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Najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, pogodnych 

i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności 
w Nowym 2022 Roku 

składają 

Rada Nadzorcza,
Zarząd i Pracownicy

SM Bocianek

Sami musimy odczytać 
wskazania wodomierza

W związku z pandemią pod 
koniec grudnia, wzorem ubie-
głego roku musimy sami 
odczytać wskazania 
naszych wodomierzy 
i przekazać je admini-
stracji osiedla.

Dla Państwa wy-
gody, w tym numerze 
„Echa Bocianka” publi-
kujemy specjalny, wzór 
oświadczenia o stanie 
wskazań wodomierza. 
Wystarczy go wyciąć, 
wypełnić i dostarczyć do 
spółdzielni.

Czytaj na stronie 3

Czynszu w kasie 
już nie opłacimy

Od nowego roku nie będzie już kasy w budyn-
ku Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Czynsz 
będziemy mogli zapłacić wyłącznie przelewem 
bankowym albo przekazem na poczcie. 

Powód - nowe przepisy, w myśl których od stycznia za 
opłaty przyjmowane od mieszkańców w gotówce Spół-
dzielnia byłaby obciążana 19 procentowym podatkiem.

Czytaj na stronie 2
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W wigilię biuro 
spółdzielni  
będzie zamknięte
24 grudnia 2021 r. (piątek) w Wigilię 

Bożego Narodzenia wszyscy pracowni-
cy Spółdzielni odbierają dzień wolny za 
25 grudnia, który przypada w sobotę.

W związku z powyższym biuro Spół-
dzielni będzie nieczynne, a usterki tech-
niczne należy zgłaszać pod następują-
cymi numerami telefonów:
- pogotowie techniczne – 793 699 995,
- centralne ogrzewanie – 692 465 844, 
502 024 838.

W sylwestra biuro SM czynne do godz. 15.

Od stycznia czynsz 
opłacamy on-line 
lub na poczcie

Od nowego roku nie będzie już kasy 
w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek. Czynsz będziemy mogli za-
płacić wyłącznie przelewem bankowym 
albo przekazem na poczcie. Wszystko 
przez zmianę przepisów, w myśl któ-
rych od nowego roku wpłaty w kasie 
spółdzielni obarczone będą 19-procen-
towym podatkiem. 

Setki osób, które dotychczas opłaca-
ły czynsz w kasie spółdzielni, niestety od 
nowego roku będą musiały zmienić swoje 
przyzwyczajenia. 

- Przepisy, które wchodzą w życie wraz 
z 2022 rokiem w ramach Polskiego Ładu 
sprawiają, że pobieranie czynszu w kasie 
spółdzielni jest dla nas ekonomicznie nie-
opłacalne, bo wpłaty zostaną obarczone 
wysokim podatkiem - mówi Paweł Kubi-
cki, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek. 

- Decyzja o zamknięciu kasy, która dzia-
łała od początku istnienia naszej spółdziel-
ni i każdego miesiąca przyjmowała wpłaty 
od setek mieszkańców osiedla nie była ła-
twa, ale niestety nie mamy innego wyjście 
- dodaje prezes.

FELERNY PRZEPIS
Wszystko przez przepis art. 7b Kodek-

su Cywilnego: konsument jest obowiązany 
do dokonywania płatności za pośredni-
ctwem rachunku płatniczego, jeżeli jed-
norazowa wartość transakcji z przedsię-
biorcą bez względu na liczbę wynikającą 
z niej płatności przekracza 20 tys zł. lub 
równowartość tej kwoty”

Przy czym opłacanie czynszu za miesz-
kanie, w myśl większości prawniczych wy-
kładni jest jedną transakcją podzieloną na 
części (miesięczne raty). Co gorsze limit 20 
tys. zł bez podatku liczony jest nie od chwili 
wejścia w życie przepisu, ale działa wstecz.

To z kolei oznacza, że spółdzielnia 
przyjmując takie opłaty w gotówce w kasie 
w przypadku przekroczenia 20 tys zł zosta-
nie obciążona 19% podatkiem o czym mówi 
art 12 ut. 1 punkt 16 Ustawy o Podatku Do-
chodowym od osób prawnych. Ustawodaw-
ca wprowadzając te przepisy wyjaśniał, że 
mają one zachęcić Polaków do korzystania 
z płatności bezgotówkowych co pozwoli 
państwu uszczelnić system podatkowy i kon-
trolować przepływ płatności w gospodarce.

NA POCZCIE BEZ PROWIZJI
Władze spółdzielni zachęcają do opła-

cania czynszu internetowo. Jeśli jednak 
ktoś nie ma konta umożliwiającego takie 
transakcje, albo woli tradycyjną formę to 
może opłacać czynsz w dowolnej placówce 
Poczty Polskiej (w całym kraju) wykorzy-
stując spółdzielczą książeczkę czynszową 
bez dodatkowych opłat.

- Zawarliśmy z Pocztą Polską stosowną 
umowę w tej sprawie. Koszty prowizji od 
takich wpłat poniesie spółdzielnia - mówi 
prezes Kubicki.

Godziny otwarcia oddziału Poczty Pol-
skiej na Bocianku - dni robocze: Pon.- Czw.: 
godz. 10-17, Pt.: 13-20. 

Drugi pobliski punkt jest w Galerii Echo - 
czynny w dni robocze: godz. 9-20, w soboty: 
10-14:30 oraz 15-19.

Srogie konsekwencje za 
brak segregacji śmieci
Władze Kielc apelują do mieszkań-

ców o przestrzeganie zasad segrega-
cji odpadów z podziałem na papier, 
plastik, metal, szkło, odpady biode-
gradowalne oraz zmieszane. Karą za 
brak segregacji może być dwukrotnie 
wyższa opłata za śmieci dla... wszyst-
kich mieszkańców bloku!!!

Czytaj na stronie 4

Zmieniają się stawki  
niektórych opłat 
Na wniosek Zarządu, Rada Nad-

zorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Bo-
cianek podjęła uchwały podwyższają-
ce opłaty dla mieszkańców Nowego 
Bocianka za windę oraz za użytkowa-
nie miejsc postojowych w garażach 
wielostanowiskowych. 

