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3- letni Kacperek pomaga odśnieżać nasze osiedle

Przeżywając radość Wielkanocnego Poranka 
życzymy, by Zmartwychwstały Chrystus 

obdarzył wszystkich swoją łaską 
i wlewał w serca niezachwianą nadzieję.

A czas Świąt Wielkiej Nocy 
ogarnął wszystkich szczególną tradycją 

i nowymi szczęśliwymi przeżyciami, 
ale przede wszystkim by Wielkanoc 

umocniła naszą  wiarę, podniosła na duchu 
i napełniła serca radością.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
wszystkim mieszkańcom życzenia składają:

Rada Nadzorcza
Zarząd i pracownicy SM „Budowlani”.
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Z życia Spółdzielni

Walne Zgromadzenie 2013 – wybory do Rady Nadzorczej

22 kwietnia br. rozpoczną się obrady Walnego Zgromadzenia naszej Spół-
dzielni. Wzorem poprzednich lat, odbędą się one w pięciu częściach, od 22 do 26 
kwietnia. Jednym z punktów porządku obrad będą wybory do Rady Nadzorczej. 
Korzystając z doświadczeń poprzednich lat, w trakcie zeszłorocznego Walnego 
Zgromadzenia wspólnie uchwaliliśmy zmiany do Statutu, wśród których uregu-
lowaliśmy znacznie kwestie związane z wyborami. Ponieważ wielu z Państwa in-
teresuje się szczególnie tym tematem, dlatego przedstawiamy pokrótce związane 
z wyborami do Rady Nadzorczej niektóre przepisy obowiązującego Statutu. Oto 
one:

§ 64 ust. 6. Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej i na człon-
ków Rady Osiedla odbywa się pisemnie w terminie najpóźniej na 15 dni przed 
posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia i winno zawierać: 

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL kandydata;
2) listę co najmniej 10 członków Spółdzielni popierających kandydata, zawiera-

jącą imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL i podpisy tych 
osób;

3) pisemną zgodę na kandydowanie;
4) oświadczenie kandydata odnośnie przynależności do Spółdzielni, posiadania 

biernego prawa wyborczego, liczby kadencji w Radzie Nadzorczej w przypad-
ku kandydatów na członków Rady Nadzorczej lub liczby kadencji w Radzie 
Osiedla w przypadku kandydatów do Rady Osiedla, potwierdzenie niezatrud-
nienia w Spółdzielni oraz nieprowadzenia interesów konkurencyjnych wobec 
Spółdzielni, określonych w ust. 6III, w tym także zasiadania w organach pod-
miotów gospodarczych współpracujących ze Spółdzielnią;

5) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb wy-
borów do Rady Nadzorczej lub Rady Osiedla;

6) pozostałe informacje o kandydacie określone w §70 ust. 6.

ust. 6I. Zgłoszenie może zawierać także CV kandydata. W przypadku złoże-
nia CV przez kandydata, członkowie Spółdzielni mają możliwość zapoznania się 
z jego treścią w siedzibie Spółdzielni lub w biurach administracji osiedli co naj-
mniej na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 

ust. 6II. Wzory dokumentów wymienionych w ust. 6 i 6I określa Zarząd i za-
mieszcza do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni co najmniej na 21 dni 
przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. W tym samym termi-
nie ww. wzory dokumentów są do odbioru w siedzibie Spółdzielni i biurze admi-
nistracji osiedla.  

ust. 6III. Pod pojęciem interesów konkurencyjnych należy rozumieć przede 
wszystkim przypadki, w których: 

1) podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności 

Spółdzielni, np. zabiega o te same tereny inwestycyjne, wynajmuje na tym samym 
terenie lokale użytkowe, negocjuje warunki umów z tymi samymi podmiotami 
świadczącymi usługi;, 

2) podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub do-
stawy.

§ 70 ust. 2. Liczba mandatów w Radzie Nadzorczej powinna wynikać z liczby 
członków Spółdzielni wg stanu na dzień 01 stycznia roku, w którym odbywać się 
będą wybory do Rady Nadzorczej przy zachowaniu zasady, że jeden członek Rady 
Nadzorczej przypada na 700 członków Spółdzielni, przy czym liczba mandatów 
nie może być mniejsza niż 17, z zastrzeżeniem ust 15.

ust. 6. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej lub Rady Osiedla mogą pro-
wadzić kampanię wyborczą przed obradami Walnego Zgromadzenia i mogą być 
obecni na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia. Członkowie Spółdziel-
ni mogą kandydatom zadawać pytania. Prezentacji kandydatów w trakcie obrad 
Walnego Zgromadzenia dokonuje przewodniczący danej części Walnego Zgroma-
dzenia poprzez przeczytanie informacji o kandydatach opracowanej przez Zarząd 
na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów. Informacja, o której 
mowa powyżej musi zawierać:
1) imię i nazwisko kandydata oraz ulica i numer budynku, w którym znajduje 

się lokal, z którego wynika członkostwo kandydata;
2) wykształcenie i/lub zawód;
3) oświadczenie o ilości kadencji w Radzie Nadzorczej w przypadku kandyda-

tów do Rady Nadzorczej lub ilości kadencji w Radzie Osiedla w przypadku 
kandydatów do Rady Osiedla oraz lat, w których trwały kadencje.

ust. 7. Informacja, o której mowa w ust. 6 może zawierać także:
1) dane o posiadanych przez kandydata uprawnieniach, licencjach, kwalifika-

cjach, dyplomach, ukończonych kursach itp.
2) informacje o przynależności do różnego rodzaju organizacji;
3) dane o zainteresowaniach kandydata.

ust. 15. W przypadku takiej samej ilości głosów uzyskanych przez kilku kan-
dydatów, w skład Rady Nadzorczej lub Rady Osiedla wchodzą wszyscy ci kandy-
daci nawet, jeżeli z wyliczeń wynikać będzie, że jeden członek Rady Nadzorczej 
lub Rady Osiedla reprezentować będzie mniej niż 700 członków Spółdzielni.

 Ewentualne pytania na temat Walnego Zgromadzenia, wyborów do 
Rady Nadzorczej itp. proszę kierować do autora artykułu pod numer telefonu  
52 3234460 lub wysyłać na adres 

e-mail: sprawysamorzadowe@smbudowlani.pl.

      Rafał Jaroch
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Odśnieżanie

Kacper z rodzicami z wizytą 

u Prezesa Marka Magdziarza

Zima 2013, nie tak mroźna  
i śnieżna jak w 2010 r., dała się jednak 
nam wszystkim we znaki. W styczniu 
wielce pomocne okazały się zorgani-
zowane, z udziałem mieszkańców ak-
cje odśnieżania. W niektórych przy-
padkach, pomoc mieszkańców była 
nieodzowna. Najbardziej spektaku-
larrna była akcja między budynkami 
Ogrody 23 i 25. Poza pracownikami 
Spółdzielni, uczestniczyło w niej ok. 
20 mieszkańców, w tym niespełna 
3-letni Kacperek, który w towarzy-
stwie mamy i taty, swoją własną łopa-
tą pomagał dorosłym. Jego postawa 
została doceniona nie tylko przez Za-
rząd SMB, od którego chłopiec otrzy-
mał stosowną nagrodę – zabawkową 
koparkę, ale również spostrzeżona 
przez media (Gazeta Pomorska dwu-
krotnie pisała o postawie Kacperka). 

Inne akcje odśnieżania, w których udział wzięli mieszkańcy, zorganizowane 
zostały między budynkami Ogrody 7 i 11 oraz przy Niemcewicza 1-3

Państwa pomoc była niezwykle istotna nie tylko ze względu na zwiększenie 
ilości „rąk do pracy”, ale także na możliwość wjazdu ciężkiego sprzętu na parkingi. 
Działanie spychacza było bowiem skuteczniejsze, gdy przestawiano samochody 
na czas jego pracy. Wzorowo pod tym względem zachowali się zwłaszcza miesz-
kańcy, którzy zwykle parkują pod budynkiem Administracji Osiedla „Centrum” 
przy ul. Czerkaskiej 32. Po apelu wywieszonym w kilku pobliskich budynkach, 
parking ten był pusty na czas przeprowadzenia akcji odśnieżania.

