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Echo Bocianka

Trzeba podjąć  
ważne decyzje

Czytaj na stronie 3

Drożej za 
ogrzewanie, 
ale czynsz  
bez zmian Za dwa tygodnie, 11 czerwca, odbędzie się Walne Zgromadzenie. 

Przed nami głosowania w kilku istotnych dla osiedla sprawach.

Kielecka Elektrociepłownia podnio-
sła stawki za ciepło. Nowe taryfy obo-
wiązują już od 8 maja 2019 roku. Za 
ciepło od tego dnia spółdzielnia za-
płaci 3,1% drożej niż dotychczas. Nie-
stety to nie jedyna podwyżka mająca 
wpływ na koszty ogrzewania naszych 
mieszkań. Kolejna ma być wprowa-
dzona jeszcze przed zimą.

Informację o wprowadzonej przez cie-
płownię podwyżce spółdzielnia otrzymała 
dwa dni przed wejściem w życie nowych 
stawek. Jak się dowiedzieliśmy, na tym 
nie koniec. W tym roku swoje stawki chce 
podnieść firma, która dostarcza nam cie-
pło - kieleckie MPEC.

Głosowanie w sprawie przekazania 
ulicy Konopnickiej Miejskiemu Zarzą-
dowi Dróg oraz informacja na temat 
gospodarki remontowej spółdzielni 
– to tylko niektóre z kwestii, które zo-
staną poruszone na najbliższym Wal-
nym Zgromadzeniu.

- Obrady najważniejszego organu 
spółdzielni odbędą się w tym roku 11 
czerwca w Kieleckim Centrum Biznesu 
(Exbud) przy al. Solidarności 34. Począ-
tek o godzinie 17 - informuje Eryk Wilkoń-
ski, prezes SM Bocianek.

Czytaj na stronach 4-10

Mnóstwo atrakcji  
dla najmłodszych
Festyn z okazji Dnia Dziecka odbędzie się 

w piątek 31 maja na boisku wielofunkcyjnym za 
Szkołą Podstawową nr 1. 

Organizator imprezy, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Bocianek, zapewnia, że atrakcji nie zabraknie zarów-
no dla młodszych jak i dla starszych dzieci. Będzie 
można wziąć udział w licznych konkursach i zdobyć 
atrakcyjne nagrody. Czytaj na stronie 2
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Walne Zgromadzenie – 
porządek obrad
11 czerwca o godz. 17 w Kieleckim 

Centrum Biznesu odbędzie się Walne 
Zgromadzene członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek. Prezentuje-
my szczegółowy program obrad.

Czytaj na stronie 4

Walne Zgromadzenie – 
głosujemy elektronicznie
Podczas najbliższego Walnego 

Zgromadzenia Spółdzielni Mieszka-
niowej Bocianek głosowanie nad po-
szczególnymi uchwałami będzie się 
odbywało w formie elektronicznej. To 
w znaczący sposób przyspieszy pro-
ces liczenia głosów i skróci obrady.

Czytaj na stronie 5

Garaż na sprzedaż
Spółdzielnia posiada do sprzeda-

nia miejsce postojowe w hali garażo-
wej na Nowym Bocianku.

Czytaj na stronie 5

Jaką politykę remontową 
prowadzić na osiedlu?
W związku ze zbyt małym zainte-

resowaniem ze strony mieszkańców 
wykonaniem kompleksowej termomo-
dernizacji budynków, czy to w miarę 
posiadanych środków, czy też przy po-
mocy środków pożyczonych od insty-
tucji zewnętrznych, Zarząd spółdzielni 
przyjmuje, iż w ciągu najbliższych lat 
gospodarka remontowa będzie pro-
wadzona na zbliżonych zasadach do 
dotychczasowej.