Z powodu podwyżki podatku od 
nieruchomości wprowadzonej przez 
miasto więcej zapłacą także właści-
ciele garaży znajdujących się przy uli-
cy Konopnickiej.

Czytaj na stronie 5

Nowe zasady  
rozliczania zużytej wody
Od nowego roku obowiązywać 

będzie nowy regulamin rozliczania 
zużywanej wody przez mieszkańców 
osiedla Bocianek. Co to oznacza dla 
przeciętnego Kowalskiego?

Najważniejszą zmianą jest to, że 
straty wody na terenie osiedla nie 
będą już pokrywane ze stawki eks-
ploatacyjnej. Rozliczany będzie każdy 
blok osobno. Dla niektórych może się 
to wiązać z dopłatami.

Czytaj na stronie 6

Słynni polscy sportowcy, 
medaliści olimpijscy  
gościli na Bocianku
Włodzimierz Lubański, mistrz 

olimpijski z 1972  roku w piłce nożnej, 
legenda reprezentacji Polski oraz 
Wojciech Bartnik, zdobywca brązo-
wego medalu w boksie na igrzyskach 
1992 wzięli udział w Grupie im. Sta-
nisława Terleckiego na piłkarskich 
trójkach w Szkole Podstawowej nr 1 
na Bocianku.

Czytaj na stronie 11

W  N U M E R Z E
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OŚWIADCZENIE O STANIE WSKAZAŃ WODOMIERZA 
wodomierz należy odczytać w dniach 27-31 grudnia 2021 r.

Podobnie jak w ubiegłym roku o tej 
samej porze musimy samodzielnie 
dokonać odczytu wskazań naszego 
wodomierza i przekazać informację 
w tej sprawie do biura spółdzielni. 
Taką decyzję podjęto z powodu dużej 
liczby zakażeń koronawirusem SARS-
-COV-2.

- Chodzi nam o bezpieczeństwo na-
szych mieszkańców. Osoba chodząca od 
mieszkania do mieszkania w przypadku 
zetknięcia się z wirusem, mogła by zara-
zić cały blok albo pół osiedla. W obliczu 
tak dużej liczby zakażeń i pojawienia się 
nowego wariantu koronawirusa (Omi-
kron- przypis red.) nie mogliśmy podjąć 
innej decyzji jak tej, że poprosimy miesz-
kańców o samodzielne odczytanie liczni-
ków wody - mówi Paweł Kubicki, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. 

- Decyzja była tym prostsza, że  pod 
koniec ubiegłego roku podczas poprzed-
niej fali pandemii w taki sposób prowa-
dzony był odczyt wodomierzy i mieszkań-
cy świetnie sobie z tym poradzili. Liczymy 

że w tym roku będzie podobnie - dodaje 
prezes Kubicki.

Co należy zatem zrobić.
W dniach 27-31 grudnia 2021 należy 

odczytać wskazania swojego wodomie-
rza i najpóźniej do 5 stycznia 2022 prze-
kazać wskazania licznika do spółdzielni, 
a można to zrobić na kilka sposobów:

a) na specjalnym druku który znajduje 
się poniżej,

b) na zwykłej kartce zawierającej: 
adres, numer wodomierza, wynik odczy-
tu, podpis użytkownika lokalu, datę od-
czytu,

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

W przypadku braku możliwości sa-
modzielnego dokonania odczytu fakt ten 
należy zgłosić do spółdzielni w celu wi-
zyty hydraulika, przy czym należy w ta-
kiej sytuacji zachować niezbędne środki 
ostrożności.

W przypadku niedostarczenia do 5 
stycznia 2022 odczytu lub braku możli-
wości dokonania odczytu ze względu na 
niezawinione przez użytkownika uszko-
dzenie wodomierza (np. wodomierz nie 
obraca się przy zużywaniu wody) norma 
zużycia wody za cały rok zostanie ustalo-
na na podstawie średniego zużycia z po-
przedniego roku.

W przypadku braku możliwości wyli-
czenia średniej na podstawie wcześniej-
szego zużycia za cały rok lub jego część, 
np. brak wcześniejszych odczytów, zmia-
na właściciela mieszkania, zmiana ilości 
osób itp., to za ten okres zużycie zostanie 
wyliczone zgodnie z rozporządzeniem 
ministra infrastruktury z dnia 14 stycznia 
2002 r. w sprawie określenia przecięt-
nych norm zużycia wody, tj. 3 m³ / miesz-
kańca x miesiąc.

Uwaga! Poniższe oświadczenie 
najlepiej wrzucić do skrzynek przy 
wejściu do biura spółdzielni lub urny 
w budynku spółdzielni.

Grudniowy odczyt wodomierza 
wykonujemy samodzielnie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych oso-
bowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

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

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

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

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

m3
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Miasto zapowiada wysokie 
kary, ale możemy ich uniknąć

Władze Kielc apelują do 
mieszkańców o przestrze-
ganie zasad segregacji od-
padów z podziałem na pa-
pier, plastik, metal, szkło, 
odpady biodegradowalne 
oraz zmieszane. Karą za 
brak segregacji może być 
dwukrotnie wyższa opłata 
za śmieci dla... wszystkich 
mieszkańców bloku!!!

Niestety nie wszyscy bo-
ciankowicze wywiązują się 
z obowiązku segregacji. Spół-
dzielnia otrzymała już ostrze-
żenie w tej sprawie, o czym 
pisaliśmy na łamach „Echa 
Bocianka” kilka miesięcy 
temu.

SEGREGACJA 
ALBO KARA
Wiceprezydent Kielc Agata 

Wojda podczas październiko-
wej konferencji prasowej poin-
formowała, że od 15 listopada 
bieżącego roku kielczanie, 
którzy nie będą segregować 
śmieci zamiast 14 będą płacić 
28 zł za osobę. 

Kieleckie Spółdzielnie 
Mieszkaniowe od dawna 
wskazują na niesprawiedli-
wość takiego rozwiązania. 
Wystarczy jedna osoba, która 
nie wywiązuje się z obowiąz-
ku segregacji, a kilkadziesiąt 
rodzin musi ponosić tego kon-
sekwencje w postaci podwój-
nej opłaty.