Oprócz śniegu z parkingów i chodników, usuwano także sople i nawisy 
śnieżne. Tu niezbędny był specjalistyczny sprzęt i osoby z niezbędnymi upraw-
nieniami.

Za pośrednictwem łamów „Tu Mieszkam” Zarząd Spółdzielni 
bardzo dziękuje wszystkim ochotnikom. 

Dzięki Państwu odśnieżanie było znacznie sprawniejsze.

      Rafał Jaroch

                           Zdjęcia z odśnieżania na okładce „Tu mieszkam” 

Od  listopada 2012 r w naszej Spółdzielni został wprowadzony obowiązek 
wpłat na nowo utworzony fundusz remontowy dotyczący garaży. Biorąc pod uwa-
gę fakt, że garaże w świetle prawa budowlanego są budynkami należącymi do tej 
samej kategorii obiektów budowlanych jak budynki mieszkalne czy użytkowe 
większość z Państwa przyjęła tę opłatę ze zrozumieniem. Środki gromadzone na  
funduszu mają pozwolić na kompleksowe wykonywanie prac w zespole garaży jak 
również wokół niego. Ma to na celu  doprowadzenie do ujednolicenia stanu tech-
nicznego wszystkich garaży. Przy planowaniu i realizacji prac, jakie należy wyko-
nać powinno się brać pod uwagę stan techniczny poszczególnych garaży, który do 
tej pory  zależał od jego właściciela. Z tego względu został opracowany projekt no-
welizacji „Regulaminu obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” 
i jej Członków”, w którym zawarto zakres prac wykonywanych w ramach zbiera-
nego przez Państwa funduszu remontowego przy uwzględnieniu istniejącego sta-
nu technicznego poszczególnych garaży, a tym samym zróżnicowania wysokości 
wpłat w zależności od  tego kto jakie prace wykonał wcześniej na swoim garażu. 
Natomiast, jakie roboty należałoby wykonać na nieruchomościach garażowych, 
będą Państwo ustalali na spotkaniach, które będą organizowane przez poszcze-
gólne administracje osiedlowe. 

Przykładem zrealizowanych prac w ramach utworzonego funduszu remon-
towego jest wykonanie nowej nawierzchni w kompleksie garaży zlokalizowanych 
przy ulicy Powstańców Śląskich, gdzie po uzgodnieniu z właścicielami zakresu 
prac, stawki wpłat na fundusz remontowy (sporo wyższej od przeciętnej) oraz we-
wnętrznej, spółdzielczej pożyczce udało się wykonać zaplanowane prace.

GORąCE TEMATy
Fundusz remontowy garaży

Garaże po modernizacji ›

 ‹ Garaże przed modernizacją
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Nowe zasady rozliczania śmieci

Zbliża się termin wejścia w życie nowych zasad gospodarowania odpadami. Od  
1 lipca bieżącego roku zaczyna obowiązywać nowa ustawa, która przeniosła odpowie-
dzialność za gospodarowanie odpadami na gminy. Już teraz musimy rozpocząć przygoto-
wania do przyjęcia nowych zasad.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia gminie do dnia 30 kwiet-
nia 2013 Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
W Państwa imieniu deklaracje ma obowiązek złożyć Spółdzielnia. W związku z powyż-
szym otrzymali Państwo Oświadczenia, w których prosimy o wskazanie ilości zamiesz-
kujących Państwa lokal osób oraz deklarację o segregacji lub braku segregacji odpadów. 
Powyższe informacje są niezbędne do obliczenia należnej gminie opłaty i prawidłowego 
wypełnienia wspomnianych deklaracji. Stawka za segregowane odpady została ustalona 
przez gminę na 12,50 zł od osoby, natomiast przy zadeklarowaniu nie selektywnej zbiórki 
odpadów ustalono stawkę aż o 100% wyższą, czyli 25,00 zł od osoby. Zaznaczyć należy, 
że obecne stawki mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu przez gminę przetargu na od-
bieranie odpadów. Deklaracje dla poszczególnych nieruchomości w zakresie segregacji 
odpadów będą składane zgodnie z wolą większości mieszkańców wyrażoną w Oświad-
czeniach. Jednocześnie informujemy, że obowiązujące umowy na odbieranie odpadów 
zostaną wypowiedziane, a obecne opłaty zostaną zastąpione opłatami przekazywanymi 
za pośrednictwem Spółdzielni do gminy.

Po 1 lipca na naszych osiedlach, w naszych śmietnikach poza do tej pory używany-
mi pojemnikami do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
pojawią się pojemniki w kolorze żółtym i zielonym do selektywnej zbiórki odpowiednich 
odpadów.

Segregowanie odpadów jest zasadne ze względu na dbanie o otaczające nas środo-
wisko, jak również ze względu na znacząco niższe opłaty za odbiór odpadów segrego-
wanych. Jednocześnie należy pamiętać, że zadeklarowanie selektywnej zbiórki odpadów 
wymagać będzie od nas zdyscyplinowania w przestrzeganiu zasad segregacji. 

W związku z tym musimy zastanowić się co dalej z eksploatacją zsypów. Wiele opi-
nii wskazuje, że uniemożliwiają one segregację przecząc tym samym zasadom zawartym  
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy co mogło-
by skutkować ewentualnymi karami. 

 Mimo wielu zmian wprowadzanych przez nową Ustawę ufamy, że wspólnie uda 
nam się sprawnie wejść w nowo obowiązujące zasady i utrzymać należyty porządek na 
naszych nieruchomościach, przy zminimalizowaniu ponoszonych kosztów.

 
Ponadto proponujemy Państwu korzystanie z miejskich stron internetowych, na któ-

rych umieszczane są informacje na temat funkcjonowania nowego systemu. Są to np: 
http://www.odpady.czystabydgoszcz.pl/ lub http://naszesmieci.mos.gov.pl 

Dla mieszkańców Bydgoszczy uruchomiono również infolinię 52 585 8000 i 801 
055 404, gdzie można uzyskać informacje na temat nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. 

Ze swojej strony, aby ułatwić Państwu przygotowanie się do nowego systemu już 
teraz, zamieszczamy ujęte w tabelach zasady dotyczące segregacji odpadów, jakie będą 
obowiązywały na terenie gminy Bydgoszcz.

Magdalena Gołata

PojeMnik żółTy 
(papier, metal, tworzywa sztuczne) 
  
WRZUCAMy 
√ plastikowe butelki po napojach  
    i nakrętki, plastikowe torebki, 
√ puszki po konserwach i napojach,            
    opakowania  z metali kolorowych, 
√ kapsle, kartony po mleku, napojach
   i sokach. 

nie WRZUCAMy 
√ butelki po olejach spożywczych i samochodowych, 
√ opakowania po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach, 
√ styropian, 
√ guma, 
√ butelki z jakąkolwiek zawartością, 
√ puszki po farbach czy baterie, 
√ opakowania po aerozolach, lekach, 
√ opakowania po środkach chwasto czy owadobójczych, 
√ sprzętu AGD. 

PojeMnik Zielony 
(szkło bezbarwne i kolorowe) 

WRZUCAMy 
√ butelki i słoiki szklane po napojach 
    i żywności, 
√ butelki po napojach alkoholowych, 
√ szklane opakowania po kosmetykach. 

nie WRZUCAMy 
√ porcelana i ceramika, doniczki, 
√ żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, izolatory, 
√ szkło stołowe, szkło okularowe, szkło żaroodporne, 
√ ekrany i lampy telewizyjne, 
√ lustra, szyby samochodowe. 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych 
na terenie Miasta Bydgoszczy   
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Zaliczkowanie kosztów gazu

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. Co to znaczy selektywne i nieselektywne?
– Selektywne, czyli zbiórka śmieci odbywa się do specjalnie do tego przeznaczo-
nych pojemników opisanych powyżej. Nieselektywnie, czyli zbiórka śmieci odby-
wa się do jednego pojemnika.

