
KWARTALNIK SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BOCIANEK W KIELCACH • NR 39 kwiecień 2019 • ISSN 2081-0792

Echo Bocianka

Zdrowych, radosnych 
Świąt 

Zmartwychwstania 
Pańskiego

wszystkim mieszkańcom  
osiedla Bocianek 

życzą 
Rada Nadzorcza,

Zarząd i Pracownicy 
Spółdzielni 

Mieszkaniowej 
Bocianek



W Y D A R Z E N I A2

Echo Bocianka • nr 39  •  KWIECIEŃ 2019

Czy nowe przepisy  
o użytkowaniu wieczystym 
zmienią wysokość czynszu?
Chaos, często sprzeczne ze sobą 

przekazy medialne i nadzieja loka-
torów na niższe opłaty czynszowe. 
Wszystko to towarzyszyło wprowa-
dzeniu nowych przepisów dotyczą-
cych przekształcenia wieczystego 
użytkowania w prawo własności.  
O wyjaśnienie tej drażliwej kwestii 
oraz informację czy nowe przepisy 
wpłyną na wysokość opłat czynszo-
wych poprosiliśmy Edytę Sobczyk, 
członka zarządu oraz główną księ-
gową Spółdzielni Mieszkaniowej Bo-
cianek.

Czytaj na stronie 5

Pożegnaliśmy  
Ryszarda Mikurdę
Zmarł Ryszard Mikurda - członek 

Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek 
i wieloletni mieszkaniec naszego 
osiedla, zasłużony działaczy świę-
tokrzyskiego sportu motorowego. 
Regionalista, dziennikarz, współza-
łożyciel i pierwszy redaktor naczelny 
„Echa Bocianka”.

Czytaj na stronie 4

Niebezpieczne  
przejście dla pieszych 
zostało przebudowane
Niebezpieczne przejście dla pie-

szych przez ulicę Konopnickiej na 
wysokości skrzyżowania z ulicą Staf-
fa zostało przebudowane. Wykonano 
tej wiosny także kilka innych ważnych 
prac brukarskich na terenie naszego 
osiedla.

Czytaj na stronie 7

Będzie podwyżka ceny 
wody – w maju odczyty 
wskazań wodomierzy
W tym roku o miesiąc wcześniej 

– już w maju, a nie tak jak zwykle w 
czerwcu będą prowadzone odczyty 
wskazań wodomierzy w mieszkaniach 
na terenie osiedla Bocianek. 

Inny niż zwyczajowo przyjęty ter-
min odczytu wskazań wodomierzy w 
mieszkaniach na naszym osiedlu spo-
wodowany jest podwyżką ceny wody i 
odprowadzania ścieków, która ma być 
wprowadzona od 29 maja tego roku.

Czytaj na stronach 5 i 10
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Członkowie Rady 
Nadzorczej czekają 
na Państwa uwagi

Lp. Nazwisko i imię Funkcja w R.N. Data dyżuru

1 Kamiński Wiesław Przewodniczący Rady 
Nadzorczej

9 maj 2019r.
16°° - 17°°

2 Korbiński Michał Członek Kom GZM 6 czerwiec 2019r.
16°° - 17°°

3 Kruk Przemysław Przew. Kom. Rewi-
zyjnej

4 lipiec 2019r.
16°° - 17°°

4 Michta Danuta
Członek Komisji Rewi-

zyjnej 1 sierpień 2019r.
16°° - 17°°

5 Molenda Zdzisław Z-ca Przew. Rady 
Nadzorczej

5 wrzesień 2019r.
16°° - 17°°

6 Piskorzewski Michał Przew. Kom. GZM 3 październik 2019r.
16°° - 17°°

7 Piwowarczyk Ewa Sekretarz R.N. 7  listopad 2019r.
16°° - 17°°

11 czerwca 2019 r. 
odbędzie się Walne 
Zgromadzenie 

11 czerwca w Kieleckim Centrum Bizne-
su (Exbud) o godz. 17, odbędzie się Walne 
Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek. W czasie obrad sprawozdanie ze 
swojej działalności złoży Zarząd oraz Rada 
Nadzorcza. Spółdzielcy będą debatować 
nad absolutorium dla władz spółdzielni oraz 
tegorocznym planem remontów. Ważnym 
punktem obrad będzie podjęcie decyzji w 
sprawie termomodernizacji bloków oraz 
przekazania niektórych ulic osiedlowych 
Miejskiemu Zarządowi Dróg.

Coś Ci przeszkadza na naszym 
osiedlu? Masz pomysł, którego reali-
zacja poprawi komfort życia mieszkań-
ców? Masz coś ciekawego do powie-
dzenia lub zaproponowania? Przyjdź i 
zgłoś to władzom spółdzielni. Osoby 
zasiadające w Radzie Nadzorczej za-
praszają na specjale spotkania.

Członkowie Rady Nadzorczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej Bocianek w tym 
roku kontynuują swoje dyżury zgodnie 
z oczekiwaniami mieszkańców. Spot-
kać się z nimi można w każdy pierwszy 
czwartek miesiąca w budynku spółdzielni 

przy ul. Konopnickiej 5. Poniżej publiku-
jemy tegoroczny harmonogram dyżurów 
członków Rady Nadzorczej Spółdzielni 
z uwzględnieniem funkcji oraz komisji w 
której zasiadają w ramach pracy w Ra-
dzie Nadzorczej.

7 marca dyżur pełnił Artur Pękala, 
członek Komisji Gospodarowania Zaso-
bami Mieszkaniowymi a 4 kwietnia Aneta 
Ćwiek, członek Komisji Rewizyjnej. Daty 
dyżurów pozostałych członków Rady 
Nadzorczej przedstawiamy w poniższej 
tabeli.

/AP/
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Wiosenny przegląd placów zabaw 
wykonali pracownicy Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek. Wykona-
no nowe ogrodzenia oraz niezbędne 
prace remontowe. Ustawiono mię-
dzy innymi cztery nowe piaskowni-
ce.