CO UDAŁO SIĘ 
WYNEGOCJOWAĆ?
W ostatnich miesiącach 

odbyło się kilka spotkań Kie-
leckiego Forum Spółdzielni 
Mieszkaniowych z wicepre-
zydentką Agatą Wojdą oraz 
dyrektor wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Środowiska UM 
- Anetą Boroń. 

- Efektem spotkań jest to, 
że miasto rozpocznie pro-
wadzenie akcji oznakowania 
pojemników, w których są 
niewłaściwie segregowane 
odpady. Pierwszym ostrze-
żeniem będzie przyklejenie 
białej naklejki na pojemniku, 
w przypadku powtarzania się 
będzie naklejana kolejna żół-
ta. Według przepisów żółta 

naklejka upoważnia Urząd 
Miasta do wydania decy-
zji o naliczeniu dodatkowej 
opłaty jednak wiceprezydent 
zobowiązała się, że przez 
pierwsze sześć miesięcy 
2022 roku naklejki będą słu-
żyły tylko jako informacja dla 
mieszkańców i zarządców 
osiedli, a nie będą naliczane 
wyższe opłaty - mówi Paweł 
Kubicki, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek. 

NIE TYLKO KARY
Dodatkowo Urząd Miasta 

ma utworzyć stronę interne-
tową, gdzie będzie mapa ze 
wszystkimi śmietnikami. Bę-
dzie można tam znaleźć swój 
blok i wyświetlić informację 
czy odpady są właściwie se-
gregowane czy nie, a w tym 
drugim przypadku, czy otrzy-
maliśmy białą czy już żółtą 
kartkę. 

Miasto jednak nie chce 
wyłącznie karać, ale rów-
nież nagradzać. Zapowiada, 
że w miejscach, gdzie nie 
ma problemu z sortowaniem 
odpadów będą nagrody dla 
mieszkańców. 

BĘDZIE POPRAWA 
NIE BĘDZIE 
PODWÓJNEJ KARY
Dobra informacja jest taka, 

że nawet jeśli zostanie nam 
naliczona podwójna opłata, to 
tylko za dany miesiąc. Po tym 
cała procedura się powtarza 
czyli upomnienie w posta-
ci białej, później żółtej kartki 
i ew. kolejna kara. 

- Aby jednak tego uniknąć 
apelujemy do mieszkańców 
osiedla o dyscyplinę, w segre-
gowaniu odpadów. Jeśli ktoś 
ma jeszcze wątpliwości, do 
którego pojemnika powinien 
wrzucić dany odpad, może 
skorzystać z darmowej aplika-
cji na telefon w której wystar-
czy zeskanować kod kresko-
wy z opakowania, a na ekranie 
wyświetli się informacja do 
którego kosza powinno ono 
trafić - radzi Paweł Kubicki, 
prezes naszej spółdzielni.

ROZWIĄZANIA 
KTÓRE UŁATWIĄ
Władze naszej spółdziel-

ni zapowiadają, że ze swojej 
strony zrobią wszystko, by 
ułatwić mieszkańcom prawid-

łową segregację odpadów. 
- Wkrótce zrobimy inwenta-

ryzację pojemników w śmiet-
nikach. Zmniejszymy liczbę  
czarnych pojemników na 
zmieszane odpady, a zwięk-
szymy liczbę pojemników 
kolorowych na poszczególne 
frakcje. Rozważamy także 
zmianę w sposobie ustawia-
nia pojemników w altanach - 
zapowiada prezes Kubicki. 

APEL O UCZCIWOŚĆ
Władze spółdzielni apelują 

także o uczciwe deklarowanie 
liczby osób przebywających 
w mieszkaniu. Dotyczy to 
głównie studentów. 

- Nie wykluczone, że bę-
dziemy musieli przekazywać 
do urzędu miasta informacje 
o mieszkaniach, w których jest 
nieproporcjonalnie duże zuży-
cie wody względem liczby za-
meldowanych. Zostanie rów-
nież wzmocniona współpraca 
ze strażą miejską, aby łapać 
i szybko karać osoby podrzu-
cające śmieci do altan na te-
renie naszego osiedla - mówi 
prezes Kubicki. 

/AP/

W marcu tego roku, nasza spółdzielnia otrzymała upomnienie za brak segregacji śmieci wrzu-
canych do kontenerów przy garażach znajdujących się wzdłuż ul. Konopnickiej.
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Zmiany stawek opłat 
za windy oraz garaże

Na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszka-
niowej Bocianek podjęła uchwały podwyższające opłaty dla 
mieszkańców Nowego Bocianka za windę oraz za użytkowanie 
miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. Więcej 
zapłacą także właściciele garaży.

Stawka opłaty za eksploatację miejsca postojowego w garażu 
wielostanowiskowym z dotychczasowych 0,70 zł/m² wzrośnie do 
1,05 zł/m² (podwyżka o 0,30 zł/m²). Z kolei opłaty za windę z dotych-
czasowych 0,20 zł/m² wzrosną do 0,30 zł/m² (wzrost o 0,10 zł/m²).

Poniżej zawiadomienia w tej sprawie.

ODPADY PROBLEMOWE
GDZIE ODDAĆ ODPADY, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYRZUCIĆ DO POJEMNIKÓW W ALTANKACH LUB WORKÓW?

Wyżej wymienione odpady wytworzone w gospodarstwie domowym
przyjmowane są wyłącznie od mieszkańców miasta Kielcewww.um.kielce.pl/odpady-komunalne/

odpady zielone gałęzie,
liście, skoszona trawa

odpady
wielkogabarytowe

odpady remontowe,
budowlane i rozbiórkowe,
gruz,
zużyte opony

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Czynny: od wtorku do piątku w godzinach
od 10.00 do 18.00, w soboty od 8:00 do 16:00 

tel: 609 322 123 

więcej na stronie internetowej: 
www.pgo.kielce.pl/s,33,PSZOK.html

zużyte baterie
i akumulatory
przeterminowane leki

ODRZUTOWÓZ

samochód kursuje w każdą sobotę
w innej dzielnicy miasta

zgodnie z harmonogramem – na stronie    
www.pgo.kielce.pl/s,17,Odrzutowoz.html

świetlówki,
żarówki rtęciowe,
termometry rtęciowe

pozostałości domowych
środków utrzymania
czystości i dezynfekcji,
pojemniki po aerozolach

opakowania po środkach
ochrony roślin, środkach owadobójczych,

pozostałości farb i lakierów oraz 
środków do konserwacji i ochrony drewna      

odpady zawierające oleje,
(filtry olejowe, smary techniczne,
woski, środki konserwacji podłoża)

chemikalia 
i opakowania po chemikaliach,

zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny

ul. Magazynowa 3 w Kielcach

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za 
eksploatację miejsca postojowego w garażu 

wielostanowiskowym

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach informuje, 
że na podstawie art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dniem 
1 kwietnia 2022 roku ulegnie zmianie stawka opłaty za eksploatację 
miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym z dotychczaso-
wych 0,70 zł/m² na 1,05 zł/m² (wzrost o 0,35 zł/m²)