2. Gdzie fizycznie będą ustawione pojemniki? Przy każdej nierucho-
mości – śmietnik? w każdym zsypie głównym w przypadku wieżow-
ców?

– Obecnie jeszcze nie potrafimy ostatecznie odpowiedzieć na to pytanie. Mamy 
nadzieję, że po przeprowadzonym przez Miasto przetargu na wywóz nieczystości 
zostanie to uzgodnione z wybraną przez Miasto firmą wywozową.

3. kto i w jaki sposób będzie kontrolował czy wszyscy stosują się do 
złożonych deklaracji?

– Zgodnie z zapowiedziami umieszczonymi na stronie Miasta firma odbierająca 
odpady ma obowiązek powiadomić Miasto Bydgoszcz o przypadku niedopełnie-
nia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.

4. Czy jeżeli w danej nieruchomości część osób złoży oświadczenie na 
selektywną zbiórkę odpadów, a część na nieselektywną czy będą od-
dzielne zestawy pojemników?

– Zwróciliśmy się z tym pytaniem do Miasta, czekamy na odpowiedź.

5. Co w przypadku nie złożenia oświadczenia, jaką stawką będą te oso-
by obciążane?

– W przypadku nie złożenia deklaracji (w przypadku braku oświadczenia Spół-
dzielnia nie ujmie właściciela danego lokalu w składanej przez siebie deklaracji), 
Prezydent Miasta określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę 
szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomości o podob-
nym charakterze.

6. Czy w stawce będą wliczone i dostarczane worki na segregacje od-
padów? 

– Zgodnie z uzyskaną telefonicznie informacją te stawki nie obejmują opłaty za 
worki do segregacji

7. Czy stawka opłat za wywóz śmieci będzie rozliczana po zakończo-
nym roku?

– Uchwała Nr XXXVI/764/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012 r. 
w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie 
przewiduje takiej możliwości.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych 
na terenie Miasta Bydgoszczy   

Zaliczkowanie kosztów gazu dla mieszkań 
w budynkach opomiarowanych licznikiem zbiorczym

    W związku z częstymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi sposobu ustalania za-
liczek na poczet gazu zbiorczego dla danej nieruchomości wyjaśniamy, że zasady wyszcze-
gólnione są w Regulaminie Rozliczania Kosztów dostępnym w biurach Spółdzielni, bądź 
na stronie internetowej www.smbudowlani.pl 

Podstawą ustalenia kosztów jest ilość zużytego gazu według wskazań gazomierza 
w budynku i aktualna cena 1m3 gazu oraz stała opłata eksploatacyjna. Należy zazna-
czyć, że obciążenie lokali mieszkalnych kosztami zużycia gazu następuje w ramach po-
szczególnych budynków w wyniku podzielenia kosztów dostawy gazu przez liczbę osób 
zamieszkałych w danym budynku i ustalenia średniego kosztu na 1 osobę. Analiza po-
niesionych kosztów w stosunku do wnoszonych zaliczek realizowana jest na bieżąco, 
a ustalone zaliczki mają pokrywać faktyczne koszty, celem uniknięcia dopłat po okresie 
rozliczeniowym. Ostatnia podwyżka gazu od 01.04.2012. wyniosła 12%, natomiast od 
01.03.2013. ceny gazu zostały obniżone o 11% lecz jedynie do 30.09.2013. Biorąc po-
wyższe pod uwagę, oczywisty wpływ na stawkę  zaliczkową, oprócz aktualnej ceny 1m3 
gazu ma ilość osób zamieszkałych, która ciągle się zmienia. Celem Spółdzielni jest rze-
telne zaliczkowanie kosztów, aby uniknąć dopłat po okresie rozliczeniowym. Szcze-
gółowe wyjaśnienia dotyczące poszczególnych budynków możecie Państwo uzyskać  
w administracjach osiedlowych.

Mirosław Brzemiński

Taryfa na wodę – opłata abonamentowa
Niestety pomimo wystąpienia, na początku grudnia, do Przewodniczące-

go Rady Miasta Romana Jasiakiewicza z prośbą o ponowne rozważenie treści 
uchwały wprowadzającej abonament i jej modyfikację to nadal jednak obowią-
zuje ona w uchwalonym kształcie, bez zmian. Nasze postulaty nie miały na celu 
likwidacji opłaty abonamentowej, gdyż rozumiemy, że ma ona uzasadnienie  
w ponoszonych przez miasto kosztach związanych z dostawą wody i odprowadze-
niem ścieków. Nasze protesty wynikały z niesprawiedliwego podziału kosztów na 
poszczególnych odbiorców. Ze względów formalnych taryfa weszła w zatwierdzo-
nym kształcie od 1 stycznia 2013 r. Mamy nadzieję, że nasze argumenty i wywoła-
ne dyskusje dadzą efekt w postaci szerszej analizy kosztów i za rok opłata abona-
mentowa będzie dopasowana do maksymalnych przepływów rzeczywistych, a nie 
jak obecnie do możliwych do uzyskania. 

Spółdzielnia nadal stara się porozumieć z MWiK w zakresie opłaty abona-
mentowej dla części budynków, gdzie z uwagi na małą liczbę lokali, rozmiary 
przyłącza lub ilość przyłączy wykonanych przed wielu laty opłata ta jest szczegól-
nie uciążliwa dla mieszkańców.  

Andrzej Dąbrowski
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Co z podzielnikami elektronicznymi?Kosztowne przecieki

Koszty wody i odprowadzania ścieków, pomimo wprowadzenia opłaty abonamento-
wej, to głownie (średnio w 90 %) opłata za wodę zużytą. Olbrzymim kosztem natomiast 
może być koszt wody zmarnotrawionej. Wody, jaka wycieknie przez nieszczelny zawór. Po-
wiedzenie „kropla drąży skałę” jest tu całkiem na miejscu. Kilkanaście kropli na minutę, to 
niekiedy kilka/kilkanaście metrów na miesiąc. Jeżeli z naprawą zwlekamy do rozliczenia 
kosztów możemy być zaskoczeni sumą dopłaty. Najczęściej przyczyną dużej niedopłaty jest 
przeciek zaworu przy spłuczce, gdyż niewielka stróżka jest tam niemal niezauważalna lub 
przeciek występuje okresowo niekiedy w nocy gdy rośnie ciśnienie w sieci wodociągowej. 
Z reguły są to ubytki 5-10 m3/tydzień i są usuwane niezwłocznie po zaobserwowaniu przez 
użytkowników lokalu. W czasach, gdy nie było wodomierzy lokalowych koszty przecieków 
ponosili wszyscy mieszkańcy danej nieruchomości.

Największe odnotowane w Spółdzielni przecieki w ostatnich latach to 150 m3/m-c oraz 
około 300 m3/m-c. Przy obecnych cenach wody, to odpowiednio 1650 lub 3300 zł/m-c.  
W pierwszym przypadku zawiesił się zawór pływakowy w spłuczce. Właściciel po spuszcze-
niu wody wyjechał na miesiąc. Po powrocie po ponownym uruchomieniu wszystko wróciło 
do normy, ale pozostało zapłacić za 150 m3 wody. Dlatego warto na czas wyjazdu zamykać 
zawory główne w mieszkaniu nie tylko ze względu na możliwość zalania sąsiadów. Nato-
miast 300 m3/m-c, to efekt niezauważenia uszkodzenia zaworu w spłuczce. Taki przypadek 
miał miejsce w jednym z mieszkań w naszej spółdzielni. Mieszkanie było użytkowane przez 
samotnie zamieszkującą starszą osobę. Dopiero pracownicy administracji zlokalizowali 
usterkę. Dopłata za wodę przekroczyła 10 tys. zł!! Niestety nie było podstaw do zwolnienia 
właścicielki z zapłaty, bo przecież woda zgodnie ze wskazaniem wodomierza została zużyta 
i faktura Wodociągów musiała zostać zapłacona

Niekiedy właściciele lokali oczekują od spółdzielni, aby skoro jest odczyt radiowy 
kontrolowała nadmierne zużycia wody. Oczywiście jest to możliwe technicznie, niemniej 
jednak przy ponad 22 tysiącach wodomierzy wymagałoby zatrudnienia kilku pracowni-
ków tylko do nadzorowania zużycia. Dużo skuteczniejsza jest okresowa obserwacja zużycia 
przez mieszkańców, a dostęp do programu obsługującego odczyty radiowe ułatwia znako-
micie taką kontrolę przez np. przez sporządzenie wykresu jak niżej.

