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Tylko w TU MIESZKAM:

Agnieszka Buzalska, 
dyrektor DK „Modraczek”  

jako jedyna kobieta 
z całego kraju 

została wyróżniona 
w X Edycji Konkursu 

Samorządowiec – Spółdzielca.



W dniach 22-26 kwietnia br. odbyło 
się pięć części Walnego Zgromadzenia na-
szej Spółdzielni. Były one rekordowe pod 
względem frekwencji (1. część – 110 osób, 2. 
część 102 osoby, 3. część 139 osób, 4. część 
– 112 osób, 5. część – 174 osoby). Łącznie 
w Walnym Zgromadzeniu 2013 uczestni-
czyło 637 osób. To absolutny rekord w do-
tychczasowej historii „walnych”, które w tej 
formie organizowane są od 2009 roku. Dla 
porównania rok temu łącznie we wszystkich 
częściach WZ wzięło udział 246 osób, a w 2010 r., gdy odbywały się poprzednie wybory do 
Rady Nadzorczej w WZ uczestniczyły łącznie 302 osoby. 

Każda część rozpoczynała się o 17.00 i trwała ponad 5 godzin. Obrady kończyły się  
przeważnie między godz. 22 a 23. 

Wszystkim z Państwa, którzy przybyli na poszczególne części Walnego Zgromadzenia 
dziękujemy za udział i poświęcenie swojego czasu dla dobra swej Spółdzielni.

Największe emocje towarzyszyły wyborom do Rady Nadzorczej. W czasie zadawania 
pytań kandydatom dochodziło niejednokrotnie do utarczek słownych. Pytania w większo-
ści miały służyć zdyskredytowaniu osoby, której były zadawane.  

Po odbyciu pięciu części WZ, na dzień 30 kwietnia zwołane zostało Kolegium, którego 
zadaniem było zsumowanie wyników wyborów do Rady Nadzorczej, wyników głosowań 
nad uchwałami i stwierdzenie, które z nich zostały podjęte, a które nie. W związku z nie-
ścisłościami między wynikami głosowań nad uchwałami nr 8 i 10 podanych w protokole 
Komisji Skrutacyjnej 3. części Walnego Zgromadzenia a wynikami głosowań widniejącymi 
w projektach tych uchwał oraz w głosach uzyskanych przez jednego z kandydatów w wy-
borach do Rady Nadzorczej w trakcie 3. części, Kolegium Walnego Zgromadzenia jedno-
myślnie przerwało obrady. Ustalono, że do siedziby Spółdzielni zostanie wezwana Komisja 
Skrutacyjna 3. części Walnego Zgromadzenia w celu poświadczenia wyników widniejących 
w ich protokole lub dokonania poprawy protokołu. 

 Ww. Komisja Skrutacyjna przybyła do siedziby SMB w dniu 6 maja br. i po prze-
analizowaniu dokumentacji oraz własnych notatek, skorygowała błędy w swym protokole. 

Obrady Kolegium Walnego Zgromadzenia dokończono 7 maja br. i z taką datą Walne 
Zgromadzenie zostało zakończone. 

Oficjalne, łączne wyniki głosowań nad uchwałami przedstawiają się następująco:

uchwała nr 1/2013 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2012;

za głosowało 218 osób, przeciwko 2.
Stwierdzono, że uchwała nr 1/2013 została podjęta. 

uchwała nr 2/2013 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012;

za głosowało 319 osób, przeciwko 200.
Stwierdzono, że uchwała nr 2/2013 została podjęta. 

uchwała nr 3/2013 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 rok;

za głosowało 222 osób, przeciwko 0.
Stwierdzono, że uchwała nr 3/2013 została podjęta. 

uchwała nr 4/2013 
w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2012 rok;

za głosowało 238 osób, przeciwko 0.
Stwierdzono, że uchwała nr 4/2012 została podjęta. 