Czytaj na stronach 6-7

Dlaczego powinniśmy 
przekazać miastu  
ulicę Konopnickiej?
Około stu tysięcy złotych rocznie 

możemy zaoszczędzić dzięki przeka-
zaniu miastu ulicy Konopnickiej na ca-
łej długości, ścieżki rowerowej wzdłuż 
Nowego Bocianka oraz działki przy 
przystanku autobusowym obok alei 
Solidarności. 

Nasza spółdzielnia w ubiegłym 
roku przejęła od Miejskiego Zarządu 
Dróg latarnie znajdujące się na tere-
nie osiedla. Stało się to po ultimatum 
postawionym przez MZD, który zagro-
ziło, że jeśli spółdzielnia nie przejmie 
latarni, oświetlenie uliczne osiedla zo-
stanie z dnia na dzień wyłączone. 

Czytaj na stronach 8-10
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Echo Bocianka 
– bezpłatny kwartalnik 
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Dzień Dziecka  
na Bocianku

Festyn z okazji Dnia Dziecka odbędzie się 
31 maja, w piątek na terenie naszego osiedla. 
Imprezę dla najmłodszych organizują władze 
Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. 

Podobnie jak w ubiegłym roku będzie mnóstwo 
atrakcji dla najmłodszych: dmuchane zjeżdżalnie, 
trampoliny, fotobudki, konkursy i zabawy z atrak-
cyjnymi nagrodami.

Pokaz swoich umiejętności zaprezentują tak-
że karatecy z klubu Chikara. Swoje stoiska będą 
miały różne instytucje działające na terenie osied-
la. Między innymi Studio Języka Angielskiego, 
którego właściciele przygotowali 150 pluszowych 
zabawek dla uczestników festynu. Początek im-
prezy o godzinie 15.30. Zapraszamy.

W ubiegłym roku na festynie z okazji Dnia Dziecka bawiły się tłumy mieszkańców Bocian-
ka. Liczymy, że w tym roku będzie podobnie. Atrakcji z pewnością nie zabraknie.

Piątek
31

maja
godz. 1530

boisko 
za Szkołą 

Podstawową

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”
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Ciepłownia podnosi stawki, 
ogrzewanie będzie droższe

Kielecka Elektrociepłownia podnio-
sła stawki za ciepło. Nowe taryfy obo-
wiązują już od 8 maja 2019 roku. Za 
ciepło od tego dnia spółdzielnia za-
płaci 3,1% drożej niż dotychczas. Nie-
stety to nie jedyna podwyżka mająca 
wpływ na koszty ogrzewania naszych 
mieszkań. Kolejna ma być wprowa-
dzona jeszcze przed zimą.

6 maja do naszej spółdzielni dotarło 
pismo od Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej, w którym spółka in-
formuje, że wytwórca ciepła - czyli Elek-
trociepłownia w Kielcach podniosła ceny 
swoich usług. Oto treść listu:

Informujemy, iż zgodnie z ustawą 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo ener-
getyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z póź. 
zm.) w dniu 19 kwietnia 2019 r. decyzją 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr DRE.WRC.4210.27.15.2018.1262.
XIII.RWY została zatwierdzona taryfa 
dla ciepła ustalona przez PGE Energia 
Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia 
w Kielcach.

Powyższa taryfa została opubliko-
wana pod poz. 5460 w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 23 kwietnia 2019 r. (edziennik.
mazowieckie.pl).

Ceny ciepła zawarte w taryfie Wytwór-
cy ciepła będą obowiązywać w rozlicze-
niach z Odbiorcami ciepła od dnia 8 maja 
2019 roku.

O ILE DROżEJ?
Dotychczas spółdzielnia za zamó-

wioną moc cieplną płaciła miesięcznie  
6 389,96 zł, od 8 maja jest to 6 586,13 zł 
za megawat. Wzrost o 196,17 zł/MW na 
miesiąc. Cena ciepła wzrosła z 29,62 zł/
GJ do 30,53 zł/GJ. Do tego więcej zapła-
cimy za nośnik ciepła, czyli wodę w na-
szych grzejnikach (z 20,11 do 20,73 zł za 
metr sześcienny) o 62 gr.