Zgodnie z podjętą w ubiegłym roku 
decyzją tej wiosny rozpoczął się proces 
wymiany ogrodzeń placów zabaw funk-
cjonujących na terenie naszego osiedla.

Te, które były do tej pory, wykonano 
przed laty z drewna. Jak wiadomo nie 
jest to zbyt trwały materiał, zwłaszcza, 
gdy jest wystawiony na warunki atmo-
sferyczne przez kilkanaście lat. Nawet 
poddawany impregnacji i cyklicznie 
konserwowany traci swoje właściwości.

TANIEJ WYMIENIć 
NIż REMONTOWAć
- Remontowanie drewnianych ogro-

dzeń placów zabaw kosztowało nas co-
raz więcej, dlatego zdecydowaliśmy, że 
nie będziemy ich dłużej naprawiać tylko 
wymienimy je na nowe. Stare płotki zo-
staną zastąpione metalowymi panela-
mi. Wszystkie nowe elementy posiadają 
stosowne atesty i można je wykorzysty-
wać na placach zabaw - informuje Pa-
weł Kubicki, zastępca prezesa.

Przy okazji władze spółdzielni po-
stanowiły przeprowadzić niezbędne 
remonty urządzeń dla dzieci. Pomagali 
przy tym uczniowie z Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 1 w Kielcach (tzw. budow-
lanki), którzy odbywają na terenie na-
szego osiedla praktyki zawodowe. Pod 
okiem swojego instruktora zamontowali 
nową piaskownicę dla dzieci obok bloku 
przy ulicy Kasprowicza 3.

REKLAMACJA NA POCZąTEK
Prace, które miały być wykonane 

bardzo szybko, niestety się trochę prze-
ciągnęły. Okazało się bowiem, że nie-
które panele ogrodzeniowe miały wadę 
fabryczną - były źle zgrzane ze sobą 
elementy przęseł.

- Zauważyliśmy to jeszcze przed 
odbiorem technicznym inwestycji. Wy-
konawca zdemontował przęsła ogro-

dzeniowe oraz zabrał do ponownego 
zgrzania i malowania - informuje Paweł 
Kubicki, zastępca prezesa spółdzielni 
do spraw techniczno eksploatacyjnych.

Obecnie tylko jeden plac zabaw na 
terenie osiedla jest ogrodzony drewnia-
nym płotkiem - przy ul. Konopnickiej, 
ponieważ uznano, że jest w dobrym 
stanie. Zamontowano natomiast parkan 
wokół dwóch placów, które dotychczas 
nie miały ogrodzenia: przy Kasprowicza 
3 oraz  Konopnickiej 11.

NA BOISKU 
WIELOfUNKCYJNYM
Tej wiosny zadbano także o poprawę 

bezpieczeństwa osób ćwiczących na 
terenie kompleksu sportowego między 
szkołą podstawową a Parkiem Dygasiń-
skiego.

Dwa lata temu roku obok boiska wie-
lofunkcyjnego zamontowano urządze-
nia do ćwiczeń gimnastycznych. 

- Postanowiliśmy na ziemi pod drąż-
kami do podciągania się ułożyć gumo-
we podłoże, które w razie upadku nie-
co złagodzi skutki uderzenia o ziemię 

- informuje Paweł Kubicki - zastępca 
prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Bo-
cianek.

Dla bezpieczeństwa dzieci

Tej wiosny wymieniono ogrodzenia placów zabaw na terenie naszego osiedla. Stare 
drewniane płotki zastąpiono metalowymi panelami.
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Pożegnaliśmy  
Ryszarda Mikurdę

Zmarł Ryszard Mikurda - członek 
Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek 
i wieloletni mieszkaniec naszego 
osiedla, zasłużony działaczy świę-
tokrzyskiego sportu motorowego. 
Regionalista, dziennikarz, współza-
łożyciel i pierwszy redaktor naczelny 
„Echa Bocianka”.

Ryszard Mikurda zmarł we wtorek 5 
marca w szpitalu w Kielcach. Uroczy-
stość żałobna odbyła się w sobotę 9 
marca w kościele pod wezwaniem Świę-
tego Józefa Robotnika, a jego prochy 
spoczęły na Cmentarzu Nowym w Kiel-
cach.

Ryszard Mikurda był wieloletnim 
członkiem SM Bocianek i mieszkańcem 
naszego osiedla. Był inicjatorem założe-
nia pisma osiedlowego „Echo Bocianka” 
i jego pierwszym redaktorem naczel-
nym.   Był także autorem monografii na 
temat naszego osiedla wydanej z okazji 
dwudziestolecia Spółdzielni Mieszka-
niowej Bocianek. Jako dziennikarz zwią-
zany był także z rozgłośnią Polskiego 
Radia Kielce.

NESTOR KIELECKIEgO 
SPORTU MOTOROWEgO
Ryszard Mikurda od 58 lat był zwią-

zany ze sportami motorowymi. Zafascy-
nował się nimi, gdy na początku lat 60. 
nad kieleckim zalewem odbywały się 
eliminacje mistrzostw świata w motocy-
klowym motocrossie. Był sędzią klasy 
międzynarodowej, komandorem imprez 
sportów motorowych – motocyklowych, 
samochodowych i kartingowych, or-

ganizatorem zlotów - między innymi 
motocykli SHL, był autorem książek o 
tym kieleckim motocyklu, jak również 
kilkudziesięciu innych publikacji książ-
kowych. Brał udział w organizacji ponad 
1700 imprez, w tym 300 międzynaro-
dowych. Przez wiele lat był prezesem 
Zarządu Okręgowego Polskiego Związ-
ku Motorowego, a także radnym gminy 
Strawczyn. 

CENIONY W CAŁYM KRAJU
W 2018 roku Ryszard Mikurda otrzy-

mał Nagrodę Fair Play Polskiego Ko-
mitetu Olimpijskiego imienia profesor 
Zofii Żukowskiej za propagowanie idei 
fair play podczas imprez, w których brał 
udział. Podczas tegorocznej gali 67. Ple-
biscytu Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 
Ryszard Mikurda odebrał specjalną na-
grodę Zasłużony dla Świętokrzyskiego 
Sportu.