Tylko właściciel mieszkania oceni, czy dwukrotnie wyższe od przeciętnego zużycie 
wody od piątku 8 marca, to początek przecieku, czy tylko efekt porządków przed zapowie-
dzianą wizytą teściowej. 

Czy podzielniki elektroniczne są korzystniejsze od wyparkowych? To pytanie 
jest zadawane przez naszych mieszkańców z reguły na początku sezonu grzewcze-
go. We wrześniu 2010 roku zapadły decyzje o sukcesywnej wymianie podzielni-
ków wyparkowych na elektroniczne oraz wodomierzy na wodomierze umożliwia-
jące zdalny odczyt wskazań we wszystkich budynkach mieszkalnych Spółdzielni 
do 2013. Faktem jest, że na tą decyzję znaczący wpływ miały sugestie ze strony 
mieszkańców oczekujących unowocześnienia opomiarowania jak i malejące ceny 
urządzeń oraz obniżenie kosztu wskutek uzyskaniu dotacji z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego.

Na kompleksową wymianę czeka jeszcze 20 budynków. Również trwają pra-
ce „uzupełniające” w pojedynczych lokalach, gdzie uruchomiono już odczyt ra-
diowy. 

Odpowiadając na pytanie, jakie podzielniki są korzystniejsze należy przypo-
mnieć, że koszty ogrzewania budynku zależą od ilości ciepła zużytego na ogrze-
wanie, mierzonego przez licznik ciepła w węźle na wejściu do budynku. Tym sa-
mym koszt ogrzewania budynku nie zależy, czy mamy zamontowane podzielniki 
elektroniczne, czy wyparkowe. Natomiast bezsprzecznie dokładność pomiaru po-
dzielnika elektronicznego jest znacząco wyższa. W podzielniku elektronicznym 
nie ma odparowania letniego, jednostki są pokazane na wyświetlaczu i nie wy-
magają symulacji oraz przemnażania. Redukcje są już zaprogramowane, tak więc 
liczba jednostek w rozliczeniu jest sumą odczytów z podzielników wyświetlanych 
przy symbolu:
     – zamkniętego kółka (zamknięty poprzedni okres rozliczeniowy) i liczba ta
              nie zmienia się.

  – otwarte kółko (otwarty okres rozliczeniowy) oznacza liczbę jednostek  
 jakie zużywamy na bieżąco. Czyli jeżeli korzystamy z ogrzewania liczba  
 przy otwartym kółku rośnie.
Jak wielokrotnie pisaliśmy podzielniki oraz wodomierze przekazują pomiary 

drogą radiową do odbiorników w budynku, a następnie łączem internetowym. 
Osoby korzystające z internetu nie muszą śledzić danych na wyświetlaczu, gdyż 
dane te są udostępnione mieszkańcom właśnie przez internet. Każdy, kto otrzy-
mał z spółdzielni kod dostępu, może się zalogować do programu WEBMON  
i analizować swoje zużycie dobowe, tygodniowe lub miesięczne. Niemniej jednak 
prosimy żeby raz na jakiś czas porównać wskazania odczytane z wyświetlacza po-
dzielnika lub liczydła wodomierza ze stanami zebranymi radiowo. 

W przypadku potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji prosimy kontaktować się z: 

działem gospodarki energetycznej Spółdzielni tel. 52 323 44 65. 
Andrzej Dąbrowski
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Dokonywanie opłat za lokal mieszkalny – prowizje.

Jak już wcześniej pisaliśmy od lutego 2013 r. Spółdzielnia ostatecznie za-
przestała pokrywać koszty prowizji za opłaty czynszu w agencjach i oddziałach 
PKO BP. Powyższa decyzja podyktowana była malejącą liczbą osób wpłacających 
czynsz gotówką w placówkach PKO BP, a także oczekiwaniem członków, co do 
rezygnacji z płacenia prowizji przez Spółdzielnię i przeniesienia tych kosztów na 
wpłacających. Wieloletnia współpraca z bankami umożliwiła Spółdzielni uzyska-
nie korzystniejszych warunków dotyczących wysokości prowizji od dokonywa-
nych wpłat przez mieszkańców. Z bankiem PKO BP Spółdzielni udało się wyne-
gocjować obniżenie wysokości prowizji, którą będzie pobierał Bank przy opłacie 
czynszu z kwoty 2,50 zł na kwotę 1,80 zł.

Natomiast korzystając z oferty Banku BGŻ Spółdzielnia podpisała umowę na 
obsługę konta, na które można dokonywać opłaty za mieszkanie bez ponoszenia 
kosztów prowizji. W związku z nowo otwartym oddziałem banku przy ulicy Ada-
ma Grzymały Siedleckiego 30 dla mieszkańców Osiedla „Na Skarpie” wydruko-
wano i dostarczono książeczki opłat z nowym indywidualnym rachunkiem w Ban-
ku BGŻ. Mieszkańcy, którzy nie korzystają z blankietów opłat (opłacający czynsz 
przez Internet lub za pomocą stałych zleceń w banku, itp.) mogą regulować opłaty 
na dotychczasowy numer konta PKO BP. Przypominamy, że z gotówkowego bez-
prowizyjnego opłacania czynszu w oddziałach Banku BGŻ mogą korzystać rów-
nież mieszkańcy Osiedli „Centrum” oraz „Na Wyżynach”, po uprzednim uzgod-
nieniu ze Spółdzielnią nowego, indywidualnego rachunku bankowego. 

Prosimy pamiętać: każdy lokal posiada swój indywidualny numer rachun-
ku bankowego dla opłat w Spółdzielni. Prosimy również, żeby osoby otrzymujące 
książeczki opłat, a niekorzystające z nich zgłaszały ten fakt w Spółdzielni, abyśmy 
wspólnie nie ponosili zbędnych kosztów związanych z ich drukowaniem.

 Maria Kwaśniewska 

Nasze finanse REALIZACJA BUDŻETU

    Jak  co roku w pierwszym kwartale  informujemy Państwa jak  zrealizowa-
no budżet Spółdzielni w 2012 roku. Poniżej przedstawiamy wyniki działalności 
Spółdzielni.

Wartość przychodów ogółem w Spółdzielni, w tym na pokrycie dostaw do 
mieszkań energii oraz usług komunalnych wyniosła 76 014 tys. zł.

Przychody uzyskane bez dostaw energii i usług komunalnych ogółem wynio-
sły 34 613 tys. zł, przekroczyły plan o 6 % i były wyższe o 17 % od przychodów 
ubiegłego roku.

Strukturę przychodów ogółem w Spółdzielni w 2012 roku przedstawia poniż-
szy wykres.

Koszty ogółem w Spółdzielni poniesione w 2012 roku wyniosły 65 834 tys. 
zł. Koszty oraz wydatki poniesione przez Spółdzielnię bez dostaw energii i usług 
komunalnych wyniosły 31 079 tys. zł, stanowiąc 98,5 % planu oraz 108 % kosztów 
2011 roku.

