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PRACE NAD STATUTEM Inwestycja przy ul. Ogrody 14

Wiosną bieżącego roku informowaliśmy Państwa po raz pierw-
szy o planach zagospodarowania terenów przy ul. Ogrody 14, 
znajdujących się naprzeciwko „Modraczka”. Inwestycja objąć 

miałaby budowę nowoczesnego miasteczka rowerowego, budynku miesz-
kalno-usługowego oraz nowych miejsc parkingowych. Projekty, które  
w ramach ogłoszonego konkursu napłynęły do Spółdzielni kilka miesięcy 
temu, nie spełniły Państwa i naszych oczekiwań. Zleciliśmy, zatem opra-
cowanie kilku nowych propozycji. Stały się one przyczynkiem do rozpo-
częcia konsultacji z członkami SMB. Pierwsze z nich odbyły się 4 paź-
dziernika b.r., w Domu Kultury „Modraczek”. Zaproszony na spotkanie 
architekt zaprezentował wizualizacje proponowanych rozwiązań, tj. mia-
steczka rowerowego z placem zabaw (dostosowanego dla potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych), miejscem rekreacyjnym dla osób starszych, siłownią 
„na powietrzu” i skateparkiem, a także budynku mieszkalnego oraz blisko 
50 nowych miejsc postojowych wzdłuż ulicy Ogrody (od rogu z ul. Synów 
Pułku aż po granice kościoła).

Spotkanie, na którym pojawiło się ok. 100 osób, było bardzo burzli-
we. Grupa przeciwników inwestycji w dużej mierze zdominowała pozo-
stałych zebranych. Niemniej jednak konsultacje pozwoliły uzyskać opinie 
zebranych, które zostały wzięte pod uwagę przy pracach nad projektem. 
Dodatkowo wspomnieć należy, że zgłaszano również pomysły lepszego 
zagospodarowania skarpy, na której opiera się osiedle, z przeznaczeniem 
parkowo-spacerowym. Pomysł ten zyskał poparcie Zarządu i z pewnością 
zostanie w przyszłości zrealizowany.

Nie jest to jednak koniec konsultacji z Państwem. Zarząd Spółdzielni 
nadal będzie chciał przekonywać do planów inwestycyjnych. Ostateczna 
wersja budynku nie powinna przekroczyć wysokości stojącego obok bu-
dynku przy ul. Ogrody 12, a od jego strony będzie nawet sporo niższa. 
Zaznaczyć również trzeba, że zaprezentowane na spotkaniu warianty no-
wego bloku spełniały wszelkie normy prawne i budowlane, w tym kwestie 
wysokości czy odległość od innych budynków.

Rafał Jaroch

W trakcie tegorocznego Walnego Zgromadzenia składano wnioski  
o dokonanie zmian w Statucie naszej Spółdzielni. Ostatecznie 
żadna z propozycji nie zyskała poparcia zebranych. Jedną z przy-

czyn tych decyzji były sejmowe prace nad zmianą Ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. W trakcie obrad Walnego Zebrania ustalono, że ewentualne 
zmiany do Statutu wprowadzone będą po wejściu w życie powyższej ustawy.  
(O zmianach zawartych w jej projekcie pisaliśmy w poprzednim „Tu miesz-
kam”) Sejm kadencji, która się niedawno zakończyła, przedmiotowej ustawy 
jednak nie uchwalił. Spowodowało to, że jej projekt trafił do „kosza”. Obecny 
skład Sejmu, jeśli będzie chciał wrócić do tematu spółdzielni mieszkaniowych, 
będzie musiał rozpocząć prace od nowa.

Niemniej jednak, w trakcie Walnego Zgromadzenia ustalono, że jesie-
nią 2011 r. rozpoczniemy prace nad zmianami do naszego Statutu. Każdy 
z członków SMB może złożyć wniosek w tej sprawie. Zainteresowani oraz 
wyznaczeni pracownicy Spółdzielni stworzą zespół, który wypracuje je-
den wspólny projekt nowego brzmienia Statutu, i który zostanie przedsta-
wiony do uchwalenia na najbliższych obradach Walnego Zgromadzenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania 
pomysłów zmian do Statutu. Można tego dokonać osobiście w siedzibie 
SMB przy ul. Boya-Żeleńskiego 1, pokój 110 lub poprzez e-mail: 

sprawysamorzadowe@smbudowlani.pl
Rafał Jaroch
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Misją spółdzielni i głównym jej celem (§3 ust. 1 pkt 1 Statutu 
SMB) jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i innych po-
trzeb członków oraz ich rodzin. Przedmiotem działalności spół-

dzielni jest budowanie lub nabywanie budynków (§4 ust. 1 pkt 3-8). Jed-
nym z głównych celów zarządzania nieruchomościami jest efektywne wy-
korzystanie terenów, które objawiać się może w formie budowy mieszkań, 
miejsc postojowych czy placów rekreacyjnych. W obecnych czasach nowe 
inwestycje dodatkowo poprawiają estetykę i urbanistykę oraz prestiż osie-
dli. A te realizowane na gruntach ogólnospółdzielczych przyczyniają się 
do wzrostu wartości mienia, które jest współwłasnością wszystkich człon-
ków spółdzielni.