Zmarł 5 marca 2019 roku. W lipcu 
skończyłby 78 lat.

/AP/

1 lutego 2019 roku Ryszard Mikurda odebrał nagrodę specjalną 
Zasłużony dla Świętokrzyskiego Sportu. Na zdjęciu z Januszem 
Knapem, prezesem Radia Kielce.

Msza żałobna odbyła się w kościele pw. św. Józefa Robotnika w Kielcach.

W ostatniej drodze na ziemi, Ryszardowi Mikurdzie towarzyszy-
ły motocykle. To właśnie one oraz wszelkiego rodzaju sporty 
motorowe były jego pasją.
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Wieczyste użytkowanie  
gruntu a opłaty czynszowe

Chaos, często sprzeczne 
ze sobą przekazy medial-
ne i nadzieja lokatorów na 
niższe opłaty czynszowe. 
Wszystko to towarzyszy-
ło wprowadzeniu nowych 
przepisów dotyczących 
przekształcenia wieczyste-
go użytkowania w prawo 
własności. O wyjaśnienie 
tej drażliwej kwestii oraz 
informację czy nowe prze-
pisy wpłyną na wysokość 
opłat czynszowych popro-
siliśmy Edytę Sobczyk, 
członka zarządu oraz głów-
ną księgową Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek.

Powodem powstania po-
niższego tekstu były licz-
ne zapytania kierowane do 
spółdzielni w sprawie opłat 
za wieczyste użytkowanie 
gruntów. Opłata za wieczy-
ste użytkowanie jest bowiem 
jedną ze składowych opłat 
czynszowych, wnoszonych 
comiesięcznie przez właś-
cicieli mieszkań. Informacje 
medialne w temacie opłaty za 
wieczyste użytkowanie nie-
wystarczająco podejmowały 
temat, a nawet niejednokrot-
nie mogły wprowadzać od-
biorcę w błąd podając, że od 
1 stycznia 2019 roku całkowi-
cie znika opłata za wieczyste.

 Ustawa obecnie obowiązu-
jąca mówi, że z dniem 1 stycz-

nia 2019 r. prawo użytkowania 
wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkanio-
we przekształca się w prawo 
własności tych gruntów. Wej-
ście w życie ustawy nie ozna-
cza jednak, że wszystkie grun-
ty na terenie spółdzielni są 
jej własnością i że wieczyste 
użytkowanie działek zniknęło 
od 1 stycznia 2019 roku. 

Kluczowe dla wyjaśnienia 
problemu są tu słowa „zabu-
dowane na cele mieszkanio-
we”, gdyż tylko takie grunty 
podlegają pod ustawę, o 
której mowa. Dla Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Bocianek 
oznacza to, że wyłącznie 
działki zabudowane budynka-

mi mieszkalnymi na „Nowym 
Bocianku” zostały z mocy pra-
wa przekształcone z wieczy-
stego użytkowania na włas-
ność. Właściciele mieszkań 
na „Nowym Bocianku” otrzy-
mali bądź otrzymają z Urzędu 
Miasta Kielce zaświadcze-
nia o przekształceniu i będą 
wnosić opłaty według nowych 
zasad. Spółdzielnia opłaty o 

których mowa będzie uisz-
czać za udział w gruncie w 
związku z posiadaniem w bu-
dynkach Wyspiańskiego 1C i 
1B lokali użytkowych. I tylko 
w tym zakresie ustawa wpły-
nęła na zmianę statusu spół-
dzielni ze współużytkownika 
wieczystego we współwłaś-

ciciela.
Działki, na których stoją 

budynki mieszkalne tzw. „Sta-
rego Bocianka” w 2005 roku 
zostały przekształcone we 
własność i tegoroczna zmia-
na przepisów ich nie dotyczy.

Spółdzielnia jest użyt-
kownikiem wieczystym 125 
działek o łącznej powierzchni 
9,04 ha. Działki te stanowią 
mienie wspólne spółdziel-
ni, gdyż znajduje się na nich 
osiedlowa infrastruktura, tj. 
drogi, chodniki, place zabaw, 
parkingi, garaże, pawilony 
handlowe itp. Za grunty te 
spółdzielnia opłaca corocz-
nie zarówno podatek od nie-
ruchomości według stawek 
z uchwały Rady Miasta, jak i 
opłatę za wieczyste użytko-
wanie, która uzależniona jest 
bezpośrednio od ich wartości. 
Każde przeszacowanie war-
tości niesie za sobą wzrost 
opłaty za wieczyste użytko-
wanie terenu.

Składnik opłaty czynszowej 
„wieczyste użytkowanie” do-
tyczy gruntów stanowiących 
mienie wspólne i będzie wno-
szony na rzecz miasta Kielce 
jak dotychczas, gdyż zmiana 
przepisów nie dotyczy tych 
terenów (działek) spółdzielni, 
które nie są zabudowane bu-
dynkami mieszkalnymi.

Edyta Sobczyk

Zawiadomienie o zmianie stawki czynszowej
Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocia-

nek działając na podstawie § 100 pkt 
2 Statutu Spółdzielni informuje miesz-
kańców o podwyżce opłaty za wodę i 
odprowadzanie ścieków. 

Zmiana opaty jest spowodowana pod-
wyżką cen wody i odprowadzania ście-
ków, która ma być wprowadzona od 29 
maja tego roku przez Wodociągi Kieleckie 
sp. z o.o. Obecnie za wodę i ścieki pła-
cimy łącznie 9,41 zł za każdy metr sześ-
cienny (1000 litrów). Od 29 maja opłata 
wzrośnie do 9,60 zł, czyli o 19 groszy.

Spółka już zapowiedziała kolejną pod-
wyżkę która wejdzie w życie 29 maja 
2020 roku.

