić, że chcą ją dostać - 
mówi Edyta Sobczyk. Jak to 
zrobić? Wystarczy wypełnić 
formularz, który publikujemy 
poniżej, następnie wyciąć go 
z gazety i dostarczyć osobi-
ście do siedziby spółdzielni, 
wrzucić do specjalnej skrzynki  

listowej przy wejściu do biura  
spółdzielni lub wysłać pocztą 
na adres: Spółdzielnia Miesz-
kaniowa Bocianek w Kielcach, 
ul. Konopnickiej 5, 25-406 
Kielce. Złożenie takiej dekla-
racji jest bezpłatne, a otrzy-
manie książeczki nie będzie 
się wiązało z dodatkowymi 
opłatami. 

W Y D A R Z E N I A8

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)

       .....................................................................
       (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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Pszczelarz – maratończyk
* Jest Pan wiceprezesem 

Świętokrzyskiego Stowarzy-
szenia Pszczelarzy. Skąd za-
miłowanie do tych owadów?

- Po dziadku. Jako 10-letni 
chłopiec przyjeżdżałem do nie-
go na wieś pod Solcem-Zdro-
jem i pomagałem przy miodo-
braniu oraz wszelkich innych 
pracach w pasiece. 

* Nie bał się Pam użądle-
nia? Był Pan dzieckiem.

- Nie, dziadek dawał mi spe-
cjalne ubranie, które chroniło 
mnie przed pszczołami.

* Od jak dawna zajmuje 
się Pan pszczelarstwem sa-
modzielnie?

- Od 1998 roku, kiedy prze-
jąłem pasiekę po dziadku. 
Wiele osób mówiło wówczas, 
że nie dam sobie rady. Jest 
nawet takie powiedzenie, że 
jak pszczelarz umrze, to jego 
owady giną, ale tak się nie sta-
ło. W pierwszym roku udało mi 
się nawet je rozmnożyć. 

* Czyli można powiedzieć, 
że ma Pan rękę do pszczół?

- Chyba tak. Od ponad 20 lat 
zajmuję się nimi i nigdy mi nie 
spadły rodziny na zimę (zginęły 
z powodu zimna - przypis red.). 
Nie straciłem także wielu ro-
dzin z powodu chorób. Biorąc 
pod uwagę to, że nie zajmuję 
się pszczelarstwem zawodowo 
- jestem przedstawicielem han-
dlowym, a pszczół doglądam 
po pracy oraz w weekendy - to 
spory sukces.

* Ile ma Pan pszczół?
- 80 rodzin, plus odkłady 

(młoda rodzina pszczela - przy-
pis red.). Dodatkowo opiekuję 
się społecznie pasieką osied-
lową, znajdującą się na dachu 
budynku Spółdzielni Bocianek.

* Czy trudno być pszcze-
larzem?

- Tak. Zanim ktoś założy 
własną pasiekę powinien od-

być praktykę u kogoś. Jeśli 
ktoś myśli, że przeczyta książ-
kę, kupi ule i będzie miał miód, 
to jest w błędzie.

* Coraz więcej pasiek po-
wstaje w miastach. Czy to 
bezpieczne? 

- Zależy to oczywiście od 
gatunku pszczół, ale z regu-
ły nie są to owady agresyw-
ne. Gdy idę zajrzeć do uli czy 
wszystko jest w porządku, to 
nawet nie zakładam kapelusza 
czy rękawic. Pszczoły żądlą 
tylko w ostateczności. Zdecy-
dowanie bardziej trzeba się 
bać os i szerszeni.

* Jest Pan propagato-
rem pszczelarstwa i wiedzy 
o tych owadach. Podobno 
przygotował Pan ciekawy 
projekt...

- Napisałem dwa projekty 
i do budżetu obywatelskiego 
miasta Kielce. Pierwszy to 
„O pszczołach w przedszko-
lach i szkołach podstawowych 
- warszty edukacyjne”. Są to 
zajęcia dla dzieci, w ramach 
których będziemy też sadzić 
lipy oraz krzewy miododajne. 

Drugi projekt „Uloterapia dla 
zdrowia - domki inhalacyjne”, 
zakłada postawienie dwóch ta-
kich obiektów, w których będzie 
można pobyć w otoczeniu sześ-
ciu rodzin pszczelich - oddy-
chać ich energią. To doskonała 
rzecz dla astmatyków i alergi-
ków. Przy okazji proszę miesz-
kańców Bocianka o głosy.