Inwestycja to wymierne korzyści ekonomiczne. Koszty utrzymania 
słabo zagospodarowanych terenów w naszej Spółdzielni wynoszą ponad 
500 000 zł rocznie. Ponoszą je wszyscy mieszkańcy. Zarządzanie nieru-
chomościami polega m.in. na tym, aby właścicielom, o ile jest to możliwe, 
przynosić zysk, a nie generować koszty. Dlatego planem Zarządu jest uczy-
nienie z powyższych terenów źródła przyszłych dochodów dla wszystkich 
członków SMB. Grunty przy ul. Ogrody 14 mają wartość rynkową ok. 
3 000 000 zł. Te pieniądze, mówiąc kolokwialnie, „leżą” nieużytkowane 
w tym gruncie. Dzięki inwestycji odzyskamy tę kwotę i będziemy mogli 
przeznaczyć na bieżące utrzymanie pozostałych istniejących budynków. 
Planowane w nowej inwestycji lokale użytkowe, które można wynająć na 
sklepy, banki itp. przyczynią się do relatywnej obniżki czynszu wszystkich 
członków Spółdzielni. Gdyż to z wynajmu tego typu lokali, Spółdzielnia 
dopłaca członkom do opłat za mieszkanie (obecnie 0,28 zł/m2/m-c).

Na zakończenie podkreślić należy, że Zarząd w swej pracy na rzecz 
Spółdzielni kieruje się zasadą realizacji wspólnych interesów społecznych  
i ekonomicznych wszystkich członków Spółdzielni oczywiście starając się je  
w jak największym stopniu pogodzić z interesami lokalnych społeczności.

Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Ogrody jest obecnie  
w fazie dalszego uzgadniania. Z chwilą uzyskania satysfakcjonującego 
rezultatu uwzględniającego wniesione uwagi, projekt zostanie poddany 
opinii Rady Nadzorczej, Rad Osiedli, Gminnej Radzie Osiedla „Wyżyny”,  
a także zostanie przedstawiony do wiadomości mieszkańców.

(Wizualizację obecnego stadium koncepcji „parku rozrywki oraz budynku umieści-
liśmy na okładce i str 2).

Przyszedł czas na opracowanie budżetu dla Spółdzielni na kolejny 
rok. Planowane zadania powinny wpisać się w wieloletnie progra-
my rozwojowe spółdzielni.

Celem istnienia spółdzielni jest prowadzenie wspólnej działalności 
gospodarczej w interesie zrzeszonych członków, najczęściej nienależą-
cych do najzamożniejszych grup społecznych.

Nasze przedsięwzięcia gospodarcze i organizacyjne mają na celu za-
spakajanie szeroko pojętych potrzeb członków Spółdzielni, w tym ochro-
nę członków przed nadmiernym wzrostem kosztów utrzymania mieszkań, 
poprawę komfortu życia i zamieszkania.

Dzięki wzajemnej współpracy i zrozumieniu doprowadziliśmy do 
usunięcia wad technologicznych, którymi obarczone jest budownictwo 
wielkopłytowe.

Kompleksowe ocieplenie budynków mieszkalnych, wymiana zuży-
tych okien, opomiarowanie dostaw energii cieplnej (liczniki w węzłach 
cieplnych, zawory termostatyczne i podzielniki kosztów ogrzewania  
w mieszkaniach) oraz opomiarowanie poboru wody przyniosło mieszkań-
com wymierne efekty.

Spółdzielnie nie są przecież nastawione na maksymalizację zysku,  
a na maksymalizację korzyści dla członków.

Nie można sprowadzać korzyści do dofinansowania Spółdzielni do 
kosztów utrzymania mieszkania w wysokości 0,28 zł/m2/miesiąc.

Nasi członkowie wiedzą, że dzięki zaangażowaniu środków Spółdziel-
ni można było realizować wieloletnie programy, mimo braku środków na 
funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości. Dzięki wsparciu 
spółdzielni również wykup własności gruntu pod budynkami mieszkalny-
mi nie obciążył nadmiernie budżetów naszych mieszkańców. Inwestycje 
spółdzielcze to nie tylko powiększanie majątku spółdzielni, będącego wła-
snością członków, ale także gwarancja pomocy w realizacji kapitałochłon-
nych remontów nieruchomości, dbałość o ich płynność finansową.

Nieoprocentowane pożyczki wewnątrz spółdzielcze są możliwe dzię-
ki nieprzerwanej działalności inwestycyjnej Spółdzielni mimo niesprzyja-
jących warunków zewnętrznych.

Wspólne działania oraz sprawdzone, wypracowane wzorce wielolet-
niego funkcjonowania i nabyte doświadczenia sprzyjają obecnie realizacji 
programów rewitalizacji naszych osiedli.

Dlaczego Spółdzielnia 
powinna realizować inwestycje?

Czas planowania – czas refleksji
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Do zrobienia pozostało jeszcze tak wiele: wymiana instalacji, posa-
dzek na klatkach schodowych i piwnicach, odnawianie ścian i elewacji, 
tworzenie nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury towarzyszącej 
budynkom (chodniki, parkingi, tereny zielone, place zabaw, śmietniki).

Nie możemy zapominać również o naszym statutowym celu, jakim 
jest stwarzanie warunków zaspokajania potrzeb społeczno-wychowaw-
czych i kulturalno-oświatowych członków.

Środki przeznaczone na integrację społeczności lokalnej w formach 
proponowanych przez nasz „Modraczek”, placówkę o aktywności arty-
stycznej, edukacyjnej i rekreacyjnej, ale także w otwartych formach fe-
stynowo-piknikowych są inwestycją w integrację środowiska, a zatem  
w rozwój społeczny naszej zbiorowości.

Formułując programy i zadania na przyszłość tak trudno zachować 
spółdzielczą solidarność, znaleźć równowagę między egoizmem a altru-
izmem, pogodzić potrzeby mieszkańców konkretnego budynku i całego 
osiedla z dobrem ogółu.

Miejmy świadomość, że ludzie zamożni są zdolni realizować swoje 
potrzeby samodzielnie, a spółdzielnia ukierunkowana jest także na realiza-
cję potrzeb ludzi gorzej sytuowanych, którym powinniśmy udzielić wspar-
cia finansowego i organizacyjnego.