W związku z podwyżką wcześniej – 
już w maju, a nie tak jak zwykle w czerw-
cu będą prowadzone odczyty wskazań 
wodomierzy w mieszkaniach na terenie 
osiedla Bocianek. 

Harmonogram oraz numery telefonów 
osób prowadzących odczyty wodomierzy 
publikujemy w tym wydaniu „Echa Bo-
cianka” na str. 10.

Osoby, których nie będzie w domu w 
czasie kiedy będą prowadzone odczyty, 
mogą kontaktować się z prowadzącymi 
odczyty telefonicznie. Numery telefonów 
także w tabeli na stronie 10.

/AP/ Wkrótce drożej będziemy płacić za wodę.
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Są stare, zniszczone i zajmują miejsca parkingowe, a 
do tego szpecą osiedle. Wraki samochodów osobowych 
będą usuwane z terenu naszego osiedla.

Na Bocianku problem nie jest aż tak duży jak na innych 
osiedlach, ale co roku   władze spółdzielni otrzymują co naj-
mniej  kilka interwencji od mieszkańców w sprawie samocho-
dów, których stan techniczny wyraźnie świadczy, iż nie są uży-
wane, a stoją na przyblokowych parkingach i zajmują miejsca 
postojowe. Nierzadko zdarza się, że są to auta zarejestrowane 
w innych powiatach, a nawet województwach. 

– Jeśli dostaniemy informację albo sami zobaczymy że stoi 
wrak samochodu, próbujemy ustalić kto jest jego właścicielem. 
Niestety często zdarza się, że nikt nie chce się przyznać do wra-
ku - informuje Zbigniew Wieczorek ze Spółdzielni Mieszkanio-
wej Bocianek. Zaznacza przy tym, że spółdzielnia reaguje tylko 
w przypadku aut, których stan techniczny wyraźnie wskazuje na 
to, iż od dłuższego czasu nie były używane. - Są zaniedbane, 
stoją na felgach, bo nie mają powietrza w oponach, nie mają 
siedzeń itp. - wyjaśnia inspektor Wieczorek. 

W sytuacjach kiedy pracownicy spółdzielni nie mogą sami 
ustalić lub dotrzeć do właściciela pojazdu zgłaszają sprawę do 
straży miejskiej, która może zabrać wrak i oddać na złom. Ze-
zwala na to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 22 czerwca 2011, które pozwala na usuwanie 
i złomowanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyj-
nych lub których stan wskazuje, że nie są używane.

Najpierw robimy dokumentację fotograficzną, wywiad wśród 
gospodyń, próbujemy dotrzeć do właścicieli. Zgłaszamy spra-
wę straży miejskiej tylko w ostateczności - zapewnia Zbigniew 
Wieczorek. 

Obecnie na terenie naszego osiedla stoją trzy wraki. Jeden 
na parkingu między blokami przy ul. Konopnickiej 1 a Norwida 
2, drugi przed blokiem Kasprowicza 1 i trzeci przy ul. Konopni-
ckiej 7.

/AP/

Nowe znaki drogowe

Na terenie naszego osiedla usta-
wione zostały nowe znaki drogo-
we. Jest też lustro, które ułatwi 
kierowcom włączenie się do ruchu 
na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej 
i Norwida. Odświeżono także zna-
ki poziome, czyli przejścia dla pie-
szych oraz miejsca postojowe dla 
samochodów osób niepełnospraw-
nych.

- 14 marca na naszym osiedlu zamon-
towano stałe pionowe znaki drogowe - in-
formują pracownicy Spółdzielni Mieszka-
niowej Bocianek. W których miejscach?

1. Przy ul. Boya-Żeleńskiego: 2 szt. 
Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się 
ze strzałkami T-25a i T-25 c.

2. Przy ul. Boya-Żeleńskiego: 2 szt. 
Znak A-11A Próg zwalniający z odpo-
wiednimi tabliczkami informującymi o 

odległości progów od znaków.
3. Przy skrzyżowaniu dróg ul. Ko-

nopnickiej i ul. Norwida: 1 szt. Lustro 
drogowe.

W pierwszym tygodniu kwietnia dro-
gowcy znów pojawili się na ulicach na-
szego osiedla. Tym razem, aby pomalo-
wać wypłowiałe przejścia dla pieszych 
oraz tak zwane „koperty” dla niepełno-
sprawnych.

Nowe oznakowanie poziome wykonywali drogowcy w pierwszym tygodniu kwietnia 
na terenie naszego osiedla.

Wraki starych samochodów muszą  
zniknąć z osiedlowych parkingów

Nowe lustro przy wjeździe od ul. War-
szawskiej.
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Niebezpieczne przejście  
zostało przebudowane

Niebezpieczne przejście dla pie-
szych przez ulicę Konopnickiej na 
wysokości skrzyżowania z ulicą Staf-
fa zostało przebudowane. Wykonano 
tej wiosny także kilka innych waż-
nych prac brukarskich na terenie na-
szego osiedla.

Do niedawna przejście dla pieszych 
przez ulicę Konopnickiej w okolicy 
skrzyżowania z ulicą Staffa biegło na 
skos przez jezdnię. Dodatkowo piesi na 
asfalt wchodzili z parkingu, na którym 
stały zaparkowane samochody. O tym 
jak bardzo niebezpieczna jest to sytu-
acja, kiedy pieszy wychodzi na jezdnię 
zza samochodu, wie każdy kierowca. 
Właśnie w takich momentach dochodzi 
najczęściej do wypadków z ich udzia-
łem. Na dodatek jest to miejsce, w któ-
rym pieszych jest bardzo dużo, zwłasz-
cza rano, kiedy ludzie zmierzają tędy do 
pracy do biurowców po drugiej stronie 
alei Solidarności, a studenci na zajęcia 
w stronę kampusu Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego.

W marcu ruszyła przebudowa przej-
ścia dla pieszych. 