W ramach  kosztów zależnych od Spółdzielni 86,1 % stanowią koszty utrzy-
mania nieruchomości, z czego 46,9 % to koszty wykonanych remontów na nie-
ruchomościach. Poniżej wykres przedstawia jak kształtuje się struktura kosztów 
ogółem 

Poniżej przedstawiamy główne remonty wykonane w 2012 roku w częściach 
wspólnych budynków mieszkalnych:
- wymiana wodomierzy i podzielników ciepła na elektroniczne            1 366 tys. zł
- ocieplenia z robotami towarzyszącymi         2 998 tys. zł
- prace związane z rewitalizacją            1 114 tys. zł



Przychody uzyskiwane z wynajmu pomieszczeń stanowiących części wspólne 
nieruchomości (tj. zabudowane klatki schodowe, pomieszczenia pralni, suszarni, 
piwnice), z wynajmu powierzchni na elementach wspólnych budynków (tj. szyl-
dy, tablice, reklamy, anteny telefonii komórkowych), z dzierżawy gruntów (tj. te-
renów pod kioski, pod pojemniki UNICEF, pod śmietniki, służebności gruntów) 
oraz innej działalności pomniejszone o koszty uzyskania stanowią pożytki  części 
wspólnej tej nieruchomości. 

Służą one pokrywaniu wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją 
nieruchomości. Planowane pożytki z wynajmu lub dzierżawy części wspólnych 
nieruchomości uwzględniane są przy ustalaniu stawek pokrywających koszty 
utrzymania części wspólnych. 
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WyNIKI  FINANSOWE ZA 2012 ROK Przychody z części wspólnych 
nieruchomości

- wymiana dźwigów                        312 tys. zł
- remonty dźwigów                233 tys. zł
- wymiana instalacji elektrycznej             363 tys. zł
- remont dróg i ciągów komunikacyjnych            315 tys. zł
- malowanie budynków i klatek schodowych            336 tys. zł
- remonty dachów               183 tys. zł
- remont terenów zielonych i place zabaw                           154 tys. zł
- usuwanie dewastacji                               83 tys. zł

Oprócz wymienionych remontów w 2012 roku poniesiono nakłady na re-
monty węzłów cieplnych, remonty instalacji gazowej, wymianę zaworów podpio-
nowych, wymianę okien oraz prace niezbędne wymagane prawem budowlanym 
lub zapobiegające pogorszeniu stanu technicznego budynków.

W 2012 roku Spółdzielnia 
uzyskała następujące wyniki finansowe:

1. Z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości w części dotyczącej spół-
dzielczych lokatorskich i własnościowych 

lokali oraz wyodrębnionych - 1 818 tys. zł
2. Na dodatkowej działalności Spółdzielni 
nieobciążającej mieszkańców                + 7 567 tys. zł
z tego:

– na podatek dochodowy  1 139 tys. zł
– na działalność korporacyjną, pokrycie kosztów 
wyodrębniania lokali i przenoszenia na rzecz posiadaczy 
spółdzielczych praw lokali oraz działalność 
kulturalno-oświatową,   2 021 tys. zł
– na utrzymanie terenów niezabudowanych  
na spółdzielczych osiedlach  564 tys.  zł
– zysk netto  3 843 tys.  zł  

Część zysków planuje się przeznaczyć na dopłatę dla członków na pokrycie 
poniesionych w 2012 roku kosztów – około 0,28 zł/m-c/m2 powierzchni miesz-
kania. Zysk pochodzący z obrotu mieniem Spółdzielni winien trafić na fundusz 
zasobowy jako źródło finasowania majątku.

3. Na usługach komunalnych do rozliczenia  + 4 057 tys.zł

Wyniki osiągnięte przez spółdzielnię są według zasad określonych w Statu-
cie i odpowiednich regulaminach rozliczane w sposób bezpośredni lub pośredni  
z członkami spółdzielni.

Wyniki z działalności rozliczanych pośrednio z członkami mają wpływ na wy-
sokość opłat w następnych okresach rozliczeniowych dostosowanych do progra-
mów działania. 

Lucyna Żebrowska

Ceny lokali mieszkalnych w naszych zasobach

W poniższej tabeli podano cenę m2 ustaloną na podstawie dokonywanych 
transakcji sprzedaży/kupna lokali mieszkalnych w nieruchomościach admini-
strowanych przez naszą Spółdzielnię. Ceny te obejmują okres od października 
2012 r. do grudnia 2012 r.

Chcesz sprzedać czy zamienić mieszkanie?

Zapraszamy do zamieszczenia ogłoszenia

na naszej stronie internetowej 

www.smbudowlani.pl

średnia cena 
za m2 od 

10/2012 do 
12/2012 

do 29 m2 do 35 m2 do 45 m2 do 60 m2 więcej

Centrum * * 3 942 zł 3 447 zł 3 875 zł

Na Skarpie 3 842 zł 3 578 zł 3 638 zł 3 437 zł 2 958 zł

Na Wyżynach 3 546 zł 4 307 zł 3 893 zł 3 921 zł 3 927 zł

* brak transakcji w okresie od 10-12.2012 r.

Barbara Budziak
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Odpowiadamy na pytania

     Coraz częściej wpływają do Spółdzielni listy adresowane do Redakcji „Tu 
mieszkam”.

Chcemy wyjaśnić, że w strukturze Spółdzielni nie została wyodrębniona jako 
osobna jednostka organizacyjna – Redakcja „Tu mieszkam”. Natomiast artyku-
ły, które zamieszczamy w informatorze pisane są przez pracowników Spółdzielni, 
którzy na co dzień zajmują się danymi zagadnieniami, a tylko na czas przygoto-
wania wydania informatora stają się zespołem redakcyjnym.

Oczywiście bardzo dziękujemy za nadsyłanie do nas listów dotyczących za-
wartości merytorycznej wydawanego przez naszą spółdzielnie informatora.

Każda propozycja tematów jest dla nas cenną wskazówką a także wyznaczni-
kiem Państwa oczekiwań wobec tekstów zawartych w „Tu mieszkam”.

Jeśli jakieś sugerowane przez Państwa tematy nie pojawią się w kolejnych 
wydaniach „Tu mieszkam” to nie znaczy, że staramy się uchylać od odpowiedzi 
na pytania bądź poruszania określonych problemów, a wynika to z faktu, że nie 
każdy temat powinien być rozstrzygany na łamach czasopisma.

Jedna z kwestii, która pojawiła się w liście skierowanym do osób redagują-
cych spółdzielczy informator była sprawa, którą trudno nam jednoznacznie roz-
strzygnąć, a dotycząca dyskusji na temat wspólnot mieszkaniowych.

Z doświadczenia wiemy, że zarządzanie nieruchomością nie jest sprawą ła-
twą, ponieważ w zakresie zarządcy jest załatwianie usług świadczonych przez 
dostawców zewnętrznych takich jak: woda, gaz, prąd, przygotowaniem rocznych 
okresowych sprawozdań finansowych, ubezpieczaniem nieruchomości, koordy-
nacja prac remontowych, prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów związa-
nych z nieruchomością oraz realizacja uchwał wspólnoty.

Poza tym zostaje jeszcze kwestia specyfiki nieruchomości, czyli jej wiek, stan 
techniczny, liczbę lokali, wielkość zadłużenia oraz kim są mieszkańcy (status ma-
terialny, aktywność – czyli uczestniczenie w życiu spółdzielni).

Wiele wspólnot borykających się z problemem zarządzania zwraca się do 
osób, które proponują tego typu usługi. Zdarzają się sytuacje kiedy wspólnoty 
popadają w tarapaty przez oddanie swojej nieruchomości w zarządzanie mało 
profesjonalnym, nierzetelnym usługodawcom. Wynika to również z faktu, że 
mieszkańcy wspólnot unikają sprawowania jakichkolwiek funkcji w zarządzie  
a podejmowanie uchwał odbywa się najczęściej przez zbieranie podpisów a nie na 
zebraniach.

Sytuacja ta trochę inaczej wygląda w spółdzielniach, w których również ob-
serwuje się podobne tendencje. Jednak ze względu na prężność organizacyjną, 
tradycję i doświadczenie to spółdzielnie zdecydowanie lepiej sobie radzą z podej-
mowaniem decyzji.