Zdzisława Knapińska

Szanowni Państwo
Nasza spółdzielnia od 2009 r. czynnie uczestniczy w pilotażowym pro-

gramie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pn.: „JESTEM ODPOWIE-
DZIALNY I CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE”. Projekt realizowany jest 
na osiedlu „Wyżyny” w Bydgoszczy, a po uzyskaniu widocznych efektów 
zostanie stopniowo wdrażany we wszystkich dzielnicach Bydgoszczy oraz 
w późniejszym okresie w największych miastach województwa kujawsko-
pomorskiego. Główną ideą programu „JESTEM ODPOWIEDZIALNY 

I CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE” jest przede wszystkim budowanie więzi 
społecznych, likwidowanie wśród mieszkańców anonimowości, podniesie-
nie poziomu zaufania do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i po-
rządek publiczny, a także zwiększenie poczucia odpowiedzialności za nasze 
dobro wspólne. Ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą po-
wszechny sprzeciw i poczucie wśród nas zagrożenia. Poczucie bezpieczeń-
stwa  lub jego brak  przesądza o rozwoju i jakości naszego życia. 

Do realizacji zadań związanych z tym programem został powołany 
zespół roboczy, w skład którego wchodzi przedstawiciel naszej spółdziel-
ni, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Komisariatu Policji 
Bydgoszcz-Wyżyny, Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej „Wyży-
ny”; Domu Kultury „Modraczek”, Straży Miejskiej, Rady Osiedla „Wyży-
ny” oraz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej.

W ramach tego pomysłu realizowane są m.in. spotkania z mieszkań-
cami, a także organizowane pikniki rodzinne pn. „ODDAJĘ - RATUJĘ”, 
podczas których przeprowadzana jest zbiórka krwi, prowadzone są kon-
kursy, zabawy i gry dla dzieci oraz młodzieży. Do dyspozycji miesz-
kańców są także przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo i porządek publiczny, administracji naszej spółdzielni, rady 
osiedla oraz rejonowego ośrodka pomocy społecznej. Najbliższy pik-
nik rodzinny odbędzie się w Domu Kultury „MODRACZEK” w dniu  
6 listopada br. od godziny 11:00 do 16:00, na które, już dziś serdecznie 
zapraszamy.

Również w ramach tego projektu od dzisiejszego wydania „Tu miesz-
kam”, razem z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz 
Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy będziemy umieszczać ważne  
i potrzebne informacje dotyczące naszego wspólnego, ogólno pojętego 
bezpieczeństwa. Zostaną one podzielone na obszary tematyczne, np.:

jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie;• 
jak uniknąć zagrożeń;• 
co zrobić, gdy jest się świadkiem przestępstwa lub wykroczenia; • 
jakie są sposoby zapobiegania przestępczości;• 
jakie są prawa ofiary przestępstwa;• 
jak postępować w razie pożaru, jak zapobiegać pożarom; • 
jeśli musisz zeznawać - rola świadka w postępowaniu karnym.• 

Czas planowania – czas refleksji Nasze bezpieczeństwo



10 CZASOPISMO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  BUDOWLANI

1958-2011
11

Mamy ogromną nadzieję, że nasz wspólny wysiłek przyczyni się do 
zmniejszenia anonimowość i bierność wśród mieszkańców co w efekcie 
spowoduje, że osiedle będzie kojarzone jako miejsce: przyjazne, bezpiecz-
ne, z mieszkańcami nieobojętnymi na zło, reagującymi na zjawiska pato-
logiczne i chuligańskie, dającymi dobry przykład dzieciom i młodzieży, 
dbającymi o dobro wspólne, współpracującymi z formacjami ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Poprawa bezpieczeństwa nie stanie się jednak z dnia na dzień. Jeżeli 
zaczniemy naprawdę pracować „razem”, możemy osiągnąć cel, jakim jest 
bezpieczniejsze i lepsze życie w naszym pięknym kraju. 

Piotr Kozłowski

Jak co roku z uwagi na zbliżający się dzień Wszystkich Świętych 
bydgoscy policjanci przygotowują się do „Akcji Znicz”. Policyjna akcja 
potrwa od 28 października do 2 listopada. W trakcie jej trwania nad bez-
pieczeństwem użytkowników dróg, zarówno pieszych jak i tych zmoto-
ryzowanych, czuwać będą nie tylko funkcjonariusze Policji, ale również 
Straży Miejskiej, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Okres ten 
jest okresem szczególnym dla wszystkich policjantów. W głównej mierze 
patrole skierowane zostaną do wzmocnienia zmienionej organizacji ruchu, 
zwłaszcza w rejonach nekropolii oraz do czuwania nad bezpieczeństwem 
użytkowników dróg, w tym także na głównych ciągach komunikacyjnych. 
Liczba pełniących wówczas służbę policjantów niewątpliwie wynikać bę-
dzie z występującego zagrożenia jak również lokalnych potrzeb i uwarun-
kowań . W czasie akcji „Znicz 2011” szczególna uwaga zostanie skiero-
wana na stan trzeźwości kierujących pojazdami. 

A oto kilka ważnych informacji:

Zwracajmy uwagę na wszelkie komunikaty dotyczące zmian or-
ganizacji ruchu, unikajmy jazdy „na pamięć”. W miarę możliwości 
korzystajmy z komunikacji miejskiej. 

Wybierając się w dłuższą podróż róbmy co pewien czas przerwę 
na odpoczynek. Pamiętajmy o korzystaniu z chodników lub pobo-
czy. Nie wstydźmy się także noszenia elementów odblaskowych, które 
mogą uratować nam i naszym najbliższym życie!!!