Uzasadnienie dla zmiany stawki
Zmiana stawki związana jest z koniecznością pokrycia kosztów 

bieżącej eksploatacji tj. energii elektrycznej, mycia garaży, przeglądu 
sprzętu p.poż., przeglądu bram garażowych oraz pozostałych koniecz-
nych przeglądów technicznych. Dotychczasowa stawka obowiązuje 
od początku oddania do użytkowania budynków na Nowym Bocianku. 
Na przestrzeni tego okresu znacząco wzrosły koszy wszystkich usług 
świadczonych przez podmioty zewnętrzne oraz nastąpił radykalny 
wzrost cen energii elektrycznej. 

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za windę

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach informuje, 
że na podstawie art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dniem 
1 kwietnia 2022 roku ulegnie zmianie stawka opłaty za windę z dotych-
czasowych 0,20 zł/m² na 0,30 zł/m² ( wzrost o 0,10 zł/m²)

Uzasadnienie dla zmiany stawki
Zmiana stawki związana jest z koniecznością pokrycia kosztów bie-

żącej eksploatacji tj. konserwacji dźwigu, opłat za telefon alarmowy, ba-
dań technicznych, pomiarów elektrycznych oraz pozostałych koniecz-
nych przeglądów technicznych. Dotychczasowa stawka obowiązuje 
od początku oddania do użytkowania budynków na Nowym Bocianku. 
Na przestrzeni tego okresu znacząco wzrosły koszty wszystkich usług 
świadczonych przez podmioty zewnętrzne. 

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za garaż

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach informuje, 
że na podstawie art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dniem 
1 stycznia 2022 roku ulega zmianie składnik opłaty czynszowej - stawka 
podatku (tj. podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowa-
nie gruntu) i wynosić będzie  1,44 zł/m² ( wzrost o 0,07 zł/ m2).

Powyższa stawka została zatwierdzona przez Zarząd Spółdzielni 
Uchwałą nr 91/2021 na posiedzeniu w dniu 14.12.2021 r.

Uzasadnienie dla zmiany stawki podatku 

Zmiana stawki podatku związana jest ze wzrostem podatku od nieru-
chomości zgodnie z Uchwałą nr LIII/1037/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 
4.11.2021 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości.
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Straty wody będą rozliczane 
według nowych zasad

Od nowego roku obowią-
zywać będzie nowy regulamin 
rozliczania zużywanej wody 
przez mieszkańców osiedla 
Bocianek. Co to oznacza dla 
przeciętnego Kowalskiego?

Najważniejszą zmianą jest 
to, że straty wody na terenie 
osiedla nie będą już pokrywane 
ze stawki eksploatacyjnej. Roz-
liczany będzie każdy blok osob-
no. Dla niektórych może się to 
wiązać ze sporymi dopłatami.

SKĄD TE ZMIANY?
- We wnioskach pokontrol-

nych po ostatniej lustracji (każda 
spółdzielnia przechodzi cyklicz-
nie kontrolę lustracyjną - przypis 
red.) otrzymaliśmy zalecenie, 
aby zmienić sposób rozliczania 
wody - informuje Paweł Kubicki, 
prezes SM Bocianek.

Zalecono, by każdy blok był 
rozliczany indywidualnie. 

O CO CHODZI?
O co chodzi skoro wszyscy  

mamy wodomierz w mieszkaniu? 
Spółdzielnia nie rozlicza się 

z Wodociągami Kieleckimi we-
dług wskazań mierników, które 
mamy w mieszkaniach, tylko 
według tego, co pokazuje licz-
nik na wodociągu przy wejściu 
do budynku. Niestety często 
okazuje się, że wskazania te 
są rozbieżne. Np. wodociągom 
kieleckim musimy zapłacić za ty-
siąc metrów sześciennych wody 
(wskazanie licznika głównego), 
podczas gdy z odczytów liczni-
ków w mieszkaniach wynika, że 
zużyliśmy 900 metrów sześcien-
nych. Dotychczas ta różnica (100 
m3) była pokrywana z pieniędzy 
wpłacanych w ramach stawki 
eksploatacyjnej. To właśnie zo-
stało zakwestionowane przez 
kontrolerów lustracyjnych, któ-

rzy zalecili, aby każdy blok był 
rozliczny osobno, bezpośrednio 
przy rozliczeniu wody, a nie tak 
jak dotychczas w eksploatacji. 

TAK BĘDZIE
Każdy blok ma już licznik 

główny przy wejściu magistrali 
wodnej do budynku. Jeśli poka-
że on więcej niż suma wszyst-
kich wodomierzy w mieszka-
niach, lokatorzy będą musieli 
solidarnie złożyć się, by pokryć 
różnicę.

- Niestety są bloki w których 
te różnice są dość duże.

W niektórych przypadkach 
tak duże, że władze spółdzielni 
zastanawiały się czy wodomie-
rze „przy wejściu do bloku” są 
sprawne.

- Zamontowaliśmy dodatkowe 
nowe urządzenia (by pomiar „na 
wejściu był podwójnie kontrolo-
wany). Eksperyment pokazał, że 

oba liczniki „przy wejściu poka-
zują praktycznie te same warto-
ści”, a straty w budynku są nadal 
duże - mówi prezes Kubicki.