Wzrost tych stawek oznacza, że 
ogrzanie naszych mieszkań realnie bę-
dzie nas kosztowało ok. 4 procent więcej 
niż dotychczas. Niestety przed sezonem 
grzewczym 2019/2020 czeka nas kolejna 
podwyżka.

BęDZIE JESZCZE DROżEJ
Jeszcze w tym roku podwyżkę chce 

wprowadzić Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej, czyli spółka, która 
dostarcza ciepło z Elektrociepłowni do 
naszych mieszkań. Jak udało nam się 
ustalić, wniosek o zatwierdzenie nowych 
wyższych stawek został już złożony do 
Urzędu Regulacji Energetyki w Warsza-
wie.

BO NIE PODNOSILI 
STAWEK OD 2017 ROKU
- W związku z tym, że nasza taryfa ostatni 

raz była ustalona w połowie 2017 roku, rów-
nież wystąpiliśmy o zmianę stawek, które 
obecnie są analizowane przez Urząd Regu-
lacji Energetyki - informuje Anna Niedzielska, 
rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej w Kielcach. Za-
znacza przy tym że od 2017 roku znacząco 
wzrosły czynniki mające wpływ na cenę 
usług MPEC (wzrost cen energii elektrycznej, 
kosztów zatrudnienia itp.).

Rzeczniczka uspokaja, zapewniając, 
że podwyżka wprowadzana przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nie 
będzie drastyczna.

- Na pewno będzie to podwyżka jednocy-

frowa - zapowiada, jednak nie chce zdradzić 
dokładnej cyfry. Wysokość podwyżki zależy 
ostatecznie od Urzędu Regulacji Energetyki.

Obecnie największym czynnikiem wzro-
stu cen ogrzewania są opłaty za emisję CO2  
do atmosfery, wzrost cen prądu oraz wzrost 
kosztów pracowniczych (wynagrodzenia 
i pochodne wynagrodzeń).

BEZ PODWYżEK CZYNSZU
- Stawka opłaty za centralne ogrzewanie 

zarówno w obecnym sezonie grzewczym 
jak i w kolejnym 2019/2020 nie ulegnie zmia-
nie. Niestety w przypadku długiego sezonu 
grzewczego mieszkańcy muszą się liczyć 
z mniejszymi zwrotami, a nawet dopłatami 
wynikającymi z rozliczenia kosztów - infor-
muje Paweł Kubicki, zastępca prezesa SM 
Bocianek.
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Na podstawie § 121 i § 122 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek”  
w Kielcach, Zarząd Spółdzielni zwołał Walne Zgromadzenie członków, które odbędzie  się w dniu  
11 czerwca 2019 roku o godz. 17 00 w sali  konferencyjnej Hotelu Kongresowego przy  
 Al.  Solidarności  34 w Kielcach.

PROGRAM OBRAD

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw członków.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:
przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.
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, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok,
c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok,
e) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok. 
8. Przedstawienie wyników lustracji Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkanio-

wych z działalności Spółdzielni za lata 2015-2017.
9. Informacja o wynikach ankiety w sprawie termomodernizacji budynków mieszkalnych i przed-

stawienie kierunków działań w zakresie gospodarki remontowej Spółdzielni.
10. Przedstawienie, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
b) zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
c) przekazania działek na rzecz gminy Kielce w związku z przejęciem przez Miejski Zarząd 

Dróg w Kielcach ulicy Konopnickiej oraz ścieżek rowerowych znajdujących się na terenie osiedla,
d) wyrażenia zgody na zbycie udziału w prawie współwłasności do lokalu garażowego, z którym 

związane jest prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego P-16 i komórki lokator-
skiej U-26, znajdujących się w budynku przy ul. Wyspiańskiego 1B w Kielcach.

11. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej.
12. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
13. Dyskusja nad sprawami nieobjętymi porządkiem obrad.
14. Zakończenie obrad.
Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad, są udostępnione do wglądu od 

dnia 28 maja br. w biurze Spółdzielni, pok. nr 2, w dni powszednie w godz. 8 - 14.
Do zapoznania się z ww. dokumentami ma prawo tylko członek Spółdzielni.
Wydanie mandatu członkowi Spółdzielni tylko za okazaniem dokumentu tożsamości przed roz-

poczęciem obrad.

ZAWIADOMIENIE



W A L N E  Z G R O M A D Z E N I E 5

Echo Bocianka • nr 40  •  CZERWIEC 2019

Miejsce w podziemnym garażu na sprzedaż
Władze Spółdzielni Mieszkaniowej 

Bocianek chcą sprzedać miejsce po-
stojowe w garażu w bloku przy ulicy 
Wyspiańskiego 1B.

Spółdzielnia kilka lat temu w ramach 
rozliczenia inwestycji Nowy Bocianek stała 
się właścicielem stanowiska w hali garażo-
wej. Teraz chce je sprzedać za cenę rynko-

wą, czyli dwadzieścia kilka tysięcy złotych. 
Jednak aby zbyć majątek spółdzielni, po-
trzebna jest zgoda Walnego Zgromadze-
nia, które odbędzie się 11 czerwca.

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 ubiegłorocznego 
Walnego Zgromadzenia.

- Dotychczas stosowaliśmy elek-
troniczny system liczenia głosów tylko 
podczas Walnych Zgromadzeń, w cza-
sie których wybieraliśmy członków Rady 
Nadzorczej. Od tego roku prawdopodob-
nie będzie to już stała procedura - infor-
muje Eryk Wilkoński, prezes Spółdzielni 
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).
Głosy osoby, która nie dokonuje wy-

boru żadnej z opcji, nie są zaliczane 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.

/AP/

W tym roku głosujemy 
elektronicznie
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W związku z coraz bar-
dziej widoczną potrzebą 
przeprowadzenia termo-
modernizacji bloków na 
terenie osiedla (bez Nowe-
go Bocianka) Zarząd Spół-
dzielni Bocianek wspólnie 
z Radą Nadzorczą podjął 
decyzję o przeprowadze-
niu swego rodzaju referen-
dum wśród mieszkańców 
osiedla. 

Kilka tygodni temu wszy-
scy mieszkańcy osiedla 
otrzymali ankiety z prośbą 
o informację, który wariant 
prowadzenia termomoderni-
zacji ich zdaniem będzie lep-
szy. Pracownicy spółdzielni 
najpierw dostarczyli miesz-
kańcom ankiety do wypeł-
nienia, a później je od nich 
odebrali. Można też było oso-
biście dostarczyć ją do biura 
spółdzielni.

Na terenie starej części 
osiedla Bocianek jest 2470 
mieszkań.

Zwrócono 1086 ankiet. 
Oznacza to, że na temat ter-
momodernizacji wypowie-
działo się 43,97% spółdziel-
ców, których temat dotyczy

Zarząd Spółdzielni składa 
serdeczne podziękowania 
wszystkim mieszkańcom, 
którzy wzięli udział w ankie-
cie niezależnie od wybranego 
wariantu, a także tym, którzy 
w zwracanych ankietach po-
mimo braku wyboru zawarli 
swoje uwagi i spostrzeżenia 
w zakresie potrzeb remonto-
wych naszego osiedla. Małe 
zainteresowanie ze strony 
mieszkańców wykonaniem 
kompleksowej termomoder-
nizacji budynków, czy to w 
miarę posiadanych środków, 
czy też przy pomocy środków 
pożyczonych od instytucji 
zewnętrznych, wskazuje, że 
nie jest ona głównym zada-
niem remontowym oczeki-
wanym przez mieszkańców, 
zwłaszcza w odniesieniu 
do potrzebnych na ten cel 
środków. Szanując opinię 
mieszkańców Zarząd Spół-
dzielni przyjmuje, iż w ciągu 
najbliższych lat gospodarka 