Policjanci będą pojawiać się w okolicach cmentarzy w celach pre-
wencyjnych. Dzień  Wszystkich Świętych od lat jest bowiem żniwem 
dla kieszonkowców - nie pozostawiajmy cennych rzeczy w samocho-
dach. Zwracajmy uwagę na torebki. Złodziej czeka na okazję. 

aspirant Monika Hermann 

TELEFONY ALARMOWE:

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

POLICJA – 997

STRAŻ POŻARNA – 998

STRAŻ MIEJSKA – 986

WOJEWÓDZKIE CENTRUM 

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BYDGOSZCZY – 987

BYDGOSKIE CENTRUM 

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO– (52) 585-98-88

POGOTOWIE GAZOWE – 992

POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE – 993

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE – 994

POGOTOWIE KOMUNIKACYJNE – 995

Nasze bezpieczeństwo AKCJA „ZNICZ 2011”
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Każdy może zapisać swój majątek w testamencie. Jest to nasza 
wola spisana za życia, która obowiązuje po naszej śmierci. Od 23 
października 2011 nastąpiła zmiana w przepisach dotyczących 

sporządzania testamentu. Najważniejsze zmiany dotyczą:
Możliwości zapisania w testamencie konkretnie: co kto ma dostać  

w spadku. Czyli możemy zapisać np. mieszkanie żonie, samochód synowi 
a działkę córce. Będzie to tzw. zapis windykacyjny. Warunkiem jednak 
takiego zapisu jest forma testamentu – musi on być sporządzony w formie 
aktu notarialnego. Zapisu windykacyjnego nie można ustanawiać w testa-
mencie napisanym własnoręcznie, ustnym czy urzędowym. Nie oznacza 
to jednak, że testament sporządzony własnoręcznie nie jest ważny. Można 
go napisać - nie można w nim jednak poszczególnych składników majątku 
zapisać poszczególnym osobom,

Możliwości powołania wykonawcy testamentu, czyli osoby, która bę-
dzie mogła zarządzać np. firmą do czasu rozstrzygnięcia sprawy sądowej,

W przypadku pominięcia ustawowego spadkobiercy w testamencie 
np. syna czy córki ma on możliwość na rozpoczęcie dochodzenia zachow-
ku w ciągu 5 lat. 

Osoby, które mają zapisane w testamencie konkretne rzeczy stają się 
ich właścicielami po nabyciu spadku w sądzie czy u notariusza.

Pamiętajmy, że chcąc zapisać poszczególne rzeczy konkretnym oso-
bom musimy spisać testament u notariusza, którego wybieramy sami; ina-
czej – tj., przy testamencie spisanym własnoręcznie dziedziczą spadko-
biercy w ułamkowych częściach. W każdej chwili możemy też testament 
odwołać i spisać kolejny. 

Barbara Budziak

Tak się zaczyna piosenka Kabaretu Starszych Panów. Żeby na wio-
snę zaśpiewać „mimo zmartwień z zimą żal tej zimy, zimy żal” 
trzeba się do niej przygotować. 

Już od kilkunastu dni jest włączone ogrzewanie. Uruchomienie odbyło 
się bez większych zakłóceń. Wprawdzie jak co roku było kilka przecieków 
na odpowietrznikach, ale w porównaniu do lat ubiegłych ich ilość była 
znacząco mniejsza. Mamy nadzieję, że większość mieszkańców otworzyła 
w maju, po zakończeniu sezonu grzewczego, zawory i dzięki temu będzie 
bardzo mało zapowietrzeń instalacji oraz grzejników. 

Przy okazji wyjaśnijmy. Prawidłowo działający grzejnik jest najcie-
plejszy u góry (rys. 1). Woda przepływając przez grzejnik oddaje ciepło 
do otoczenia i dół grzejnika jest wyraźnie chłodniejszy. W przypadku za-
powietrzenia powietrze znajduje się w górnej części blokuje dopływ wody 
i górna część grzejnika jest chłodniejsza (rys 2). 

W ramach corocznego przygotowania do zimy wymieniono lub napra-
wiono różnego rodzaju odgarniacze do śniegu. We wszystkich skrzyniach, 
którymi dysponujemy uzupełniono piasek. Zgromadzono odpowiedni za-
pas środków chemicznych. Zapas będzie uzupełniany sukcesywnie w za-
leżności od ilości i intensywności opadów .

Przejrzano drzwi wejściowe, okna na klatkach schodowych, w piwni-
cach itp. Wyregulowano samozamykacze przy drzwiach. Regulacja samo-
zamykaczy z uwagi na gęstniejący olej będzie jeszcze powtarzana w miarę 
obniżania się temperatur. 

Spółdzielnia zaplanowała środki finansowe na opłacanie prac wyma-
gających szczególnych uprawnień np. usuwanie śniegu oraz sopli z da-
chów lub użycia odpowiedniego ciężkiego sprzętu jak np. do odśnieżania 
oraz wywozu śniegu w przypadku obfitych opadów.

Zgromadzony sprzęt i przygotowane zapasy piasku oraz soli nie za-
gwarantują, że chodniki będą odśnieżone natychmiast po ustaniu opadów. 

Testament Zima mrozi zima grozi ...
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W zależności od ich obfitości oraz panujących temperatur likwidacja skut-
ków wymaga określonego czasu, dlatego apelujemy o ostrożność i prosi-
my o wyrozumiałość. 

Ze swej strony apelujemy o Państwa współpracę między innymi przy 
odśnieżaniu uliczek osiedlowych. Prosimy o śledzenie komunikatów wy-
wieszanych w wejściach do budynków, tak aby w odpowiednim czasie 
odstawić samochody, co ułatwi pracę operatorom ciężkiego sprzętu oraz 
uchroni je przed ewentualnym uszkodzeniem. 

Mamy nadzieję, że nasze przygotowania, zgromadzone środki oraz 
doświadczenie z ostatnich mroźniejszych i obfitujących w opady zim 
ograniczą do minimum uciążliwości związane z tą porą roku. 