BĘDĄ KONTROLE
Jak to możliwe, skoro w ob-

serwowanych blokach nie od-
notowano żadnych awarii, za-
lań itp.?

Wniosek nasuwa się sam. 
W kilku mieszkaniach na terenie 
osiedla hydraulicy już znaleźli tak 
zwane „obejścia” pozwalające 
lokatorom czerpać wodę w taki 
sposób, by zużycie nie było wy-
kazywane na wodomierzu.

Władze spółdzielni zapo-
wiadają kontrole w miesz-
kaniach oraz że będą przy-
glądały się rachunkom 
poszczególnych lokatorów, po-
równując zużycie wody z licz-
bą zameldowanych osób.

/AP/ 

Sprawdź stan baterii w czujniku czadu!
Czad jest bezwonny i niewidoczny, 

a zabija w kilka minut. Ustrzec przed 
nim może specjalny czujnik pod wa-
runkiem, że ma sprawne baterie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Bo-
cianek apeluje do swoich mieszkańców, 
aby sprawdzili stan baterii w czujnikach 
czadu, które mają w swoich mieszka-

niach. Jeśli ktoś jeszcze nie ma takiego 
urządzenia może je dostać za darmo od 
miasta. Rozdaje je Miejski Ośrodka Po-
mocy Rodzinie przy ulicy Studziennej 2.
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To już 50 wydanie naszego 
osiedlowego kwartalnika

„Echo Bocianka” świętuje 
dziś swój jubileusz. Właśnie 
trzymacie Państwo w swoich 
rękach 50. wydanie naszego 
osiedlowego kwartalnika.

Pierwszy numer „Echa Bo-
cianka choć datowany na sty-
czeń 2010 ukazał się przed 
świętami, tak by przedstawiciele 
spółdzielni mogli złożyć życze-
nia mieszkańcom. 

- Pismo powstało z inicjatywy 
ówczesnego przewodniczącego 
Rady Nadzorczej, nieżyjącego 
już Włodzimierza Pasternaka - 
wspomina Paweł Kubicki, obec-
ny prezes SM Bocianek, który 
od początku istnienia gazety 
uczestniczy w pracach redak-
cyjnych.

Pierwszym redaktorem na-
czelnym został nieżyjący już 
Ryszard Mikurda, mieszkaniec 
naszego osiedla, współpracow-
nik Radia Kielc, fan i propagator 
sportów motorowych w naszym 
regionie, prezes Polskiego 
Związku Motorowego.

Sporą część pierwszego 
historycznego numeru „Echa 
Bocianka” stanowiła rubryka 
poznajmy się, w której przedsta-
wiono czytelnikom osoby zasia-
dające w zarządzie i radzie nad-

zorczej naszej spółdzielni oraz 
w radach nieruchomości.

W części informacyjnej były 
zdjęcia z remontu osiedlowej 
przychodni oraz powstającego 
Klubu Seniora.

Dla czytelników został ogło-
szony konkurs na najładniejszą 
dekorację świąteczną, a na 
ostatniej stronie znalazła się 
krzyżówka, za rozwiązanie któ-
rej można było zdobyć nagrody 
ufundowane przez Radio Kielce.

Początkowo kwartalnik był 
czarno-biały, z kolorową okład-
ką. W 2014 roku gazeta prze-
szłą metamorfozę. Zmieniła się 
szata graficzna, przybyło stron, 
druk czarno-biały zastąpio-
ny został kolorowym, a papier 
offsetowy ustąpił miejsca kredo-
wemu. W taki sposób kwartalnik 
wydawany jest do dziś. 

Ciesząc się z jubileuszu, 
dziękujemy Państwu za wiele 
ciepłych słów kierowanych pod 
naszym adresem. Cieszymy się, 
że doceniacie naszą pracę i za-
pewniamy, że pochlebne opinie 
na temat „Echa Bocianka” są 
dla nas motywacją do tworzenia 
ważnych i ciekawych z punktu 
widzenia mieszkańca osiedla 
artykułów. Pierwszy numer Echa Bocianka ukazał się w grudniu 2009 r.

Kancelaria prawna zamiast solarium
Pierwsza na terenie na-

szego osiedla kancela-
ria radcowska powstanie 
w przyszłym roku przy uli-
cy Konopnickiej. Otwiera ją 
radca prawny Karol Kuziel. 

Kancelaria będzie się mieś-
ciła w kompleksie pawilonów 
handlowo-usługowych przy ul. 
Konopnickiej 5, obok niedawno 
powstałej przychodni weteryna-
ryjnej Vetika, w lokalu w którym 
do niedawna działało solarium.

Właścicielem kancela-
rii, która wkrótce rozpocznie 
działalność na Bocianku jest 
Karol Kuziel, absolwent pra-
wa na Uniwersytecie Marii 
Curie Skłodowskiej w Lubli-
nie. Egzamin zawodowy zło-
żył w 2019 roku. Jest także 

absolwentem Szkoły Prawa 
Procesowego Ad Exemplum 
w Warszawie i uczestnikiem 
wielu kursów oraz szkoleń 
z zakresu postępowania cywil-
nego, prawa energetycznego 

i podatkowego. Prywatnie jak 
samo o sobie mówi jest speł-
nionym ojcem i mężem. 

- Obecnie trwa remont po-
mieszczeń przy ul. Konopni-
ckiej w Kielcach, który planu-

jemy zakończyć w styczniu 
przyszłego roku. Myślę, że 
kancelaria rozpocznie dzia-
łalność na Bocianku w pierw-
szych dniach lutego - informu-
je radca prawny Karol Kuziel.

Radca prawny Karol Kuziel otwiera kancelarię na Bocianku - obok przychodni weterynaryjnej.
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Znamy nazwiska zwycięzców 
konkursu fotograficznego

Wielki konkurs fotograficzny Spół-
dzielni Mieszkaniowej Bocianek zo-
stał rozstrzygnięty. Zobacz piękne 
zdjęcia osiedla.

Konkurs został ogłoszony w paździer-
niku tego roku. Wziąć w nim udział mogli 
wyłącznie członkowie Spółdzielni Miesz-
kaniowej Bocianek oraz ich najbliższa 
rodzina. Z tego powodu jurorzy musieli 
odrzucić prace nadesłane przez osoby 
spoza naszego osiedla.