Faktem jest, że powstają konflikty i niezadowolenie tych, których rację i inte-
resy przegrywają wobec większej, bardziej mobilnej części mieszkańców. Ale jest 
to właśnie świadectwo, że w spółdzielni funkcjonuje demokracja!

Powszechnie niesłusznie uważa się, że spółdzielnie to wymysł komunistów 
i pozostałość socrealizmu. Trzeba przyznać, że poprzedni ustrój wypaczył idee 

LISTy do Redakcji

	Po remoncie mieszkania zostały mi farby i rozpuszczalniki, czy 
mogę je przechowywać w piwnicy?

 W piwnicach nie powinny być przechowywane materiały łatwo palne a takimi są far-
by, rozpuszczalniki, oleje czy butle z gazem. Przechowywanie ich grozi pożarem.

Gdzie mogę otrzymać aktywację do konta WebMon?

 Aktywacje do konta WebMon otrzymujecie Państwo wraz z pierwszym rozliczeniem 
mediów wg wskazań podzielników elektronicznych. Można ja też otrzymać w dziale 
gospodarki energetycznej– adabrow@smbudowlani.pl

Gdzie mogę otrzymać blankiety do wpłat za mieszkanie?

 Blankiety do wpłat za mieszkanie można otrzymać we właściwej administracji osiedla 
lub w dziale obsługi mieszkańców przy ul. T. Boya Żeleńskiego 1 – parter.

	Wymieniłam okna w mieszkaniu, czy przysługuje mi zwrot części 
kosztów wymiany?

 Po wymianie okna należy udać się z fakturą do właściwej dla miejsca zamieszkania 
administracji osiedla i złożyć oświadczenie, co do spełnienia warunków technicznych 
wymiany. Po potwierdzeniu przez pracownika administracji dokonania wymiany 
otrzyma Pani zwrot 10% wartości zakupu okna standardowego.

	Posiadam mieszkanie w Spółdzielni. Po zgonie męża, który był 
współwłaścicielem załatwiłam sprawy spadkowe, gdzie powinnam 
przedłożyć dokument o nabyciu spadku?

 Z Aktem poświadczenia dziedziczenia lub Postanowieniem sądu o nabyciu spadku 
proszę przyjść do działu obsługi mieszkańców – ul. T. Boya Żeleńskiego 1, parter –  
w celu dopełnienia formalności związanych z nabytym spadkiem.

	Czy posiadając z siostrą w ułamkowych częściach mieszkanie wła-
snościowe musimy wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika?

 Tak, w przypadku posiadania w ułamkowych częściach spółdzielczego prawa do loka-
lu winniście Panie wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania praw  
w Spółdzielni. Pełnomocnik może też zawrzeć umowę o przeniesienie własności lokalu. 

	Czy w dalszym ciągu można składać wnioski o przeniesienie wła-
sności mieszkania?

 Tak, wnioski o przeniesienie własności można składać cały czas. Druk można pobrać  
z naszej strony internetowej – www.smbudowlani.pl – bądź samemu napisać wnio-
sek i przynieść go lub wysłać pocztą do Spółdzielni.

Jaki mam termin na wpłatę wpisowego i udziału?

 W ciągi 14 dni od wypełnienia deklaracji przystąpienia do Spółdzielni powinna Pani 
wpłacić wpisowe w wysokości 320 zł i udział 300 zł. 

jaki jest termin wnoszenia opłat mieszkaniowych?

 Opłatę za mieszkanie należy wnosić do 20-tego danego miesiąca za dany miesiąc, 
czyli za kwiecień wnosimy opłatę do 20-tego kwietnia 2013.

Barbara Budziak
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spółdzielczości. Jednak na tę organizację nie można patrzeć tylko przez pryzmat 
minionej epoki, ponieważ tradycje spółdzielcze w samej Bydgoszczy sięgają XIX 
wieku.

 Jest kwestią indywidualnej oceny czy lepsza jest spółdzielcza forma zarzą-
dzania nieruchomościami czy wspólnotowa. W SMB wszelkie koszty rozliczamy 
tak jak we wspólnotach, włączamy mieszkańców w decydowanie o remontach, 
a co najważniejsze nasze nieporównywalne z jakąkolwiek wspólnotą możliwości 
finansowe pozwalają wszelkie plany realizować bez względu na wielkość zadłuże-
nia mieszkańców danego budynku czy jak trzeba wspomóc wewnętrzną pożyczką 
zamiary remontowe przekraczające stan jego funduszu remontowego

Jednoznaczne rozstrzygnięcie, co jest lepsze wspólnota czy spółdzielnia jak 
widać nie jest łatwo określić, choć nie sposób przeczyć wymowie liczb – jeszcze 
żadna nieruchomość nie zrezygnowała z zarządzania przez naszą spółdzielnie,  
a przejęliśmy na zasadach wolnorynkowych zarządzanie kilkunastoma nierucho-
mościami zarówno mieszkaniowymi jak i komercyjnymi.

Agnieszka Buzalska

Prasa codzienna jest źródłem informacji, ale też kreuje nasze, czytelników 
wyobrażenie o wielu zagadnieniach z otaczającej nas rzeczywistości.

Ostatnimi czasy pojawiło się  w lokalnej i nie tylko prasie wiele artykułów do-
tyczących różnych sfer naszej działalności, od zagadnień związanych z zarządza-
niem nieruchomościami, po rewitalizację, realizację nowej inwestycji a kończąc 
na działalności kulturalno-oświatowej prowadzonej przez naszą Spółdzielnie.

Prasa w dużej mierze zainteresowana jest prowadzoną przez naszą spółdziel-
nie rewitalizacją osiedla Wyżyny, a również realizacją nowej inwestycji.

W ogólnopolskim dwutygodniku „Profile” zastępca prezesa, zastępca dyrek-
tora do spraw technicznych pan Jacek Kołodziej szeroko przedstawia jak nowy 
budynek przy ulicy Ogrody 14 związany jest z rewitalizacją osiedla, a także o jego 
walorach ekonomicznych i architektonicznych. Już zrealizowano nowy parking za 
„Modraczkiem” a i przed nową inwestycją powstać ma cały rząd miejsc parkingo-
wych, które będą dostępne dla mieszkańców osiedla. 

Przy projektowaniu budynku przy ulicy Ogrody 14 wzięto pod uwagę wzglę-
dy estetyczne całości osiedla oraz realizację programu rewitalizacji. Wszystkie te 
działania mają na celu podniesienie standardu zamieszkiwania na jednym z naj-
większych osiedli naszego miasta.

O walorach lokalizacji i bliskości wielu instytucji takich jak: szkoła, przed-
szkole, przychodnia, basen i dom kultury, szeroko opowiedziała pani zastępca 
prezesa Zdzisława Knapińska. 

Natomiast kolejny artykuł Jarosława Reszki w Ekspresie Bydgoskim zaty-
tułowany „Wyżyny spadły na niziny?” jest z jednej strony nostalgiczną podróżą 
od momentu powstawania osiedla, które autorowi artykułu „wydawały się wtedy 

najpiękniejszym osiedlem w Bydgoszczy” po dzień dzisiejszy. Kiedy to odwiedza 
dawne kąty i widzi dawny raj w niezbyt korzystnym świetle. 

Sądzę, że jednak wysunięte w artykule mankamenty takie jak: brak miejsc 
parkingowych, snujący się bez celu „dresiarze” czy nie działająca winda, która ku 
zdziwieniu pana redaktora była „całkiem porządna jak na bydgoskie realia” mo-
żemy odnieść do każdego osiedla w naszym mieście i nie tylko. 

Ku mojemu osobistemu zdziwieniu a nie ukrywam, że ku wielkiej radości 
autor artykułu zauważa na tym smutnym, tłocznym i niebezpiecznym osiedlu 
perełkę jaką jest „Modraczek” i „rekreacyjny park  w pigułce” , który chyba nie 
przesadzę jak napiszę, że jest jedyny taki w mieście. Znaczy to, że nie wszystko jest 
takie niedobre na tych Wyżynach. I podejmowany przez naszą spółdzielnie proces 
rewitalizacji ma sens bo stopniowo przynosi efekty.