Jak mądrze pomagać ptakom

Jesień w pełni. Część ptaków odleciała już do ciepłych krajów, nie-
które jednak pozostają z nami przez cały rok. Wśród nas zapewne 
jest wielu, którym los skrzydlatych stworzeń jest bliski sercu. Wiosną  

i latem, gdy trwa okres lęgowy wielu gatunków, także tych, które widuje-
my w miastach, można obserwować ich zaloty, wyczekiwać na pierwsze 
pęknięcia skorupki jajek, zwiastujące wyklucie się pisklęcia czy śledzić 
pierwsze próby latania. 

Miłośnicy przyrody, a zwłaszcza początkujący obserwatorzy, zapomi-
nają lub po prostu nie zdają sobie sprawy, że natura zazwyczaj doskonale 
daje sobie radę i nie potrzebuje ingerencji nadgorliwych ludzi. Problem 
ten najbardziej dotyka ptaków żyjących w miastach. Pamiętajmy, że ich 
dokarmianie w mieście może być uzasadnione jedynie zimą, gdy śnieg 
przykrywa grunt, na którym zazwyczaj ptak świetnie odnajduje coś, co 
dla niego nadaje się do jedzenia. Gdy mróz ustępuje, a pokrywa śniegu 
znika, można ze spokojnym sercem zrezygnować z dokarmiania ptaków, 
które doskonale dadzą sobie radę same. Czasem niektóre jednak giną, lecz, 
jeśli nie ma w tym ingerencji ludzkiej, to jest to selekcja naturalna. Takie 
są prawa przyrody. Nasza ingerencja, nawet wynikająca z najlepszych po-
budek, przynosi często odwrotny skutek od zamierzonego. Karmiąc ptaki 
sprawiamy, że przybywa ich na nasze osiedla coraz więcej. Część z nich 

na zawsze opuszcza swe naturalne środowisko i „zadomawia” się w mia-
stach. Pamiętajmy również, że resztki jedzenia wyrzucane ptakom, bardzo 
często padają łupem wszędobylskich szczurów i to one stają się głównym 
„beneficjentem” naszego dokarmiania. A tych akurat spotykać na naszych 
osiedlach nie chcielibyśmy.

Danuta Jabłońska

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej ‘Budowlani” mając na 
uwadze trudną sytuację materialną i życiową dłużników wyraziła 
zgodę na skierowanie do osób zadłużonych w Spółdzielni specjal-

nej oferty dotyczącej spłaty zadłużenia.
Osoby, które we wskazanym przez Spółdzielnię terminie spłacą swoje 

zadłużenie czynszowe mogą liczyć na duże umorzenie odsetek sięgające 
nawet 95%.

Z oferty będą mogli skorzystać wyłącznie dłużnicy, którzy otrzymają 
indywidualną, pisemną propozycję ze Spółdzielni.

Wyrażamy nadzieję, że możliwość umorzenia odsetek zmobilizuje na-
szych dłużników, umożliwi im wyjście z trudnej sytuacji, a jednocześnie 
zmniejszy finansowe obciążenie całej Spółdzielni.

Czy TWÓJ budynek jest zadłużony?
     
Jak co roku prezentujemy na łamach naszego kwartalnika zadłużenia 

w poszczególnych budynkach mieszkalnych. Prosimy o zapoznanie się  
z ich stanem, albowiem zadłużenie może negatywnie odbić się na Państwa 
nieruchomości np.: w zakresie planów remontowych. Zachęcamy do mo-
bilizowania zadłużonych sąsiadów do wizyty w dziale windykacji. 

Z naszych obserwacji wynika bowiem, że pomimo licznych informa-
cji część osób dopiero po osobistej wizycie decyduje się na podjęcie dzia-
łań zmierzających do pozyskania dodatkowych pieniędzy na czynsz np.:  
z tytułu dodatku mieszkaniowego, wynajęcia pokoju studentowi itp.

Niektórzy członkowie w roku ubiegłym zwracali  uwagę na fakt, że 
zadłużenia prezentowane w tabeli są inne od tych które sprawdzali w re-
jestrze zadłużonych członków, który jest do wglądu w administracjach  

Zima mrozi zima grozi ... Jesienne sprzątanie długów
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osiedlowych, dziale windykacji i dziale obsługi mieszkańców. Wyjaśnia-
my, że różnice wynikają z tego, iż poniższa tabela zawiera zadłużenia 
wszystkich mieszkańców (członków i nie członków S-ni), natomiast re-
jestr zawiera wyłącznie zadłużenia członków Spółdzielni.  

Dziękujemy wszystkim osobom terminowo regulującym 
opłaty mieszkaniowe!

 
Osiedle „Centrum”

L.p. Adres
 Zadłużenie na 
30.09.2011r. 

1. Kaliska 9 4153,47
2. Kaliska11 6723,99
3. Kasztanowa 27A 4195,12
4. Kasztanowa 43 3942,10
5. Kasztanowa 45 7233,59
6. Kasztanowa 49 5342,52
7. Czerkaska 13 7418,59
8. Czerkaska 15 6760,47
9. Czerkaska 17 5579,98
10. Czerkaska 19 521,31
11. Czerkaska 27 5881,20
12. Lelewela 35 548,48
13. Lelewela 45 3686,54
14. Lelewela 47 4748,14
15. Lelewela 48 18652,49
16. Lelewela 49 13872,08
17. Park Ludowy 5 3425,08
18. Powst. Wielkopolskich 11 4113,61
19. Powst. Wielkopolskich 13A 3719,52
20. Powst. Wielkopolskich 22 17633,40
21. Powst. Wielkopolskich 23 7532,82
22. Powst. Wielkopolskich 24 24070,06
23. Powst. Wielkopolskich 36 8679,17
24. Powst. Wielkopolskich 38 1354,83
25. Powst. Wielkopolskich 40 4296,93
26. Powst. Wielkopolskich 42 9118,15