- Konkurs spotkał się z dużym zainte-
resowaniem mieszkańców, co nas nie-
zmiernie cieszy. Najmłodszy uczestnik 
miał 11 lat zaś najstarszy 74 - mówi Pa-
weł Kubicki, prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej Bocianek, przewodniczący komisji 
konkursowej.

W sumie spośród kilkudziesięciu zdjęć, 
jury zakwalifikowała do finału 30 prac wy-
konanych przez 10 autorów. W grupie 
młodszej (do 18 roku życia) wygrał Bar-
tosz Toporowski, zaś w grupie starszej 
(powyżej 18 roku życia) zwyciężył Mate-
usz Dudek.

Laureaci oraz finaliści konkursu (po 5 
osób w każdej grupie wiekowej), otrzyma-
li nagrody – bony upominkowe do jednej 
z kieleckich galerii handlowych.

Oto nazwiska nagrodzonych:
Mateusz Dudek, Paweł Tomczyk, 

Anna Jeziorska, Danuta Lewandowska, 
Jagoda Kusiej, Wiktoria Bujak, Igor Za-
telmajer, Paulina Bator, Aleksandra Mróz, 
Bartosz Toporowski.

Dodatkową nagrodą jest to, że zdjęcia 

finalistów konkursu znalazły się w spe-
cjalnym bezpłatnym kalendarzu na 2022 
rok, który został wydany przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową Bocianek. Każdy 
członek naszej spółdzielni otrzymał ten 
kalendarz bezpłatnie do swojej skrzynki 
pocztowej.

Fot. Mateusz Dudek

Zawiera zdjęcia nadesłane na konkurs fotograficzny zorganizowany przez SM Bocianek

Kalendarz 2022

Przyjaciele szkoły i osiedla łączą siły
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 

Podstawowej nr 1 oraz Osiedla Bo-
cianek „Kielecka Jedynka” powstało 
w drugiej połowie listopada.

W gronie jego założycielami znaleźli 
się mieszkańcy osiedla, nauczyciele na-
szej „Jedynki” oraz prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek.

Celem organizacji jest pozyskiwanie 
pieniądze z Unii Europejskiej, a także 
z funduszy samorządu województwa świę-
tokrzyskiego oraz miasta Kielce. Pienią-
dze te mają być przeznaczane na remonty 
oraz doposażenie Szkoły Podstawowej 
nr 1, ale także na szeroko pojęty rozwój 
osiedla i integrację jego mieszkańców.

Prezesem stowarzyszenia został Artur 
Jeziorski. Osoby zainteresowane dzia-
łalnością i przynależnością do stowarzy-
szenia proszone są o kontakt mailowy 
kielecka.jedynka@outlook.com lub za 
pośrednictwem portalu społecznościo-
wego facebook: Kielecka Jedynka.

/AP/
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Podział majątku wspólnego 
najczęściej przeprowadza się po 
rozwodzie, którego skutkiem jest 
ustanie wspólności majątkowej 
małżeńskiej. 

Dopuszczalny jest także w trak-
cie trwania małżeństwa, gdy strony 
umową notarialną ustanowią roz-
dzielność majątkową.

Co podlega podziałowi? 
Sąd z urzędu ustala skład i war-

tości majątku wspólnego małżon-
ków podlegającego podziałowi.  
W sytuacji, kiedy w toku sprawy 
sądowej ujawni się inny jeszcze ma-
jątek wspólny, to sąd obejmie go po-
stępowaniem z urzędu, czyli bez do-
datkowych wniosków małżonków. 
Ponieważ istnieje domniemanie, 
że udziały w majątku wspólnym 
są równe sąd przyznając jednemu 
z małżonków składnik majątku za-
sądzi odpowiednie spłaty na rzecz 
drugiego. Dopłaty przyznane będą 
przez sąd, aby wyrównać rozlicze-
nia finansowe z poszczególnych 
składników majątkowych przyzna-
nych każdemu z małżonków. Zasa-
dą jest, że sądowy podział majątku 

wspólnego powinien obejmować 
całość majątku, a jedynie z ważnych 
powodów może być ograniczony do 
części majątku. Natomiast umowny 
podział majątku wspólnego może 
objąć zarówno cały ten majątek, 
jak i może być ograniczony do jego 
części.

Czy sąd może oddalić wniosek 
o podział majątku?

Zdarza się, że nie każdy z mał-
żonków jest zainteresowany po-
działem majątku wspólnego, gdyż 
np. chce nadal zamieszkiwać 
w mieszkaniu i nie ma środków 
finansowych na spłatę byłego mał-
żonka.

Niestety brak chęci czy wyra-
żenie sprzeciwu na podział nie 
hamuje wniosku o podział majątku 
wspólnego a sąd rozpoznając go 
może oddalić żądanie tylko w przy-
padku ustalenia, że nie istnieje ma-
jątek wspólny, którego wniosek do-
tyczy, gdyż jego podział został już 
dokonany. 

Oszacowanie majątku?
Chwilą właściwą dla określenia 

wartości wspólnego majątku by-

łych małżonków jest chwila doko-
nywania podziału tego majątku, tj. 
chwila zamknięcia rozprawy.

Nie ma zatem znaczenia cena za-
kupu nieruchomości wpisana w ak-
cie notarialnym, gdyż obecną cenę 
rynkową muszą zgodnie wskazać 
uczestnicy a w przypadku sporu 
biegły sądowy z zakresu szacowania 
nieruchomości. Jeśli chodzi o rzeczy 
ruchome to może okazać się, że kil-
kanaście lat po rozwodzie rzeczy te 
mogą mieć znikomą wartość.

Czy sąd może wbrew naszej 
woli przyznać nam określone 
składniki majątku wspólnego?