uchwała nr 5/2013 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 r. 
– Prezesowi Spółdzielni – Markowi W. Magdziarzowi;

za głosowało 228 osób, przeciwko 2.
Stwierdzono, że uchwała nr 5/2013 została podjęta. 

uchwała nr 6/2013 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 r. – Z-cy Prezesa Spółdziel-
ni – Jackowi Kołodziejowi;

za głosowało 229 osób, przeciwko 1.
Stwierdzono, że uchwała nr 6/2013 została podjęta. 

uchwała nr 7/2013 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 r. 
– Z-cy Prezesa Spółdzielni – Zdzisławie Knapińskiej;

za głosowało 232 osób, przeciwko 0.
Stwierdzono, że uchwała nr 7/2013 została podjęta. 

uchwała nr 8/2013 
w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” 
w Bydgoszczy;

za głosowało 120 osób, przeciwko 85, wstrzymała się 1.
Stwierdzono, że uchwała nr 8/2013 nie została podjęta, gdyż nie uzyskała wymaganej kwa-
lifikowanej większości 2/3 głosów za jej przyjęciem.
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uchwała nr 9/2013 
w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bydgoszczy;

za głosowało 66 osób, przeciwko 134, wstrzymało się 14.
Stwierdzono, że uchwała nr 9/2013 nie została podjęta, gdyż nie uzyskała wymaganej  
kwalifikowanej większości 2/3 głosów za jej przyjęciem.

uchwała nr 10/2013 
w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bydgoszczy;

za głosowało 22 osoby, przeciwko 141, wstrzymały się 34.
Stwierdzono, że uchwała nr 10/2013 nie została podjęta, gdyż nie uzyskała wymaganej 
kwalifikowanej większości 2/3 głosów za jej przyjęciem.

uchwała nr 11/2013 
w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bydgoszczy;

za głosowały 84 osoby, przeciwko 110, wstrzymało się 13.
Stwierdzono, że uchwała nr 11/2013 nie została podjęta, gdyż nie uzyskała wymaganej 
kwalifikowanej większości 2/3 głosów za jej przyjęciem.

uchwała nr 12/2013 
w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bydgoszczy;

za głosowało 33 osób, przeciwko 153, wstrzymało się 12.
Stwierdzono, że uchwała nr 12/2013 nie została podjęta, gdyż nie uzyskała wymaganej 
kwalifikowanej większości 2/3 głosów za jej przyjęciem.

Oficjalne, łączne wyniki wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2016 przed-
stawiają się następująco:

Lp. Nazwisko i imię Łącznie

1 BARAN Kazimierz 239

2 BERGMANN Helena 237

3 BOCHNIAK Andrzej 242

4 CHMIELEWSKI Klemens 258

5 CHYLEWSKA Urszula 309

6 CZIZMOWSKA Karolina 316

7 DEJA Maciej 282

8 DOMEK Gabriela 269

Walne Zgromadzenie 2013 
– Podsumowanie

9 DZIERŻYKRAJ-LIPOWICZ Anna 291

10 ERWARD Andrzej 216

11 FURGAŁA Stanisław 221

12 GUSIEW Andrzej 230

13 JABŁOŃSKA Danuta 245

14 JANKOWSKI Krzysztof 281

15 JASKÓLSKI Edmund 66

16 KACZMAREK Zdzisława 276

17 KARASZEWSKI Krzysztof 275

18 KLACZYŃSKI Ludwik 229

19 KLUGIEWICZ Dorota 314

20 KOPERSKI Bernard 259

21 KOZŁOWSKA Agnieszka 253

22 KRAMER Marlena 90

23 LIPIŃSKI Krzysztof 245

24 MAŁKOWSKA Mirosława 270

25 NIEDŹWIEDZKI Andrzej 226

26 NOWAK-HOPPE Ewa 298

27 RATAJCZAK Anna 257

28 RITTER Agnieszka 299

29 RÓŻAŃSKI Jerzy 50

30 RYTLEWSKI Jerzy 70

31 SADOWSKI Mariusz 212

32 SZYNAKA Edmund 38

33 SZYPURA Danuta 269

34 TAŃSKI Józef 220

35 TRYBUSZEWSKI Wiesław 284

36 WITKOWSKI Marek 307

37 WOŹNIAK Henryk 236

38 ZECH Janina 267

39 ŻURAŃSKA Hanna 262



Informujemy, że decyzją z dnia 5 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza 
SM „Budowlani” odbywać będzie dyżury w siedzibie SMB przy 