27. Jurasza 5 1576,14
28. Jurasza 7 793,58
29. Poniatowskiego 28 I 32568,69
30. Poniatowskiego 28 II 5818,51
31. Powst. Śląskich 9 I 7506,91
32. Powst. Śląskich 9 II 14504,15
33. Powst. Śląskich 9 III 4673,99
34. Powst. Śląskich 9 IV 8223,06
35. Powst. Śląskich 11 II 2551,24
36. Powst. Śląskich 11 III 598,40
37. Powst. Śląskich 11 IV 3909,36
38. Powst. Śląskich 13 I 3596,11
39. Powst. Śląskich 13 II 4122,91
40. Markwarta 10 3490,90
41. Jagiellońska 25 2906,72
42. Jagiellońska 74 22777,05
43. Paderewskiego 6-8 2645,27
44. Zamojskiego 5 6512,09
45. Zamojskiego 14 34155,27
46. Plater 4 229,50
47. Plater 12-14 0
48. Plater 15 2692,03
49. Kozietulskiego 22 I 24999,61
50. Kozietulskiego 22 II 6232,15
51. Chodkiewicza 37 I 3008,74
52. Chodkiewicza 37 II 3310,29
53. Chodkiewicza 37 III 13129,04
54. Chodkiewicza 72 1143,30
55. 3 Maja 16 6571,59
56. Niemcewicza 1-3 13661,76
57. Moczyńskiego 1 5660,81
58. Moczyńskiego 3 8213,75
59. Moczyńskiego 5 4010,94
60. Grabowa 1 9672,09
61. Grabowa 7 26608,54
62. Powst. Wielkopolskich 9 1441,12
63. Jagiellońska 70 A 7231,08
64. Jagiellońska 70 4495,83

Tabele zadłużenia wszystkich
mieszkańców
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Osiedle „Na Skarpie”

L.p. Adres

1. Nowowiejskiego 1 8841,36
2. Nowowiejskiego 2 12960,05
3. Nowowiejskiego 3 21214,45
4. Ku Wiatrakom 9 11899,93
5. Ku Wiatrakom 11 16354,24
6. Ku Wiatrakom 13 95145,25
7. Grzymały-Siedleckiego 2 6479,22
8. Grzymały-Siedleckiego 3 9732,72
9. Grzymały-Siedleckiego 4 11974,83
10. Grzymały-Siedleckiego 5 6516,33
11. Grzymały-Siedleckiego 6 9159,13
12. Grzymały-Siedleckiego 7 10926,19
13. Grzymały-Siedleckiego 8 4891,94
14. Grzymały-Siedleckiego 9 13659,36
15. Bełzy 50 17506,60
16. Bełzy 52 26821,80
17. Ogrody 5 13819,72
18. Ogrody 7 51583,14
19. Ogrody 8 11271,46
20. Ogrody 9 17236,72
21. Ogrody 10 9865,24
22. Ogrody 11 60478,15
23. Ogrody 12 10723,48
24. Ogrody 13 61221,62
25. Ogrody 17 7193,51
26. Ogrody 23 45780,90
27. Ogrody 24 3911,85
28. Ogrody 25 64399,28
29. Ogrody 27 11586,88
30. Ogrody 29 18073,23
31. Ogrody 31 9594,04
32. Ku Wiatrakom 5 58547,33
33. Ku Wiatrakom 7 63040,41
34. Ku Wiatrakom 15 4229,82
35. Ku Wiatrakom 17 13392,23
36. Nałkowskiej 1 15249,43
37. Ogrody 22 6142,07

38. Nałkowskiej 3 13418,97
39. Nałkowskiej 4 3246,63
40. Nałkowskiej 5 8277,26
41. Ogrody 26 4040,66
42. Nałkowskiej 7 5091,02
43. Nałkowskiej 8 3222,08
44. Nałkowskiej 12 12971,67
45. Grzymały-Siedleckiego 21 807,28
46. Nałkowskiej 2 3200,62
47. Grzymały-Siedleckiego 23 4152,43
48. Grzymały-Siedleckiego 25 13788,34
49. Nałkowskiej 6 4447,03
50. Grzymały-Siedleckiego 27 6245,19
51. Grzymały-Siedleckiego 29 9498,46
52. Nałkowskiej 10 4644,69
53. Grzymały-Siedleckiego 31 2611,40
54. Grzymały-Siedleckiego 33 7498,70
55. Grzymały-Siedleckiego 34 11281,35
56. Grzymały-Siedleckiego 36 7541,41
57. Grzymały-Siedleckiego 38 41273,33
58. Ku Wiatrakom 19 4805,34

Osiedle „Na Wyżynach”

L.p. Adres

1. Przyjazna 1 8812,88
2. Przyjazna 2 2670,62
3. Przyjazna 3 14852,77
4. Przyjazna 4 4576,97
5. Przyjazna 5 6467,69
6. Przyjazna 6 3625,48
7. Przyjazna 7 13993,35
8. Łomżyńska 49 3330,01
9. Bohaterów Kragujewca 5 11161,62
10. Bohaterów Kragujewca 7 5586,69