W postępowaniu o podział ma-
jątku wspólnego, sąd nie może 
wbrew woli uczestnika przyznać 
mu prawa majątkowego i zasądzić 
od niego na rzecz innego uczestnika 
spłatę lub dopłatę. Powody sprzeci-
wu uczestnika są prawnie irrele-
wantne. Również wzgląd na zasady 
współżycia społecznego i interesy 
uczestników nie uzasadnia orzeka-
nia w taki sposób o podziale. Zatem 
jeśli okaże się, że żaden z uczestni-
ków nie optuje za przyznaniem mu 

danego składnika majątkowego, to 
zostanie zarządzona jego sprzedaż. 
Jest to rozwiązanie niekorzystne 
dla uczestników, bo wiąże się z ko-
niecznością poniesienia dalszych 
kosztów związanych z czynnościa-
mi komornika.

Czy były mąż może skutecznie 
sprzedać wspólny dom, zamiesz-
kany przez byłą żonę z dziećmi 
zanim nastąpi podział majątku?

Gdy jeden z małżonków nie wy-
pełnia obowiązku troski o dobro 
rodziny, jego postępowanie jako 
pozostające w sprzeczności z zasa-
dami współżycia społecznego nie 
może korzystać z ochrony prawa.  
Sąd Najwyższy uznał, iż sprzedaż 
domu zamieszkanego przez byłą 
żonę i dzieci osobie trzeciej sta-
nowi nadużycie prawa i czynność 
taka jest nieważna. Były małżonek 
nie może nadużywać swego prawa 
własności do domu zbudowanego 
dla całej rodziny na jego działce. 
Ze względu na konstytucyjną za-
sadę ochrony dobra rodziny i dobra 
dzieci należy uznać takie rozporzą-
dzenie za bezwzględnie nieważne.

Porad udziela
adw. Ilona Wojewodzic-Pedryc

z Kancelarii Adwokackiej
ul. Warszawska 21. lok. 29

tel. 694-740-547

Czym jest podział majątku?
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE NA ŁAMACH „ECHA BOCIANKA”

Wyburzą garaże i co dalej? Jest pierwsza 
propozycja ze strony drogowców
Wraz z rozbudową ulicy 

Świętokrzyskiej zburzona 
zostanie duża część garaży 
przy ul. Konopnickiej. Wła-
dze spółdzielni chcą poro-
zumieć się z drogowcami, 
by wybudowali nam w ra-
mach rekompensaty nowe. 
Są pierwsze propozycje.  

16 grudnia 2021 w siedzibie 
kieleckiego oddziału General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad odbyło się robo-
cze spotkanie władz GDDKiA 
z  Pawłem Kubickim - prezes 
spółdzielni "Bocianek" oraz 
- przedstawicielami grupy 
właścicieli garaży Józefem 
Binkowskim oraz Tomaszem 
Smolińskim. Dyrektor GDDKiA 
Krzysztof Strzelczyk oraz jego 
pracownicy przedstawili kilka 
wstępnych propozycji posta-
wienia nowych modułowych, 
w tym dwupoziomowych gara-
ży. Propozycje te były zbieżne 
z oczekiwaniami przedsta-

wicieli mieszkańców osiedla 
Bocianek i spotkały się z ich 
aprobatą. Zaznaczyć należy, 
że były to wstępne nie wiążą-
ce żadną umową propozycje.

Wstępne porozumienie po-
zwoli natomiast obu stronom 
na dalsze działanie w celu do-
precyzowania możliwych roz-
wiązań. Pierwszy krok leży po 
stronie Spółdzielni, która musi 
rozpoznać możliwości formal-
no-prawne, a także przeprowa-
dzić spotkania z właścicielami 
garaży, aby im przedstawić te 
propozycje i uzyskać ich zgodę 
na takie działanie.

/PK/

Garaż piętrowyGaraż z parkingiem

Wzmocniona konstrukcja 
umożliwia wykorzystanie 
zabudowy piętrowej lub 
wykorzystanie dachu jako 
parkingu



Echo Bocianka  •  nr 50 •  GRUDZIEŃ 2021

W Y D A R Z E N I A10

Miód na wzmocnienie  
odporności dla seniorów

Najstarsi mieszkańcy osiedla Bo-
cianka otrzymali miód, który wytwo-
rzony został przez pszczoły z naszej 
pasieki.

W 2020 roku Spółdzielnia Mieszka-
niowa Bocianek nawiązała współpracę 
ze Świętokrzyskim Stowarzyszeniem 
Pszczelarzy i objęła opieką kilka rodzin 
pszczół oraz trzmieli.

Dzięki temu spółdzielnia co roku dys-
ponuje kilkunastoma litrami miodu, któ-
ry przed świętami Bożego Narodzenia 
rozdawany jest najstarszym mieszkań-
com osiedla.

- Miód jest świetnym, naturalnym 
środkiem na wspieranie odporności, 
która jak wiadomo najbardziej potrzeb-
na jest seniorom, zwłaszcza w trudnym 
okresie pandemii. Dlatego zdecydowali-
śmy, że to właśnie im będziemy przeka-
zywać słoiczki z miodem – mówi Paweł 
Kubicki, prezes Spółdzielni Mieszkanio-
wej Bocianek w Kielcach.

Po raz pierwszy miód bociankowym 
seniorom przekazano w grudniu ubie-
głego roku. Na początku tego miesią-
ca złocistym słodkim płynem obdaro-
wanych zostało kolejnych kilkadziesiąt 
mieszkańców osiedla. 

/AP/
Wśród osób, które w tym roku otrzymały miód była Barbara 
Abram. Kobietę ucieszył ten słodki podarunek.

Trwa budowa kompleksu  
sportowo-rekreacyjnego
Miał być gotowy do koń-

ca listopada, niestety prace 
się przedłużają. Budowa 
Kompleksu Sportowo-Re-
kreacyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr 1 jeszcze 
trochę potrwa. 

Inwestycje realizowana jest 
w ramach Kieleckiego Budże-
tu Obywatelskiego.

Projekt „Bocianek na Start 
- Kompleks Sportowo-Re-
kreacyjny przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Stanisława 
Staszica w Kielcach” został 
zgłoszony w ubiegłym roku 
do realizacji w ramach bu-
dżetu obywatelskiego. Dzięki 
szeroko zakrojonej akcji pro-
mocyjno-informacyjnej (wielo-
krotnie pisaliśmy o tym także 
na łamach „Echa Bocianka”), 

projekt otrzymał 3559 głosów 
(najwięcej w swojej kategorii) 
i uzyskał finansowanie.