remontowa będzie prowadzo-
na na zasadach zbliżonych 
do dotychczasowych. W ra-
mach posiadanych środków 
kontynuowane będą takie 
roboty jak: wymiana okienek 
piwnicznych, wymiana drzwi 
klatkowych lub piwnicznych, 
wymiana wodomierzy, malo-
wanie klatek, remonty balko-
nów, remonty opasek wokół 
budynków, wymiana oświetle-
nia na klatkach i w piwnicach, 
niezbędne remonty części 
elewacji - w tym wymiana 
docieplenia na grubsze, usu-
wanie przecieków z dachów, 
usuwanie przecieków do piw-
nic, układanie płytek na klat-
kach schodowych, montaż 
nasad kominowych, remonty 
domofonów, wymiana rynien 
i rur spustowych, remont od-
gromienia budynków, montaż 
pochwytów na poręczach, 
remont wejść do klatek scho-
dowych, montaż daszków 
nad balkonami, zwiększanie 
wysokości barierek balkono-
wych, usuwanie ksylamitu itp. 
Wymienione powyżej roboty 
są najczęściej zgłaszanymi 
przez mieszkańców proble-
mami technicznymi. W dużej 
mierze znajdują one potwier-
dzenie podczas corocznych 
przeglądów dokonywanych 
przez pracowników działu 

technicznego Spółdzielni 
oraz członków Komisji GZM 
Rady Nadzorczej. Mowa tu 
zwłaszcza o balkonach, gdyż 
pomimo tego, że ich naprawa 
prowadzona jest od wielu lat 
do naprawy zostało jeszcze 
blisko 1800 szt. oraz o dasz-
kach balkonowych, których 
wykonania oczekują jeszcze 
mieszkańcy 220 mieszkań. 
Przyjmując szacunkowo ceny 
tych robót z lat ubiegłych war-
tość tylko tych dwóch zadań 
wynosi ok 5,5 mln zł, a jak już 
wcześniej wspomniano jest 
ich znacznie więcej. Pamię-
tać także należy, że nasze 
budynki są coraz starsze i 
siłą rzeczy robót koniecznych 
do wykonania będzie przy-
bywać. Podobnie jak dotych-
czas wszystkie planowane 
remonty będą musiały mieć 
pokrycie w środkach finanso-
wych pochodzących z wpłat 
mieszkańców na fundusz re-
montowy. Pomocna tu, choć 
na pewno odczuwalna będzie 
wchodząca w życie od sierp-
nia br. w starych budynkach 
nowa stawka funduszu re-
montowego tj. 1,30 zł/m2/
miesiąc. Należy tu zazna-
czyć, że stawka ta nie ulegała 
zmianie aż przez 14 lat, a po-
mimo znacznego wzrostu na-
dal jest jedną z najniższych, 

jeśli nie najniższą stawką 
funduszu remontowego w 
Kielcach. Zarząd Spółdzielni 
liczy, że pomimo znacznego 
corocznego wzrostu kosztów 
robót remontowych, pozwoli 
ona na utrzymanie dotych-
czasowego tempa realizacji 
tych prac.

Oczywiście tak samo jak 
dotychczas wszystkie zada-
nia będą realizowanie zgod-
nie z przyjmowanym co roku 
przez Radę Nadzorczą pla-
nem remontów, którego za-
kres będzie uprzednio konsul-
towany, podczas corocznych 
spotkań, z mieszkańcami po-
szczególnych nieruchomości. 

Jednocześnie Zarząd 
Spółdzielni zapewnia, iż cały 
czas będzie obserwował czy 
nie pojawiają się nowe moż-
liwości pozyskania bezzwrot-
nych zewnętrznych środków 
takich jak np. unijne dota-
cje. Mogłyby one wspomóc 
termomodernizację czy też 
gruntowne remonty np. insta-
lacji elektrycznych, wodnych 
lub centralnego ogrzewania.

Prezentujemy szczegó-
łowe wyniki głosowania (za 
pośrednictwem ankiet) z roz-
biciem na poszczególne nie-
ruchomości.