Tabele zadłużenia wszystkich
mieszkańców
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11. Komuny Paryskiej 1 12700,12
12. Komuny Paryskiej 2 5913,13
13. Komuny Paryskiej 2A 34866,73
14. Komuny Paryskiej 3 15401,70
15. Komuny Paryskiej 4 4314,94
16. Komuny Paryskiej 5 16983,97
17. Komuny Paryskiej 6 2975,24
18. Komuny Paryskiej 7 8058,12
19. Komuny Paryskiej 8 7166,25
20. Komuny Paryskiej 11 34123,27
21. Kąkolowa 7 6190,13
22. Białogardzka 4 10568,24
23. Białogardzka 6 20923,66
24. Białogardzka 8 13860,53
25. Białogardzka 10 1039,40
26. Białogardzka 12 42966,94
27. Białogardzka 15 11775,78
28. Białogardzka 17 12405,60
29. Białogardzka 18 4561,76
30. Białogardzka 20 3872,19
31. Białogardzka 21 8777,61
32. Białogardzka 22 1074,07
33. Białogardzka 25 20418,73
34. Glinki 116 2685,34
35. Glinki 116A 24217,72
36. Glinki 125 867,58
37. Glinki 127 1269,54
38. Węgierska 1 11103,92
39. Węgierska 3 11178,51
40. Węgierska 5 37890,31
41. Węgierska 7 12195,60
42. Wiosny Ludów 1 11659,71
43. Wiosny Ludów 2 4694,83
44. Wiosny Ludów 3 2641,88
45. Wiosny Ludów 4 4073,59
46. Wiosny Ludów 5 4977,74
47. Wiosny Ludów 6 16429,76
48. Wiosny Ludów 7 21791,62
49. Wiosny Ludów 8 38260,48
50. Boya-Żeleńskiego 2 23623,33

51. Boya-Żeleńskiego 6 38766,95
52. Boya-Żeleńskiego 8 5926,87
53. Boya-Żeleńskiego 10 13048,16
54. Boya-Żeleńskiego 12 23127,90
55. Boya-Żeleńskiego 14 3539,10
56. Boya-Żeleńskiego 20 19785,67
57. Boya-Żeleńskiego 22 9864,71
58. Boya-Żeleńskiego 30 2909,85
59. Boya-Żeleńskiego 36 1849,67
60. Modrakowa 42A 8634,08
61. Modrakowa 56 2681,54
62. Modrakowa 80 14929,41
63. Rysia 1 3838,73
64. Rysia 3 7217,45
65. Rysia 5 16151,63
66. Rysia 7 40339,89
67. Zajęcza 2 12902,81
68. Zajęcza 4 7062,33
69. Zajęcza 8 7063,08
70. Zajęcza 10 10055,87
71. Zajęcza 16 33883,64
72. Zajęcza 18 6200,13
73. Zajęcza 6 16479,31
74. Zajęcza 12 5331,29
75. Kozala 8 527,63
76. Zajęcza 14 17261,82
77. Kozala 6 6657,33
78. Kozala 4 2506,82
79. Zajęcza 20 12811,62
80. Rysia 14 1768,58
81. Glinki 32 163975,92
82. Rysia 22 7989,08
83. Białogardzka 24 10018,25
84. Białogardzka 28 3057,80
85. Białogardzka 26 2065,90
86. Magnuszewska 3 638,54
87. Magnuszewska 5 5676,25
88. Glinki 80 12515,70
89. Glinki 82 2856,82

Tabele zadłużenia wszystkich
mieszkańców
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Płacenie prowizji bankowej 
- udogodnienie czy przeżytek?

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

Wracamy ponownie do tematu płacenia prowizji bankowej za opłaty 
mieszkaniowe. 

Z przeprowadzonej analizy i licznych telefonów, jakie otrzymaliśmy 
większość mieszkańców jest za rezygnacją z płacenia prowizji za wpłaty 
w PKO i przeniesienia tych kosztów na wpłacających. 

Liczba członków wpłacających czynsz gotówką w PKO BP wciąż się 
zmniejsza. 

W porównaniu do roku 2010 ilość ta zmniejszyła się o kolejne 18,5%. 
Na około 13000 lokali, którymi zarządza Spółdzielnia średnio tylko 32,5% 
osób opłaca czynsz gotówką w PKO. Koszty z tego tytułu wynoszą mie-
sięcznie około 7600,-  i ponoszone są przez wszystkich lokatorów, a ko-
rzysta tylko część. Pozostałe 67,5% osób reguluje należności poprzez zle-
cenia stałe, Internet, inne Banki i w kasie Spółdzielni. 

Jak wynika z powyższych danych rozwiązanie umowy z PKO BP zbli-
ża się nieuchronnie.

 Małgorzata Strzelińska

Czy jest termin na złożenie wniosku dotyczącego przeniesienia wła-
sności lokalu mieszkalnego?

Nie, nie ma terminu na złożenie wniosku dotyczącego przeniesienia 
własności zajmowanego lokalu mieszkalnego. Koszty aktu notarialnego 
związanego z przeniesieniem własności zależą od minimalnego wynagro-
dzenia za pracę, które zmienia się zawsze na początku roku, wiec koszty 
aktu nieznacznie wzrosną.

Czy tylko członek Spółdzielni może przeglądać rejestr dłużników?

Nie, rejestr dłużników może przeglądać członek Spółdzielni, jego 
małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni. Wynika to z ustawy – Pra-
wo spółdzielcze.

Czy mam obowiązek udostępnić mieszkanie w przypadku awarii na 
budynku?

Tak, w razie awarii wywołującej uszkodzenie lub zagrażającej bezpo-
średnio nam lub innym mieszkańcom winniśmy udostępnić swoje miesz-
kanie w celu usunięcia awarii. Gdy nie ma nas w mieszkaniu lub odma-
wiamy jego udostępnienia, pracownicy spółdzielni mają prawo wejść do 
mieszkania w obecności funkcjonariusza policji lub straży pożarnej.

Ostatnio oferowano mi do kupienia nowe drzwi wejściowe do 
mieszkania, sprzedający mówił, że jest przedstawicielem Spółdzielni – 
jak mogę to sprawdzić?