Rozpoczęcie budowy nie-
co się przeciągało, bowiem 

konieczne było wprowadze-
nie kilku zmian oraz mody-
fikacji pierwotnego planu. 
Ostatecznie budowa ruszy-
ła pod koniec wakacji 2021. 

Obecnie wykonany został 
fragment bieżni oraz sektor 
z piaskiem wykorzystywany 
w przyszłości do zawodów 
w skokach w dal. Wokół uło-
żona została już kostka chod-
nikowa.

Ciężki sprzęt wciąż pracu-
je wyrównując teren pod na-
wierzchnię boiska.

W ramach budżetu obywa-
telskiego przy naszym osied-
lu powstała także mini tężnia 
solankowa. W tym roku sta-
raliśmy się również o dotację 
na termomodernizację przed-
szkola przy ul. Kasprowicza. 
Niestety ten ostatni projekt 
nie zakwalifikował się. Mimo 
to dziękujemy wszystkim, któ-
rzy oddali głos na bocianko-
we inwestycje.Powstała już bieżnia, wciąż nie ma boiska.
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Włodzimierz Lubański, 
mistrz olimpijski z 1972  
roku w piłce nożnej, legen-
da reprezentacji Polski oraz 
Wojciech Bartnik, zdobywca 
brązowego medalu w boksie 
na igrzyskach 1992 wzięli 
udział w Grupie im. Stani-
sława Terleckiego na piłkar-
skich trójkach w Szkole Pod-
stawowej nr 1 na Bocianku. 

Odbyło się to w ramach 28 
edycji Turnieju Grudniowego, 
która potrwała do 19 grudnia. 
Impreza już swoim zasięgiem 
wyszła poza Polskę.

W pierwszej edycji trójek 
wystartowało 35 zespołów, 
a furorę zrobił Stanisław Terle-
cki, świetny technik, wcześniej 
gwiazda halowej ligi w USA. 
Z Cosmosem nie udało mu się 
wygrać, ale ta odmiana futbolu 
przypadła mu do gustu i pro-
mował ją, gdzie tylko pojawiała 
się możliwość. 

W późniejszych latach na 
parkiecie Szkoły Podstawowej 
nr 1 znakomicie pokazał się 
Roman Kosecki. Kosa został 
w 2000 roku mistrzem Turnieju 
Grudniowego ze Sportingiem 
Kielce, a w 2001 roku królem 
strzelców Grupy Medialnej gra-
jąc w Miteksie. Szybkiemu trój-
kowemu futbolowi przybywało 
zwolenników i już w 2002 roku 
w turnieju pękła bariera stu ze-
społów – 114. Kolejna edycja - 
2003 rozegrana została już nie 

tylko w SP 1, bo zagościła w hali 
przy ulicy Żytniej. Z czasem 
przybywało miejsc rozgrywania 
trójek, znanych postaci, nie tyl-
ko ze świata sportu. Grudniowy 
trafił do Rzeszowa, Łodzi, Rygi, 
Wilna, innych ośrodków z woje-
wództwa świętokrzyskiego, ale 
pozostał wierny tradycji jedynki 
na Bocianku. W 28 edycji tutaj 
rozgrywa się większość spot-
kań kategorii OPEN, całą dru-
gą rundę i finały z udziałem 16 
drużyn. Pucharowa rywalizacja 
na sam koniec stanowi kwint-
esencję turnieju, który wspa-
niale promuje Kielce i region 
świętokrzyski. 

– Najważniejsze, że idea 
jest skierowana do dzieci i mło-
dzieży i promuje piłkę nożną 
oraz sport. Turniej może się 
poszczycić wspaniałą historią, 
pisaną też przez wielu wybit-
nych zawodników jak Stasiu 
Terlecki, niesamowity tech-
nik. Trójki uczą podejmowa-
nia szybkich decyzji i szlifują 
technikę. Będąc w regionie 
świętokrzyskim nie mogłem nie 
skorzystać z okazji i zaliczyłem 
występ w tym znanym turnieju 
– mówi Włodzimierz Lubański, 
który poszedł w ślady Zbignie-
wa Bońka, który zaprezentował 
się w SP 1 w 2017 roku.

Takich pięknych historii było 
mnóstwo w dziejach Turnie-
ju Grudniowego. Przed nami 
mnóstwo kolejnych.

Słynni polscy olimpijczycy 
gościli na naszym osiedlu

Bokser Wojciech Bartnik (z lewej) oraz legenda polskiego fut-
bolu Włodzimierz Lubański byli gośćmi turnieju który rozgry-
wany jest na Bocianku.

Od lewej: prezes SM Bocianek Paweł Kubicki, Włodzimierz Lu-
bański oraz Jaromir Kruk, organizator turnieju grudniowego.

Tężnia w Parku Dygasińskiego już jest

Tężnia w Parku Dygasińskiego powstała w ramach budżetu obywatelskiego.

W Kielcach ustawiono pierwsze dwie mini 
tężnie solankowe. Jedna z nich znajduje się 
przy naszym osiedlu w Parku imienia Dygasiń-
skiego. 

Mieszkańcy będą mogli z nich korzystać dopiero 
wiosną, gdy temperatury będą dodatnie, bo wtedy 
zostanie uruchomiony przepływ wody z roztworem 
solankowym.

Mini tężnie powstały w ramach inwestycji zgło-
szonych przez mieszkańców Kielc do budżetu oby-
watelskiego.

Przypomnijmy, że w ramach tego właśnie budże-
tu powstaje na naszym osiedlu Kompleks Sporto-
wo-Rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1. 
Szczegóły obok na stronie 10.



Czas na ...ANGIELSKI NIEMIECKI
zajęcia językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłychzapraszamy na naukę

informacje i zapisy

603 79 89 89

os. BOCIANEK
ul. Konopnickiej 5
(w pawilonach Ip.)

603 79 89 89

Zapraszamy na kursy językowe w nowym roku 2022.

INTENSYWNE zajęcia przygotowywujące do egzaminu

ósmoklasisty od 17-21 stycznia 2022 r.
W nowym roku uruchamiamy nowe grupy językowe

oraz zajęcia indywidualne. Nauka stacjonarna lub ON-LINE.

 