- Budujemy chodnik, którym ludzie do-
trą bezpiecznie do przejścia dla pieszych 
i będą mogli przekroczyć jezdnię pod 
kątem 90 stopni. Robimy to w trosce o 
bezpieczeństwo mieszkańców osiedla, a 
w przekonaniu o słuszności takiej decyzji 
utwierdziły nas liczne interwencje zarów-
no pieszych jak i kierowców - mówi Pa-
weł Kubicki, zastępca prezesa Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach.

Stare przejście zostało zlikwidowane, 
a wzdłuż chodnika, gdzie piesi wydeptali 
dzikie przejście trawnikiem zostało za-
grodzone metalowymi barierkami.

Tej wiosny wykonano także kilka in-
nych ważnych prac brukarskich na terenie 
naszego osiedla. Między innymi ułożono 
płyty ażurowe przy warzywniaku wzdłuż 
ulicy Staffa. Parkujący w tym miejscu kie-
rowcy robili w ziemi głębokie koleiny. 

Zamontowano także dwa progi zwal-
niające przy Gałczyńskiego 3 i wyremon-
towano schody między blokiem przy ulicy 
Norwida 3 a przedszkolem.

Spółdzielnia przebudowała niebezpiecznie 
przejście dla pieszych.

Członkowie wspólnoty  
mieszkaniowej o absolutorium 
i wysokości opłat
Odbyło się roczne zebranie spra-

wozdawcze wspólnoty mieszkaniowej 
bloku przy Wyspiańskiego 1E na No-
wym Bocianku. 

Przypomnijmy, w ubiegłym roku na 
mocy przepisów znowelizowanej ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych wyod-
rębniła się ze struktur spółdzielni, wspól-
nota mieszkańców przy ul. Wyspiańskiego 
1E. Powołany został wówczas czterooso-
bowy zarząd wspólnoty, który rozpoczął 
działalność 1 lipca 2018 roku. Administro-
wanie budynkiem zarząd wspólnoty po-
wierzył Spółdzielni Mieszkaniowej Bocia-

nek. 7 marca 2019 roku odbyło się roczne 
spotkanie członków wspólnoty. Udzielili 
oni absulotorium zarządowi wspólnoty za 
miniony rok. 

- Przyjęto sprawozdanie finansowe 
i ustalono nowe stawki na 2019. Zdecydo-
wano o podniesieniu stawki na fundusz re-
montowy o 15 gr za metr kwadratowy. Ob-
niżono natomiast opłatę eksploatacyjna za 
użytkowanie miejsc postojowych. Summa 
summarum, właściciele będą płacić w tym 
roku praktycznie tyle samo - informuje Be-
ata Tomaszewska, pracownik spółdzielni 
prowadzący sprawy wspólnoty.

14 mieszkań zostało wykupionych 
na własność w bloku przy ul. Wy-
spiańskiego 1.

W ubiegłym roku Walne Zgromadze-
nie wyraziło zgodę na sprzedaż miesz-
kań ich dotychczasowym najemcom. 37 
lokali było wynajmowanych pracownikom 
SHL. Dochód ze sprzedaży spółdzielnia 
chce przeznaczyć na remont osiedlowego 
oświetlenia ulicznego.

Coraz więcej 
wykupionych 
mieszkań 
w bloku SHL
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O oświetleniu ulicznym na 
Forum Kieleckich Spółdzielni

Najpierw z prezydentem 
Kielc Bogdanem Wentą 
i wiceprezydentem oraz 
dyrektorem Miejskiego 
Zarządu Dróg, a później 
z radnymi, w tym z wice-
przewodniczącym - przed-
stawiciele spółdzielni 
mieszkaniowych rozma-
wiają z władzami miasta 
na temat tego, kto ma 
utrzymywać i modernizo-
wać  latarnie osiedlowe 
oraz kto powinien płacić 
za prąd, które zużywają.

28 marca prezesi spół-
dzielni mieszkaniowych 
działających na terenie Kielc 
spotkali się z prezydentem 
miasta Bogdanem Wentą. 
Dzień później spotkali się 
ponownie w poszerzonym 
gronie między innymi o wi-
ceprezydenta oraz dyrekto-
ra Miejskiego Zarządu Dróg 
i prezesa Wodociągów Kiele-
ckich. Konferencję w sali kon-
ferencyjnej Hotelu Kongreso-
wego (Exbud) zorganizowała 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Bocianek, w ramach Forum 
Kieleckich Spółdzielni Miesz-
kaniowych, na czele którego 
stoi prezes Eryk Wilkoński. 

Debatę zdominował te-
mat oświetlenia ulicznego 
na terenie osiedli, do które-
go przejęcia Miejski Zarząd 
Dróg chce przekonać władze 
kieleckich spółdzielni. Miej-
ska spółka zagroziła, że jeśli 
latarnie nie zostaną przejęte 
przez administratorów osied-

li, to zostaną one wyłączone. 
W obliczu tak postawionej 
sprawy niektórzy przejęli la-
tarnie – między innymi Spół-
dzielnia Mieszkaniowa Bo-
cianek.

Ostatecznie po wielu pro-
testach prezydent Wenta za-
powiedział, że oświetlenie na 
razie nie zostanie wyłączone 
do czasu dojścia do porozu-
mienia obu stron. 

Zarówno prezydent Bog-
dan Wenta, uczestniczący 
w spotkaniu, jak i jego za-
stępca Arkadiusz Kubiec, 
zapewnili, że oświetlenie 
osiedlowych ulic nie zostanie 
wyłączone z dnia na dzień, 
tak jak to wynikało z pism 

Miejskiego Zarządu Dróg. 
Zapewnili, że są otwarci na 
dialog i że do kompromisu 
w tej sprawie dojść po prostu 
musi.

Wiceprezydent Kubiec 
podkreślił, że obecne przepi-
sy są dość klarowne w oma-
wianym temacie, niemniej 
jednak Rada Miasta może 
stanowić prawo lokalne 
i wprowadzić pewne rozwią-
zania, które mogą być satys-
fakcjonujące dla mieszkań-
ców. Zastrzegł jednak, że 
jeśli to miasto miałoby płacić 
i utrzymywać oświetlenie 
uliczne na terenie osiedli, to 
nie może być mowy o gro-
dzeniu blokowisk.