A idąc dalej mieszka tu społeczność, która w sytuacji trudnej potrafi stanąć 
wspólnie, żeby dla przykładu odśnieżyć parkingi i wjazdy wokół swoich budyn-
ków.  Nawet najmłodsi mieszkańcy osiedla chętnie ruszyli do pomocy przy od-
śnieżaniu, a w szczególności mały Kacperek, o którym napisaliśmy już w artykule 
– „Odśnieżanie”.

Wiele miejsca w lokalnej prasie poświęcono akcji odśnieżania, którą pra-
cownicy poszczególnych administracji wraz z mieszkańcami podjęli na osiedlach.  
A niekwestionowanym  bohaterem tego wydarzenia stał się mały chłopiec.

 I jak widać na każdą sytuację można spojrzeć z różnych stron i wyciągnąć 
różne wnioski. 

Ale każde stanowisko jest dla nas cenną wskazówką aby dążyć do jeszcze lep-
szej pracy na rzecz naszych mieszkańców. 

Agnieszka Buzalska

Przegląd prasy Propozycje „Modraczka”

04.04. (czwartek) godz. 18.00 
– spotkanie z cyklu „Indianie Ameryki Północnej. 

Historia i dzień dzisiejszy” prowadzenie Adam Piekarski

08.04 (poniedziałek) godz. 17.30 
– Czytamy bajki dzieciom – „Cynamon i Trusia. Wierszyki na okrągły rok.”

10.04 (środa) godz. 14.00 
– Warsztaty plastyczne dla seniorów

11.04 (czwartek) godz. 18.00 
– gościem Kawiarni Literackiej będzie Marek Żelkowski. 

Prowadzenie Barbara Jendrzejewska; polski pisarz science fiction 
i fantasy, scenarzysta radiowy oraz dziennikarz opublikował kilkadziesiąt 

opowiadań m.in. w: „Science Fiction”, „Nowej Fantastyce”, 
„Science Fiction, Fantasy i Horror” oraz „Fahrenheicie”. 
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Współpracownik ogólnopolskich miesięczników zajmujących się zjawiskami 
paranormalnymi: „Nieznany Świat” oraz  „Czwarty Wymiar”. Jest też autorem 

scenariuszy do blisko pięćdziesięciu wyemitowanych słuchowisk radiowych, 
kontynuatorem cyklu powieściowego „Pan Samochodzik”.

14.04. (niedziela) godz. 16.00 
– koncert wielkanocny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 38 

w Bydgoszczy oraz uczestników zajęć pracowni muzycznej w DK „Modraczek” 

18.04 (czwartek) godz. 18.00 
– Czwartek muzyczny, koncert w wykonaniu Michała Hajduczenia – kontrabas

09.05 (czwartek) godz. 18.00 
– prezentacja almanachu Kawiarni Literackiej „Modraczek”

16.05 (czwartek) godz. 18.00 
– spotkanie „Indianie Ameryki Północnej. Historia i dzień dzisiejszy”  

prowadzenie Adam Piekarski

23.05 (czwartek) godz. 18.00 
– Czwartek muzyczny w „Modraczku”

26.05 (niedziela) godz. 14.00 
– „XV Wiosna na Wyżynach” – festyn osiedlowy

Propozycje „Modraczka”

Latarnicy

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż podczas Regionalnego Zjaz-
du Latarników Polski Cyfrowej Równych Szans (PCRS) Dom Kultury „Modra-
czek”, jako jedyna placówka w Bydgoszczy został wyróżniony za wsparcie udzie-
lone Latarnikowi. Program PCRS ma na celu organizację i wspieranie lokalnych 
inicjatyw w zakresie edukacji cyfrowej pokolenia zwanego popularnie 50+. Jest 
on realizowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzy-
szenie „Miasta w Internecie”. Zakłada on, iż przeszkoleni wolontariusze z całej 
Polski działając w swoim lokalnym otoczeniu oraz mając do dyspozycji zaple-
cze merytoryczno-medialne pomogą pokoleniu seniorów wejść w cyfrowy świat.  
W „Modraczku” Sławomir Krajewski – Latarnik PCRS realizuje Lokalny Plan 
Działa pod nazwą „Nie taki internet straszny jak go malują, czyli senior potrafi!”. 
Jego uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach, których celem jest przekaza-
nie im podstawowych kompetencji z korzystania z Internetu, takich jak obsłu-
ga poczty internetowej, wyszukiwarki Google oraz zapoznanie z komunikatorem 

Skype. Dla osób, które już korzystają z komputera, zostały uruchomione we wtor-
ki o 17.30konsultacje,  podczas których można uzyskać odpowiedź na nurtujące 
pytania. Od kwietnia raz w miesiącu odbywać się będą prelekcje mające na celu 
pokazanie korzyści, jakie daje korzystanie z nowoczesnych technologii takich jak 
komputer, Internet, smartfon, czy telewizor cyfrowy. Program Polska Cyfrowa 
Równych Szans skierowany jest w szczególności do osób, które nie miały jesz-
cze styczności z Internetem i nie korzystają z komputerów. Wszelkie informacje 
o programie udzielamy pod numerem telefonu 52-371-33-31, również pod nim 
przyjmujemy zapisy na powyższe warsztaty. Więcej informacji o programie moż-
na uzyskać z serialu LATARNICY.PL emitowanego przez TVP1 w sobotę o godzi-
nie 10.30 oraz ze strony internetowej latarnicy.pl 

Nagrody książkowe – „Kalendarz bydgoski 2013”
Wśród osób, które nadesłały do nas prawidłowo rozwiązane hasło krzyżówki 

zamieszczonej w poprzednim wydaniu, wylosowaliśmy trzy nagrodzone: 
Pan Zygmunt Gierszal
Pani Hanna Podoręcka-Schreiber,
Pani  Irena Ruszkowska, 
do których  nagrody wysłaliśmy pocztą.
Gratulujemy i zachęcamy do rozwiązywania kolejnych krzyżówek i udziału  

w konkursach.

Galeria „Tu mieszkam”

Prosimy o nadsyłanie zdjęć  
z urokliwymi i wartymi zaprezen-
towania wszystkim naszym miesz-
kańcom miejsc z naszych osiedli. 
W myśl – cudze chwalicie a swego 
nie znacie.

Ciekawe zdjęcia prezentują-
ce najładniejsze miejsca naszych 
osiedli zaprezentujemy na łamach 
„Tu mieszkam”.

O nadsyłanie zdjęć prosimy 
drogą elektroniczną na adres: 
abuzalska@smbudowlani.pl  bądź 
modraczek@tvogrody.com

Pierwsze zdjęcia otrzymali-
śmy od Pana Darka Pokornego  
z osiedla „Na Skarpie”.

GALERIA „Tu Mieszkam”
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Świąteczne kulinariaLany Poniedziałek

Śmigus Dyngus zwany rów-
nież Lanym Poniedziałkiem to 
święto obchodzone w poniedzia-
łek po Niedzieli Wielkanocnej. 
Zwyczaj polewania wodą ma 
długą tradycję. We współcze-
snych czasach przerodził się nie 
tyle w zabawę, co obyczaj. 

Lany Poniedziałek to dzień 
symbolizujący oczyszczenie, ra-
dość zarówno po przebudzeniu 
się wiosny, pierwszych oznak 
kwitnącej przyrody, ale również 
zmartwychwstania Chrystusa.

Zwyczaj wziął się ze sło-
wiańskiego słowa Dyngus, które wyraża przymiotnik: „włóczebny”. Ludzie skła-
dali sobie wizyty, przynosili poczęstunki oraz zaopatrzenie potencjalnego włó-
częgi na drogę. Atmosfera takich wizyt obfitowała w śpiewy i opowieści.  Była to 
też okazja dla biednych by mogli zakosztować ciekawych dań z jadłospisu innych 
rodzin. Słowianie odpędzali również zimę, by móc wpuścić w świat mrozów, śnie-
gu – kolorową wiosnę. 