O wszystkich pracach, odczytach itp. sprawach informujemy Państwa 
poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w budynku lub na 
drzwiach wejściowych do niego. Osoby, które wykonują prace mają iden-
tyfikatory. Zawsze możecie Państwo zadzwonić do Spółdzielni i uzyskać 
wyczerpujące informacje na ten temat.

Chcę sprzedać mieszkanie. Czy powinnam przed aktem notarial-
nym sprzedaży przyjść do Spółdzielni?

Tak, gdyż przed aktem notarialnym warto wraz ze strona kupująca 
wszystko sprawdzić i ustalić tj., stan konta opłat za mieszkanie, ewentual-
nych rozliczeń ciepła, wody i pozostałych mediów.

Sprzedałem mieszkanie 05 października, do kiedy mam obowiązek 
zapłaty czynszu?

Jeśli akt notarialny został podpisany 05 października to z tą datą nowy 
nabywca staje się jego właścicielem i odpowiada za zobowiązania w Spół-
dzielni. Pan natomiast jako strona sprzedająca odpowiada za zobowiąza-
nia do 04 października. Jeśli w akcie notarialnym ustaliliście państwo inną 
datę to uzgodnienia te wiążą tylko państwa a nie Spółdzielnię.

 Po włączeniu ogrzewania mam zimne kaloryfery, gdzie mogę to 
zgłosić?
Można to zgłosić do właściwej dla Pani miejsca zamieszkania admini-
stracji osiedlowej. Po godzinach urzędowania Spółdzielni do pogotowia 
hydraulicznego tel. 665 880 013.

Barbara Budziak
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„Nasze Osiedle w kwiatach i zieleni” Propozycje DK „Modraczek”

22 października 2011 r. w  „DK Modraczek” nastąpiło uroczyste 
podsumowanie kolejnej edycji konkursu połączone z prezentacją mul-
timedialną oraz wręczeniem nagród i wyróżnień.

Laureatom  konkursu  serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
osiągnięć w upiększaniu swoich balkonów i ogródków. Gratulujemy też 
tym wszystkim, którzy zostali wyróżnieni. Ich balkony i ogródki też są 
przecież bardzo piękne i co najważniejsze na pewno dają dużo satysfakcji  
i radości właścicielom i tym wszystkim, którzy ich odwiedzają.

Wszyscy przecież pragniemy, by wokół nas było jak najwięcej zieleni.
Ci mieszkańcy, którzy zakładają i pielęgnują przydomowe ogródki oraz 
tworzą kompozycje kwiatowe na balkonach dostarczają nam wspaniałych 
estetycznych wrażeń. Sprawiają, że ukwiecone balkony w fantastyczny 
sposób urozmaicają niejednokrotnie monotonną architekturę, a ogródki 
przydomowe przypominają często  miniaturowe ogrody botaniczne, co 
można było podziwiać na przedstawionej podczas spotkania prezentacji 
zdjęć. Życzymy wszystkim uczestnikom konkursu wielu wrażeń i satys-
fakcji z podejmowania działań na rzecz upiększania własnego otoczenia.

Do zobaczenia w przyszłym roku w kolejnej edycji konkursu, któ-
rej formułę, bazując na doświadczeniach, chcielibyśmy nieco zmienić 
poprzez włączenie do zgłaszania i oceny samych mieszkańców.

W informatorze „Tu mieszkam” Spółdzielnia podawałaby termi-
ny zgłaszania do konkursu, na specjalnych drukach, które dostarcza-
ne byłyby do poszczególnych administracji osiedlowych.

I co Państwo na to? – opinie w tej kwestii prosimy przedstawiać  
w swojej administracji osiedla.

  Teresa Wrzeszcz

OD 26 PAźDZIERNIKA 
do końca listopada można oglądać w „Galerii na Ścianie” 

wystawę fotografii pt.: „Góry…” 
autorstwa Danuty Adamczyk i Anny Kraszkiewicz.

06.11.( NIEDZIELA)  GODZ. 11.00 – 16.00 
– zapraszamy na piknik – „Oddaję – Ratuję” , 

w trakcie trwania imprezy zbiórka krwi, 
turniej szkół z Wyżyn z udzielania pomocy przed medycznej 

oraz rowerowy tor przeszkód, stolik informacyjny pracowników 
ROPS-u,  mini wystawa „Elektronika PRL-u”.

10.11 (CZWARTEK) GODZ. 18.00 
– w ramach Kawiarni Literackiej 

spotkanie z poetką z Rybnika – Martą Gracz, 
oprawa muzyczna w wykonaniu Sławomira Ciecierskiego – gitara, 

prowadzenie – Barbara Jendrzejewska.

14.11 (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 16.00 
– warsztaty dla rodziców 

pt. „Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem 
wyznaczać dziecku granice”
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21.11 (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 16.00 
– czytanie bajek dzieciom

26.11 (SOBOTA) GODZ. 15.30 
 – popołudnie andrzejkowe w Klubie Seniora

08.12. (czwartek) godz. 18.00 
– gościem w Kawiarni Literackiej będzie Robert Kużdowicz 

z Bydgoszczy oraz wystąpi z recitalem Katarzyna Recka.

12.12 (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 16.00 
– czytanie bajek dzieciom

POZA TYM ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA:
Gimnastyki dla Seniorów w każdą środę o godz. 10.00

Fitness dla pań w każdy czwartek o godz. 20.00  

Przyjmujemy chętnych 
do nauki języka angielskiego i niemieckiego 

we wszystkich grupach wiekowych.

REKLAMA PŁATNA

FOTOREPORTAŻ

Odsłonięcie karykatury Barbary Jendrzejewskiej
 (autor karykatury – Marek Rona)

Grażyna Ciemniak wręcza laureatce statuetkę
„Kobieta z pasją”

Marek Magdziarz – prezes SMB i Barbara Jendrzejewska 
– Kobieta z Pasją 2011

Kobieta z pasją
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