KILKA DNI PÓŹNIEJ...
Kilka dni później doszło 

do kolejnego spotkania w tej 
sprawie. Tym razem przed-
stawiciele kieleckich spół-
dzielni spotkali się w budynku 
administracji naszego osied-
la z wiceprzewodniczącym 
Rady Miasta Kielce Jarosła-
wem Karysiem. Już na wstę-
pie zaznaczył, że klub Prawa 
i Sprawiedliwości, do którego 
należy, nie ma większości 
w Radzie Miasta, ale posta-
ra się pomóc w rozwiązaniu 
problemu. Następnie spół-
dzielcy przedstawili mu prob-
lem i wynik wcześniejszych 
spotkań w tej sprawie.

/AP/

W spotkaniu z prezydentem wzięli udział przedstawiciele wszystkich spółdzielni mieszkanio-
wych funkcjonujących na terenie Kielc.

W forum wzięli udział prezydent i wiceprezydent miasta. Od prawej Wiesław Kamiński i Paweł Kubicki z SM Bocianek.
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W związku z coraz bar-
dziej widoczną potrzebą 
przeprowadzenia termomo-
dernizacji bloków na terenie 
osiedla (bez Nowego Bo-
cianka) Zarząd Spółdzielni 
Bocianek wspólnie z Radą 
Nadzorczą podjął decyzję 
o rozpoczęciu tych prac od 
2020 roku. 

Konieczność przeprowa-
dzenia tego zadania wyni-
ka z coraz gorszego stanu 
technicznego elewacji (liczne 
pęknięcia, odpadanie tynku, 
przemarzanie w narożach 
mieszkań na IV p.), balkonów, 
rynien i rur spustowych, obró-
bek blacharskich oraz odgro-
mienia budynków. W obecnej 
sytuacji, przy znacznym wzro-
ście cen materiałów budowla-
nych oraz kosztów robocizny, 
a także postępującą degrada-
cją budynków dalsze prowa-
dzenie gospodarki remontowej 
na dotychczasowych zasa-
dach staje się niemożliwe i nie-
racjonalne. 

KOSZTOWNE ZADANIE
Niestety zrealizowanie tak 

dużego zadania wiąże się z wy-
datkowaniem bardzo dużych 
środków, których Spółdzielnia 
obecnie nie posiada. Według 
stawek z przetargów, które 
odbyły się na innych osiedlach 
w chwili obecnej obowiązuje 
stawka ok. 260 zł za m.kw. za 
całość robót (w tym :zerwanie 

docieplenia, nowe ocieplenie, 
obróbki blacharskie, balkony, 
wymiana parapetów) i co roku 
wzrasta ona o prawie 20%. Po 
zastosowaniu w wyliczeniach 
takiej stawki koszty termomo-
dernizacji bloków na naszym 
osiedlu będą wynosić od ok. 
630 000 zł za bloki 4 klatko-
we do 1 300 000 zł za bloki 
10-klatkowe.

DWIE DROgI 
DO REALIZACJI
Z przeprowadzonych przez 

Radę Nadzorczą i Zarząd ana-
liz wynika, że termomoderni-
zację można zrealizować na 
dwa sposoby. Pierwsza meto-
da to wykonywanie remontów 
ze środków własnych zgro-
madzonych na funduszach 
remontowych poszczególnych 
budynków, przy czym prace 
realizowane byłyby etapami 
(co rok lub co dwa lata remont 
pojedynczej ściany) przez oko-
ło 10 lat w miarę posiadanych 
środków. Druga droga to poży-
czenie pieniędzy na realizację, 
w takiej ilości, która zapewniła-
by całkowite docieplenie bloku 
w ciągu 1 roku, a przez następ-
nych 10 do 15 lat następowała-
by spłata kredytu.

SPÓŁDZIELNIE BEZ
UNIJNYCH DOTACJI 
Według informacji uzyska-

nych z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Święto-
krzyskiego obecnie w naszym  

województwie spółdzielnie 
mieszkaniowe nie mogą sko-
rzystać z żadnych unijnych 
dotacji.

JEST MOżLIWOŚć
POżYCZKI
Kolejnymi podmiotami, do 

których Spółdzielnia się zwró-
ciła są Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach oraz 
Bank Gospodarstwa Krajowe-
go, które aktualnie przyjmują 
wnioski o udzielenie pożyczki 
z oprocentowaniem 3% (spłata 
pożyczki do 15 lat, pożyczka 
do 95% kosztów kwalifikowa-
nych oraz przy regularnych 
wpłatach na koniec istnieje 
możliwość umorzenia do 15%). 

NIEZBĘDNY WZROST
STAWKI fUNDUSZU
REMONTOWEgO
Na podstawie przygotowa-

nych dokumentów i przepro-
wadzonej na ich podstawie 
analizy okazało się, że fundusz 
remontowy, który obowiązuje 
w Spółdzielni tj. 0,80 zł/m2 jest 
za niski, aby Spółdzielnia uzy-
skała pożyczkę gwarantującą 
wykonanie termomoderniza-
cji we wszystkich budynkach. 
Wówczas będzie się to wiązało 
z podjęciem decyzji o podnie-
sieniu w/w funduszu. 

JAK ROBIą TO INNI?
W innych Spółdzielniach 

wykonujących termomoder-
nizację przyjęte są różne wa-

rianty finansowania robót. I tak 
jedna spółdzielnia skorzystała 
z pożyczki WFOŚ i GW, inna 
przesuwa środki funduszu re-
montowego z jednego bloku 
na drugi w formie wewnętrznej 
pożyczki, powodując okreso-
we zadłużenie na funduszu 
remontowym. Niezależnie od 
przyjętej metody we wszyst-
kich Spółdzielniach najpierw 
podwyższany jest czynsz, aby 
uzbierać środki na rozpoczęcie 
robót, a następnie są one rea-
lizowane stopniowo tj: w miarę 
posiadanych środków. Nie-
zależnie od wybranej metody 
w Spółdzielniach wykonują-
cych termomodernizację fun-
dusz remontowy, w zależności 
od szybkości realizacji zadania 
waha się pomiędzy 1,45 a 3,00 
zł za m. kw., a więc jest znacz-
nie wyższy od obowiązującej 
na Bocianku stawki.