Zarząd SM Bocianek

Wyniki osiedlowej ankiety 
– co dalej z remontami?
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Wynik głosowania w skali całego osiedla
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Spółdzielnia chce przekazać miastu ulicę Konopnickiej oraz 
ścieżkę rowerową – zaoszczędzimy na tym sporo pieniędzy

Ulica M. Konopnickiej - długość 1,4 km, 47,1 tys. m .kw
Koszty ponoszone przez spółdzielnię (rocznie):
- oświetlenie uliczne: ok. 30 000 zł
- odśnieżanie: ok. 10 000 zł
- wiosenne zamiatanie z piachu: 4 000 zł
- naprawy cząstkowe asfaltu: 15 000 zł 
- oznakowanie (malowanie pasów na jezdni), wymiana  
i uzupełnianie znaków): 10 000 zł
- podatek gruntowy: 30 000
RAZEM: ok. 99 000 zł rocznie

Około sto tysięcy złotych rocznie 
możemy zaoszczędzić dzięki prze-
kazaniu miastu ulicy Konopnickiej 
na całej długości, ścieżki rowerowej 
wzdłuż Nowego Bocianka oraz działki 
przy przystanku autobusowym obok 
alei Solidarności. 

Nasza spółdzielnia w ubiegłym roku 
przejęła od Miejskiego Zarządu Dróg la-
tarnie znajdujące się na terenie osiedla. 
Stało się to po ultimatum postawionym 
przez MZD, który zagroził, że jeśli spół-
dzielnia nie przejmie latarni oświetlenie 
uliczne osiedla zostanie z dnia na dzień 

wyłączone. Tym samym „stan posiada-
nia” spółdzielni momentalnie zwiększył 
się z 75 do 328 punktów świetlnych. Efekt 
– musimy ponosić koszty energii oraz re-
montu starych urządzeń. To właśnie stało 
się powodem podwyżki opłaty za utrzy-
manie części wspólnych osiedla będącej 
składnikiem czynszu.

ONI NAM LATARNIE, 
MY IM LATARNIE I ULICę
Okazuje się jednak, że na całym za-

mieszaniu związanym z przekazywaniem 
osiedlom latarni ulicznych możemy wkrót-
ce zarobić - a raczej zaoszczędzić.

Po kilku spotkaniach z prezydentem 
miasta oraz władzami Miejskiego Zarzą-
du Dróg ustalono bowiem, że w zamian 
za przejęcie w ubiegłym roku przez spół-
dzielnię oświetlenia ulicznego, możemy 
oddać miastu ulicę Konopnickiej, która łą-
czy dwie ważne miejskie arterie (ul. War-
szawską i aleję Solidarności).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 
ulica Konopnickiej jest najdłuższą drogą 
w naszym osiedlu, to przy niej znajduje 
się najwięcej latarni ulicznych i to właśnie 
jej bieżące utrzymanie pochłania rocznie 
około stu tysięcy złotych.

Ścieżka rowerowa - długość ok. 300 m,  
powierzchnia 1043 mkw.
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Spółdzielnia chce przekazać miastu ulicę Konopnickiej oraz 
ścieżkę rowerową – zaoszczędzimy na tym sporo pieniędzy

Przekazanie ulicy Konopnickiej miastu 
spowoduje to, że negatywne skutki finan-
sowe związane z przejęciem w ubiegłym 
roku oświetlenia ulicznego na terenie 
osiedla praktycznie zostaną cofnięte. 

POTRZEBA JEST ZGODA 
WALNEGO ZGROMADZENIA
Na przekazanie miastu ulicy Konopni-

ckiej Zarząd Spółdzielni musi mieć zgodę 
Walnego Zgromadzenia. Bez niej żaden 
majątek spółdzielni nie może być oddany 
czy sprzedany.