W tym celu gałązkami wierzbowymi smagano się po różnych częściach ciała. 
Do tego zwyczaju dodano później polewanie się wodą i możliwość wykupienia się 
od tego malowanym jajkiem wielkanocnym. Później obrzęd ten chciano usunąć  
z historii zwyczajów polskich, jednak kościół wprowadził go w obrzęd tak zwane-
go Lanego Poniedziałku, który jest już nieodłączną częścią Świąt Wielkanocnych.

Najstarsze wzmianki o Dyngusie pochodzą z XV w. To właśnie wtedy dyngus 
i śmigus były oddzielnymi obyczajami. Wkrótce jednak słowa te stały się tak nie-
rozdzielne, że przetrwały aż do dzisiejszych czasów.

Poszczególne regiony różnią się od siebie obchodzeniem Lanego Poniedział-
ku. Niektórzy, jak np. Kaszubi zamiast polewania się wodą wolą smagać się wspo-
mnianymi wyżej gałązkami wierzbowymi. W Małopolsce w dzień ten mężczyzna 
przebiera się w kobiece fatałaszki, smaruje twarz sadzą, w ręce trzyma bicz i udaje 
Siudą Babę. Jego zadaniem jest chodzenie po domach w celu ubrudzenia twarzy 
mieszkańców sadzą

 Śmigus Dyngus to zwyczaj kultywowany w całej Polsce. To bardzo popularny 
dzień w okresie świątecznym, kiedy to możemy śmiać się do woli z mokrego ubra-
nia kiedy nikt nie może nam zabronić wylać wiaderka wody na kogoś z rodziny, 
przyjaciół bądź znajomych!

Izabela Kaczyńska

FASZeRoWAne SkoRUPki 
(sztuk tyle, kto na ile ma ochote):

jajka (ilość dowolnie podana)
szczypiorek
świeża nać pietruszki
sól, pieprz
majonez
ziarna słonecznika 
odrobina oleju do smażenia

Jajka ugotować na twardo. Ostudzić. Przekroić ostrożnie wszerz. Wyjąć po-
łówki jajek ze skorupek, tak żeby ich nie uszkodzić. 

W misce rozdrobnić widelcem białka z żółtkami. Posolić i opieprzyć do sma-
ku. wrzucić tam drobno posiekany szczypiorek i natkę pietruszki. Połączyć z ma-
jonezem, tak, żeby powstała zwarta masa.

Ta właśnie masa napełnić ostrożnie skorupki. Na koniec oblepić w ziarnach 
słonecznika.

Na patelni rozgrzać odrobinę oleju. Wrzucić tam przygotowane faszerowane 
skorupki strona ze słonecznikiem. Smażyć do zarumienienia się ziarenek. 

Czas przygotowania: 15 minut
Ilość porcji: 3 
Składniki
• 3 jajka
• 6 plastrów szynki drobiowej
• ok. 50 g kiełków brokuła lub innych
• szczypiorek
• Na sos chrzanowy:
• małe opakowanie jogurtu greckiego (180g)
• 2 łyżeczki chrzanu
• odrobina soku z cytryny
• sól i pieprz do smaku

Etapy przygotowania
Jajka ugotuj na twardo (lub pół twardo jeśli wolisz), obierz z łupinek i przekrój 

wzdłuż na pół. Jogurt grecki dokładnie wymieszaj z chrzanem, sokiem z cytryny 
i przyprawami. Na talerzu ułóż szczypiorek, na nim plasterek szynki, następnie 
porcję kiełków i jedną połowę jajka. Zwiąż całość szczypiorkiem i udekoruj odro-
biną sosu chrzanowego.                  Smacznego!

jAjkA W ZielonyCh GniAZDkACh Z SoSeM ChRZAnoWyM
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  Podaruj  1% podatku potrzebującym

Dobro kręci Wiatrakiem, potrzebny 
jest twój 1%”

Fundacja „Wiatrak” służy bogatą ofertą zajęć wszystkim mieszkańcom Fordonu i Bydgoszczy 
już od 17 lat. Z oferty „Wiatraka” w 2012 roku skorzystało ponad 37 500 osób w różnym wieku, 
z różnymi potrzebami i z różnych grup społecznych.  Działalność Fundacji można podzielić 
na cztery główne płaszczyzny: edukację, kulturę, pomoc społeczną i integrację europejską. 
Wyjątkowość funkcjonowania Fundacji oparta jest na misji, którą niezmiennie realizuje od 
początku założenia „Wiatraka”, a polega na świadomym wychowaniu człowieka i rozwijaniu 
jego potrzeb w duchu nauczania bł. Jana Pawła II.
W dużej mierze Fundacja może działać dzięki co rocznemu wsparciu podatników. W 2012 r. 
Fundacja „Wiatrak” z 1% podatku otrzymała 162 985,74 zł. Kwota została przekazana 
na działalność związaną z: rozwijaniem talentów dzieci, młodzieży podczas zajęć 
pozalekcyjnych (tygodniowo z zajęć korzysta około 500 osób); niesieniem pomocy osobom 
niepełnosprawnym (objętych opieką jest 116 podopiecznych); wsparciem bezrobotnych  
w ramach działania Klubu Integracji Społecznej „Wiatrak” (miesięcznie z porad korzysta 
około 800 osób). „Wiatrak” zorganizował także wypoczynek letni (odbyły się obozy nad 
morzem, w górach, nad jeziorem, w Borach Tucholskich)- łącznie 201 uczestników. Pieniądze 
z 1% zostały także przeznaczone na budowę Domu Jubileuszowego.
Cały obiekt ma 3,5 tys. m2. Każda kondygnacja Domu odpowiadać będzie za inną przestrzeń 
rozwoju człowieka. W piwnicach zlokalizowana jest działalność sportowa  i rehabilitacyjna, 
parter przeznaczony jest na zaspokojenie potrzeb psychicznych i kulturalnych – to tu 
znajdują się poradnie psychologa, pedagoga, psychiatry, logopedy, prawnika i specjalisty 
ds. uzależnień. Na tej kondygnacji znajduje się też sala widowiskowa (kino, teatr) i kawiarnia 
artystyczna. Pierwsze piętro to przestrzeń intelektualna z pracownią komputerową, salami 
wykładowymi i konferencyjnymi.  Drugie piętro zaspokaja potrzeby duchowe. Zlokalizowano 
ni nim pracownię plastyczną, oratorium, salę kominkową, archiwum nauczania bł. Jana 
Pawła II i ogród zimowy.
Otrzymanie w tym roku od podatników 1% wpłat będzie miało ogromne znaczenie  
w definitywnym zakończeniu budowy Domu Jubileuszowego, wyposażeniu pomieszczeń 
oraz rozkręceniu „Wiatraka” w nowych warunkach. Aktualnie w Domu Jubileuszowym trzy 
piętra są wykończone i oczekują na wyposażenie. Najsłabiej posunięte są prace w restauracji 
artystycznej oraz sali widowiskowej tak wyczekiwanej przez mieszkańców największej dzielnicy 
Bydgoszczy. Stan tych dwóch pomieszczeń jest w stanie surowym. Zatem 1% podatku może 
bardzo pomóc w tym, żeby Dom został otwarty i cieszył mieszkańców Fordonu i okolic. 
Wystarczy w odpowiedniej rubryce wpisać nr KRS 0000 175233 i gotowe.
W zeszłym roku z pomocy w rozliczaniu PIT-ów przez zaprzyjaźnionych z „Wiatrakiem” 
księgowych skorzystało 610 osób. W tym roku początek rozliczeń zaplanowany jest na koniec 
lutego w Klubie Integracji Społecznej „Wiatrak” (ul. Kleeberga 2). Zachęcamy do skorzystania 
z tej bezpłatnej pomocy.

Wydarzenia z życia spółdzielni.
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