* Pszczoły to nie jedyna 
Pana pasja. Jest Pan zago-
rzałym biegaczem.

- To może za dużo powie-
dziane. W wolnych chwilach 
biegam. 

* Bardzo skromne stwier-
dzenie w ustach maratoń-
czyka...

- Biegam półmaratony 
i maratony. Zdobyłem Koronę 

Polskich Półmaratonów. Aby 
to osiągnąć, trzeba przebiec 
pięć konkretnych półmarato-
nów w ciągu roku. Ja przebie-
głem sześć, bo oprócz tych 
obowiązkowych zaliczyłem 
również nasz kielecki. Zdoby-
łem także Koronę Maratonów 
Polskich (trzeba przebiec pięć 
maratonów w ciągu dwóch lat - 
przypis red.).

* Ile kilometrów przebiegł 
Pan w swoim życiu?

- Kiedyś próbowałem to 
policzyć, ale jest to bardzo 
trudne. Można zsumować dy-
stanse zawodów, w których 
brałem udział, ale przecież do 
każdego wyścigu trzeba się 
przygotowywać. Do niektórych 
np. maratonu przez wiele mie-
sięcy. Myślę, że mam za sobą  
ponad tysiąc kilometrów.

* Maraton to ogromny wy-
siłek dla organizmu. Długo 
trzeba się regenerować po 
takim biegu?

- Dwa-trzy dni i wraca się do 
formy. Niektórzy chodzą na ja-
kieś masaże, ale ja nigdy tego 
nie robiłem.

* Jest Pan też honorowym 
dawcą krwi?

- Tak, od 2008 roku, kiedy 
zachorował ktoś z mojej rodzi-
ny. Wówczas poszedłem oddać 
krew dla niego. Od tamtej pory 
robię to w miarę regularnie. 

* Otrzymał Pan niedawno 
srebrną odznakę Zasłużony 

Honorowy Dawca Krwi.
- Tak. Tego typu odznacze-

nia otrzymuje się w zależno-
ści od ilości oddanej krwi. Ja 
mam już na swoim koncie 15. 
Byłoby więcej, ale jak się biega 
maratony, to trzeba ograniczyć 
liczbę wizyt w punkcie krwio-
dawstwa.

* Praca zawodowa, spo-
łeczna, prowadzenie pasieki, 
biegi, do tego obowiązki ro-
dzinne. Jak Panu udaje zna-
leźć na to wszystko czas?

- To zasługa mojej kochanej 
żony, która jest bardzo wyrozu-
miała i zgadza się na to, bym 
na przykład cały weekend spę-
dził w pasiece. 

* Dziękuję za rozmowę
  Artur Pedryc

Adam Król, ma 43 lata, jest rodowitym kielczaninem. Na 
Bocianku mieszka od urodzenia. Ma żonę Annę, syn Anto-
niego i córkę Amelię. Zawodowo pracuje jako przedstawiciel 
handlowy. Jest pszczelarzem od ponad 20 lat. Pełni funkcję 
wiceprezesa Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. 
W wolnych chwilach uprawia sport - biega maratony i półmara-
tony. Jest także honorowym krwiodawcą.

Poznaj sąsiada

Chcesz by 
Ciebie też 

poznali
sąsiedzi? Zaproś nas!

Adam Król wraz z żoną i sy-
nem po ukończonym biegu 
w Półmaratonie Kieleckim.
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FC Buenos najlepsze  
w Pucharze SM Bocianek

WYNIKI NAJWAŻNIEJSZYCH MECZÓW
Półfinały
GOKARTY KIELCE – RAJ 1:6
Wiktor Blicharski – Cezary Nawrot 3, Piotr Kruk III 
2, Sebastian Boksiński.
TROFEX – FC BUENOS 0:0, karne 1:2
Karne: Gębski – obrona Michał Pokora, Michał 
Pokora 0:1, Sennik 1:1, Jabłoński – obrona Sobie-
rajski, Sobierajski – obrona Maciej Pokora, Maciej 
Pokora 1:2
Mecz o 3 miejsce
TROFEX – GOKARTY KIELCE 2:2, karne 3:1
Dawid Sobierajski, Grzegorz Gębski – Mateusz Li-
sowski, Krzysztof Targowski.
Karne: Gębski 1:0, Lisowski – obrona Sobierajski, 
Sennik 2:0, Targowski 2:1, Sobierajski 3:1.
Finał
FC BUENOS – RAJ 2:0
Michał Pokora 2.