- Jeśli Walne Zgromadzenie wyrazi 
stosowną zgodę, spółdzielnia przystąpi 

do geodezyjnego wydzielenia pasa dro-
gowego. Chcemy przekazać ul. Konopni-
ckiej od skrzyżowania przy z Warszawską 
przy Nowym Bocianku do wyjazdu na al. 
Solidarności na wysokości ulicy Kaspro-
wicza - informuje Paweł Kubicki, zastępca 
prezesa spółdzielni. 

Ponadto spółdzielnia chce przekazać 
ścieżkę rowerową między Nowym Bo-
ciankiem a Słonecznym Wzgórzem oraz 
teren koło przystanku autobusowego przy 
al. Solidarności, obok którego także prze-
biega ścieżka rowerowa.

- Dla spółdzielni są to tereny bezuży-

teczne, bo są na nich ścieżki rowerowe lub 
stanowią część wydzieloną na pas drogo-
wy, czyli teren, który musimy utrzymywać, 
kosić, sprzątać i odśnieżać, natomiast ni-
gdy nie będziemy mogli tam czegokolwiek 
wybudować - tłumaczy Paweł Kubicki. 

Tymczasem spółdzielnia jako właści-
ciel gruntu odpowiada za wszystko co się 
na nim stanie, jak choćby ścieżki rowero-
we wybudowane przez miasto i ich właś-
ciwy stan.

• Wykaz działek, które Zarząd Spół-
dzielni chce przekazać miastu prezen-
tujemy w tabeli na stronie 10.

Ścieżka rowerowa - długość ok. 300 m,  
powierzchnia 1043 mkw.

Działki w pasie drogowym 
przy al. Solidarności - 1165 
mkw.
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LP. NR DZIAŁKI POW. W M2 PRAWO DO 
NIERUCHOMOŚCI

1 303/2 4358 WU
2 304 5390 WU
3 276/33 356 WU
4 276/34 650 WU
5 276/36 316 WU
6 276/41 773 WU
7 276/42 1151 WU
8 276/52 288 WU
9 276/54 857 WU
10 276/58 400 WU
11 276/64 313 WU
12 276/69 332 WU
13 276/76 416 WU
14 276/83 548 WU
15 276/90 161 WU
16 276/98 88 WU
17 276/99 333 WU
18 276/112 101 WU
19 276/113 430 WU
20 276/121 1228 WU
21 276/123 2170 WU
22 276/125 150 WU
23 276/141 17 WU
24 276/164 373 WU
25 276/174 793 WU
26 276/175 1760 WU
27 276/178 189 WU
28 276/179 3693 WU
29 276/180 666 WU
30 276/181 1200 WU
31 276/210 2976 WU
32 276/215 839 WU
33 276/268 1375 WU
34 276/269 483 WU

Zarząd chce przekazać  
miastu poniższe działki

LP. NR DZIAŁKI POW. W M2 PRAWO DO NIERU-
CHOMOŚCI

35 276/273 681 WU
36 276/276 1157 WU
37 276/302 507 WU
38 276/308 1691 WU
39 276/311 3784 WU
40 276/50 116 U
41 276/61 127 U
42 276/91 639 U
43 276/105 90 U
44 276/106 363 U
45 276/120 372 U
46 276/124 2298 U
47 276/133 122 U

47120
do przekazania po wydzieleniu pasa drogowego

18000
Ścieżka rowerowa i pas drogowy Al. Solidarności

48 1/223 1165 WU
1165

Ścieżka rowerowa Nowy Bocianek
49 276/398 55 WU
50 276/400 56 WU
51 276/402 66 WU
52 276/404 57 WU
53 276/406 56 WU
54 276/408 300 WU
55 276/410 190 WU
56 276/412 188 WU
57 276/414 75 WU

1043
RAZEM 20208

WU - wieczyste użytkowanie
U - użytkowanie

Przekazanie działek na rzecz MZD Kielce
ul. Marii Konopnickiej

Przekazanie działek na rzecz MZD Kielce
ul. Marii Konopnickiej

Zgodnie z zapowiedzią ze strony 9 
poniżej prezentujemy w formie tabe-
larycznej wykaz działek, które Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek 
chce przekazać miastu Kielce. 