BĘDZIE ANKIETA
W najbliższym czasie 

wszyscy mieszkańcy osiedla 
otrzymają ankiety z prośbą 
o informację, który wariant 
prowadzenia termomoderni-
zacji Państwa zdaniem będzie 
lepszy. Wyniki ankiety pozwo-
lą Zarządowi Spółdzielni na 
szczegółowe przedstawienie 
tego tematu podczas Walnego 
Zgromadzenia, które przyjmie 
ostateczne kierunki działania.

Paweł Kubicki

Termomodernizacja bloków 
staje się koniecznością

W związku z przeję-
ciem w zeszłym 

roku przez Spółdzielnię kon-
serwacji części oświetlenia 
ulicznego na terenie nasze-
go osiedla (przypomnijmy, że 
oświetlenie na ul. Gałczyń-
skiego i części Konopnickiej 
było konserwowane przez 
Spółdzielnię od zawsze, a na 
Nowym Bocianku od jego wy-
budowania), otworzyła się 
przed nami możliwość prze-
kazania na rzecz gminy Kielce 
ulicy Konopnickiej oraz ście-
żek rowerowych. Działanie to 

jest obecnie jedyną możliwoś-
cią oddania do miasta blisko 
połowy przejętego oświet-
lenia, czyli oszczędzenia na 
energii elektrycznej i utrzyma-
niu lamp. Ponadto przejęcie 
drogi przez Miejski Zarząd 
Dróg pozwoli nam zaoszczę-
dzić na opłatach za wieczy-
ste użytkowanie i podatku od 
nieruchomości, odśnieżaniu, 
naprawach nawierzchni oraz 
oznakowaniu poziomym i pio-
nowym. Przypomnijmy, że pla-
ny takiego przekazania były 
już w 2012 roku, lecz ówczes-

ne władze MZD nie zgodziły 
się na pewne odstępstwa od 
szerokości pasa drogowego 
na wysokości stacji paliw, zo-
stawiając Spółdzielnię samą 
w negocjacjach ze Spółką 
Orlen. Niestety ze względu 
na częste zmiany władz Orle-
nu, a także bardzo małe zna-
czenie dla tej Spółki naszego 
problemu, pomimo kilku prób 
spotkania kończyły się fia-
skiem. Obecne władze MZD 
podczas rozmów wykazały 
wolę przejęcia ulicy i ścieżki 
rowerowej w obecnym kształ-

cie zobowiązując się przy tym 
do aktywnego uczestniczenia, 
a być może wzięcia na siebie 
negocjacji z Orlenem. Aktu-
alnie trwają prace projektowe 
mające na celu ostateczne 
ustalenie granic przekazywa-
nego na rzecz miasta terenu. 
Do ostatecznego podjęcia 
takiej decyzji niezbędna jest 
zgoda mieszkańców wyrażo-
na podczas Walnego Zgro-
madzenia i do podjęcia takiej 
decyzji serdecznie Państwa 
namawiamy.

Paweł Kubicki

Przejęliśmy oświetlenie - oddajemy drogi
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Adres data odczytu godziny odczytu tel. osób odczytujących

Gałczyńskiego 1 2019-05-28 11:30 - 20:00 579550564

Gałczyńskiego 2 2019-05-30 08:30 - 20:00 579550564

Gałczyńskiego 3 2019-05-30 10:30 - 20:00 579550564

Gałczyńskiego 4 2019-05-28 16:30 - 18:00 501485181

Gałczyńskiego 5 2019-05-30 15:30 - 18:00 501485181

Gałczyńskiego 6 2019-05-30 09:00 - 20:00 501485181

Gałczyńskiego 8 2019-05-30 11:00 - 20:00 501485181

Staffa 1 2019-05-29 16:30 - 18:00 501485181

Staffa 3 2019-05-28 09:00 - 20:00 501485181

Staffa 4 2019-05-29 11:00 - 20:00 501485181

Staffa 5 2019-05-28 11:00 - 20:00 501485181

Staffa 6 2019-05-29 09:00 - 20:00 501485181

Staffa 8 2019-05-27 19:00 - 20:15 504106380

Kasprowicza 1 2019-05-29 08:30 - 19:00 579550564

Kasprowicza 3 2019-05-29 10:30 - 20:00 579550564

Konopnickiej 1 2019-05-27 19:00 - 20:00 504106380

Konopnickiej 3 2019-05-27 17:00 - 19:00 504106380

Konopnickiej 7 2019-05-27 16:30 - 19:15 504106380

Konopnickiej 9 2019-05-28 15:30 - 17:30 504106380

Konopnickiej 11 2019-05-28 08:30 - 19:00 579550564

Norwida 1 2019-05-29 19:00 - 20:15 504106380

Norwida 2 2019-05-28 19:15 - 20:15 504106380

Norwida 3 2019-05-27 15:30 - 16:30 504106380

Norwida 4 2019-05-29 17:00 - 19:00 504106380

Norwida 6 2019-05-29 15:30 - 17:30 504106380

Wyspiańskiego 1 2019-05-27 16:15 - 17:15 504106380

Wyspiańskiego 1A 2019-05-27 15:30 - 16:30 504106380

Wyspiańskiego 3 2019-05-28 15:30 - 17:30 504106380

Wyspiańskiego 4 2019-05-28 18:30 - 19:30 504106380

Wyspiańskiego 5 2019-05-28 17:30 - 18:30 504106380

Wyspiańskiego 6 2019-05-28 17:15 - 19:00 504106380

Wyspiańskiego 8 2019-05-28 18:45 - 20:15 504106380

HARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZY S. M. "BOCIANEK"

MAJ 2019

Jedynka z Pi w spółdzielni
Co ma wspólnego Jedynka, liczba π oraz 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek?
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, funkcjonu-

jącej na naszym osiedlu, postanowili włączyć się w 
obchody Międzynarodowego Dnia Liczby π, który 
przypadał 14 marca. Wyposażeni w odpowiednie 
rekwizyty wyruszyli „w miasto”, by przypomnieć lu-
dziom o tej ważnej liczbie, bez której nie sposób obli-
czyć długości promienia lub obwodu okręgu. 