NAJLEPSZE DRUŻYNY TURNIEJU
FC Buenos – 1 miejsce
Oskar Jabłoński 12 – król strzelców i najlepszy 
zawodnik, Michał Pokora 6 – najlepszy bramkarz, 
Maciej Pokora 5.
Raj – 2 miejsce
Cezary Nawrot 8, Piotr Kruk III 4, Sebastian Boksiń-
ski 3, Damian Jabłoński 2, Mateusz Jakubczyk 1.
Trofex – 3 miejsce
Norbert Sennik 6, Grzegorz Gębski 4, Tomasz Wilk 
3, Dawid Sobierajski 2.
Gokarty Kielce – 4 miejsce
Mateusz Lisowski 10, Wiktor Blicharski 9, Krzysztof 
Targowski 7, Dominik Rasała 2.

16 zespołów zagrało 
w siódmej edycji Pucharu 
SM Bocianek. W tym nie-
zwykle popularnym tur-
nieju trójek piłkarskich na 
boisku przy ulicy Kaspro-
wicza zaprezentowało się 
sporo młodzieży, także 
z osiedla Bocianek. Najlep-
sza okazała się ekipa FC 
Buenos, jedna z najmłod-
szych w stawce, która im-
ponowała dojrzałą grą.

Do najciekawszych me-
czów doszło w fazie pucha-
rowej. W półfinale świetnie 
w zespole Trofeksu bronił Da-
wid Sobierajski i dzięki niemu 
doszło do konkursu karnych. 
W nim jednak Trofex nie dał 
rady podopiecznym Karola 
Pokory. 

Finał był kolejnym popisem 
FC Buenos, które po dwóch 
trafieniach Macieja Pokory 
kontrolowało sytuację. W ca-
łych zawodach zwycięzca nie 

poniósł żadnej porażki, stracił 
tylko 4 gole i zgarnął komplet 
nagród indywidualnych. Oskar 
Jabłoński został najlepszym 

zawodnikiem turnieju i królem 
strzelców, a Macieja Pokorę 
uznano najlepszym bramka-
rzem. Prócz SM Bocianek 

turniej wsparły BNP Paribas, 
Gokarty Kielce i Małgorzata 
Palkij.

Jaromir Kruk

O Puchar Spółdziel-
ni Bocianek walczy-
ły także kobiety.

Zacięta walka o piłkę toczyła się w każ-
dym spotkaniu.

Michał Pokora - najlepszy bramkarz odbiera 
medal od prezesa Pawła Kubickiego.

Zawodnicy dawali z siebie wszystko by znaleźć się w gronie zwycięzców.
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Triumf KSS Gol
Ze względu na COVID-19 we wrześniu na boisku przy 

ulicy Kasprowicza 3 rozegrano Grupę Spółdzielni Miesz-
kaniowej w ramach 27 Turnieju Grudniowego trójek piłkar-
skich. 

Rywalizacja stała na dobrym poziomie, do końca ważyły się 
losy pierwszej lokaty, a przypadła ona młodej ekipie KSS Gol. 

KSS Gol – 1 miejsce
Bartosz Długosz 6 – najlepszy zawodnik, Radosław Szymo-

nek 6, Krystian Wojciechowski 3, Radosław Długosz 2.
FC Buenos – 2 miejsce
Oskar Jabłoński 10 – król strzelców, Maciej Pokora 5, Dawid 

Tutaj 2.
Centrum Rozwodowe – 3 miejsce
Tomasz Orzechowski 7, Grzegorz Pacholczak 5, Mariusz Le-

wandowski 3, Kamil Milner 3.

Grupa SM Bocianek – 27 Turniej Grudniowy trójek
1 KSS Gol 6 13 4 1 1 17-14 3
2 FC Buenos 6 13 4 1 1 17-9 8
3 Centrum Rozwodowe 6 12 4 0 2 18-8 10
4 SM Bocianek 6 10 3 1 2 20-15 5
5 Gokarty Kielce 6 7 2 1 3 11-16 -5
6 Mexicana Morawica 6 3 1 0 5 12-20 -8
7 Pol-Box I 6 2 0 2 4 10-23 -13