Zestawienie zawiera numery działek, 
co umożliwia sprawdzenie ich dokładnego 
położenia na mapach geodezyjnych w in-
ternecie, na przykład za pośrednictwem 
geoportalu - www.geoportal.gov.pl. 

Tabela zawiera także informacje na 
temat tego czy spółdzielnia jest właści-
cielem danej działki czy może włada nią 
na podstawie prawa wieczystego użytko-
wania.
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KIELECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  
SPÓŁKA Z O.O. 

NOWA INWESTYCJA MIESZKANIOWA PRZY UL. J.B. PUSCHA W KIELCACH 
PLANOWANE ROZPOCZĘCIE:   I KWARTAŁ 2020 r. 
PLANOWANE ZAKOŃCZENIE:   IV KWARTAŁ 2021 r. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWIE FORMY FINANSOWANIA I NAJMU:
1) Mieszkania z dojściem do własności:      
• wpłata własna 50% wartości mieszkania, 
• kredyt na budowę zaciągany przez KTBS Sp. z o.o., 
• oprocentowanie kredytu około 3,85% (zmienne), 
• indywidualne wykończenie mieszkań przez lokatora, 
• możliwość wykupu mieszkania i stanowiska 
postojowego po 5 latach od zawarcia umowy najmu. 

2) Mieszkania bez dojścia do własności:  
• wpłata własna 30% wartości mieszkania, 
• kredyt na budowę zaciągany przez KTBS Sp. z o.o., 
• oprocentowanie kredytu tylko 1,75% (zmienne), 
• mieszkanie wykończone „pod klucz”, 
• mieszkanie tylko na wynajem. 

Parametry techniczne inwestycji:  
 liczba kondygnacji: 5 nadziemnych i 1 podziemna,  
 łączna ilość mieszkań: 191,  
 powierzchnia użytkowa mieszkań: od 32m2 do 94m2,  
 mieszkania jedno-, dwu- oraz wielopokojowe wraz komórkami lokatorskimi przynależnymi do każdego mieszkania,  
 wszystkie mieszkania z balkonami lub tarasami zielonymi, 
 nowoczesne windy, monitoring, wózkownie, 
 174 miejsca postojowe w garażach podziemnych, 
 przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna na dziedzińcu: plac zabaw, siłownia plenerowa i punkt widokowy, 
 znakomita lokalizacja na osiedlu Ślichowice, z rozbudowaną infrastrukturą miejską: przedszkola, żłobki, szkoły, poczta, sklepy, 

galeria handlowa. 
Propozycja dla osób o średnich dochodach oraz osób, które skorzystają  

z pomocy finansowej bliskich 
MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ ARANŻACJI LOKALU, A TAKŻE PRZYSTOSOWANIA MIESZKANIA  

DO POTRZEB OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

Zapraszamy do wyboru mieszkań i do składania wniosków 
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, wew. 101 
• osobiście: w siedzibie KTBS Sp. z o.o., ul. J.B. Puscha 36/1, Kielce 



ZAPISY dla     PRZEDSZKOLAKÓW 
i  PIERWSZOKLASISTÓW

ruszyły
NA NOWY ROK SZKOLNY         2019/2020

RODZICU !!!

studio
języka
angiel
skiego

Fudala-Pękala

NAUCZYMY Cię mówić!
Jesteśmy lokalną szkoła językową od 2005r prowadząca zajęcia dla dzieci (od 4 roku życia),
młodzieży i dorosłych i seniorów w Kielcach i os. Bocianek. Małe grupy (6-8 osobowe). 

nasi maturzyści zdali maturę na 100%
kursy językowe:

ANGIELSKI  NIEMIECKI
nauka dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

Dzień Otwartej Szkoły19.06

Zapraszamy na letnie warsztaty
językowo-plastyczne w lipcu

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

12 1700 00