Adepci „jedynki” odwiedzili prezydenta miasta 
i wiele instytucji opowiadając ciekawostki na te-
mat liczby π. 

Na ich trasie znalazła się także Spółdzielnia Miesz-
kaniowa Bocianek. Tu odpytali z matematyki Pawła 
Kubickiego, zastępcę prezesa oraz Edytę Sobczyk 
główną księgową - członka zarządu spółdzielni. 

- Usłyszeliśmy wiele ciekawych informacji na te-
mat liczby 3,14... Jestem pod absolutnym wrażeniem 
uczniów. Każdy z nich umiał liczbę π do trzydzieste-
go miejsca po przecinku. Jeden nawet do setnego, 
a jest w trakcie nauki do pięćsetnego miejsca po 
przecinku - mówi Paweł Kubicki, zastępca prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Uczniom w tej 
niezwykłej eskapadzie towarzyszyła nauczycielka 
Urszula Sodel.

/AP/
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 na Bocianku odwiedzili pracowni-
ków naszej spółdzielni.

60-lecie istnienia obcho-
dzi w tym roku Robotnicza 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Armatury w Kielcach. Za-
proszenie na obchody rocz-
nicowe dotarło także do na-
szej spółdzielni.

Aby reprezentować miesz-
kańców Bocianka na uroczy-
stości 12 kwietnia (już po od-
daniu tego numeru gazety do 
druku) udali się Wiesław Ka-

miński, przewodniczący Rady 
Nadzorczej naszej spółdzielni 
oraz Paweł Kubicki, zastępca 
prezesa SM Bocianek. Wrę-
czyli obchodzącym jubileusz 
pamiątkowy grawerton, który 
prezentujemy na zdjęciu.

RSM Armatury powstała w 
1959 roku. Obecnie zarządza 
terenami na osiedlach: Chęciń-
skie, Podkarczówka, Jagielloń-
skie i Herby (49,5 ha).

Bocianek na jubileuszu 
Spółdzielni Armatury

Taki grawerton wręczyli przedstawiciele naszej spółdzielni 
władzom RSM Armatury z okazji jubileuszu.
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Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 

INWESTYCJA MIESZKANIOWA PRZY UL. ZAPOLSKIEJ 
JEDYNA TAKA OFERTA NA RYNKU 

 

 MOŻLIWOŚĆ ZAMIESZKANIA PO WPŁACIE WKŁADU WŁASNEGO TYLKO 50% WARTOŚCI LOKALU. 
 Pozostałe 50% finansowane z kredytu bankowego, zaciągniętego na preferencyjnych warunkach  

przez KTBS Sp. z o.o., spłacanego przez lokatora w czynszu. 
 PROPOZYCJA DLA STUDENTÓW ORAZ OSÓB, KTÓRE NIE POSIADAJĄ ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ, PRZY 

WSPARCIU FINANSOWYM OSÓB BLISKICH. 
 MOŻLIWOŚĆ WYKUPU MIESZKANIA I STANOWISKA POSTOJOWEGO W GARAŻU PODZIEMNYM PO 5 LATACH 

OD ZAWARCIA UMOWY NAJMU. 

 
liczba kondygnacji: od 4 do 6 nadziemnych,  
łączna ilość mieszkań: 46,  
powierzchnia wolnych mieszkań: od 36m2 do 64m2,  
komórka lokatorska przynależna do każdego  
    mieszkania, 
nowoczesne windy, monitoring, wózkownie, 
44 miejsca postojowe w garażu podziemnym, 
znakomita lokalizacja z widokiem na panoramę Kielc, 
    w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych,     
    boisk, ścieżki rowerowej, siłowni, szkół, przedszkoli,    
    sklepów.  
 
 

 
PRACE BUDOWLANE W TOKU  
UKOŃCZENIE - KONIEC  LISTOPADA  2019 r. 

 

 
KTBS Sp. z o.o. dysponuje jeszcze wolnymi 
mieszkaniami!  
Zapraszamy do składania wniosków  
i wyboru mieszkań! 

 
 
MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ ARANŻACJI POSZCZEGÓL-
NYCH LOKALI, A TAKŻE PRZYSTOSOWANIA DANEGO 
MIESZKANIA DO POTRZEB OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. 
 
 
 
Szczegółowe informacje: 

• na stronie internetowej KTBS Sp. z o.o.: www.ktbs.kielce.eu 
• telefonicznie: pod nr 41/ 343 06 11;  41/ 368 11 93, wewn. 10  
• osobiście: w siedzibie KTBS Sp. z o.o., ul. J.B. Puscha 36/1, Kielce 



Happy Easter

2019

PROJEKT JĘZYKOWY do BERLINA

19.08-25.08.2019r
W programie:

Berlin z przewodnikiem oraz gra miejska,
wycieczka rowerowa w Poczdamie (rekreacja nad jeziorem),
rekreacja na basenie oraz nad jeziorem Wannsee,
zwiedzanie Zoo w Berlinie,
muzeum: Muzeum Anny Frank (zwiedzanie w formie warsztatów),
rejs łódką po rzece Sprewa, Tropical Island

Zapraszamy

ZAPISY dla     PRZEDSZKOLAKÓW 
i  PIERWSZOKLASISTÓW

ruszyły
NA NOWY ROK SZKOLNY         2019/2020

RODZICU !!!

os. BOCIANEK, ul. Konopnickiej 5 (w pawilonach Ip.), tel.603 79 89 89  

FROHE OSTERN

studio
języka
angiel
skiego

Fudala-Pękala

S J A
FUDALA-PĘKALA