Boya-Żeleńskiego 1, w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16.00-17.00.
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Biorąc pod uwagę największą ilość uzyskanych głosów, do Rady Nadzorczej wybra-
nych zostało 17 kandydatów:

Urszula Chylewska;

Karolina Czizmowska;

Maciej Deja;

Gabriela Domek;

Anna Dzierżykraj-Lipowicz;

Krzysztof Jankowski;

Zdzisława Kaczmarek;

Krzysztof Karaszewski;

Dorota Klugiewicz;

Mirosława Małkowska;

Ewa Nowak-Hoppe;

Agnieszka Ritter;

Danuta Szypura;

Wiesław Trybuszewski;

Marek Witkowski;

Janina Zech;

Hanna Żurańska.

 Zarząd SMB pogratulował wyboru nowym członkom Rady Nadzorczej.
 
Dodatkowo informujemy, że Rada Nadzorcza rozpoczęła już aktywnie i oszczędnie 

swoją działalność. 14 maja br. dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  
a następnie tego samego dnia dokonano wyboru Prezydium i ustalono skład trzech stałych 
komisji RN (powołano tylko jednego Zastępcę Przewodniczącego, a Sekretarz RN pełni 
również funkcję Przewodniczącej komisji Członkowsko-Samorządowej). 

Rada Nadzorcza w kadencji 2013-2016 ukonstytuowała się w następujący sposób: 

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wiesław Trybuszewski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Karolina Czizmowska
Sekretarz Rady Nadzorczej - Dorota Klugiewicz
 
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca  - Mirosława Małkowska
Z-ca Przewodniczącej - Ewa Nowak-Hoppe
Sekretarz   - Krzysztof Jankowski
Członek   - Agnieszka Ritter
Członek   - Wiesław Trybuszewski
Członek   - Marek Witkowski
 

Komisja Techniczna
Przewodniczący  - Maciej Deja
Z-ca Przewodniczącego - Krzysztof Karaszewski
Sekretarz   - Danuta Szypura
Członek   - Karolina Czizmowska
Członek   - Krzysztof Jankowski
Członek   - Zdzisława Kaczmarek
Członek   - Janina Zech
 
Komisja Członkowsko-Samorządowa
Przewodnicząca  - Dorota Klugiewicz
Z-ca Przewodniczącej - Urszula Chylewska
Sekretarz   - Gabriela Domek
Członek   - Anna Dzierżykraj-Lipowicz
Członek   - Krzysztof Karaszewski
Członek   - Hanna Żurańska

         Rafał Jaroch

Walne Zgromadzenie 2013 
– Podsumowanie

Od lutego do maja 2013 r. trwała lustracja pełna naszej Spółdzielni, której przedmio-
tem był całokształt działalności w latach 2010-2012. Przeprowadzali ją Lustratorzy 
Krajowej Rady Spółdzielczej. 

Lustracja Spółdzielni obejmowała następujące zagadnienia: 
Organizacja Spółdzielni:

statut Spółdzielni, wewnętrzny system normatywny (kompletność i poprawność • 
merytoryczna regulaminów),
działalność organów Spółdzielni,• 
struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni.• 

Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni (i budynków z nimi związa-
nych oraz racjonalność ich wykorzystania).

Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi:

stan ilościowy oraz estetyczno-porządkowy i techniczny budynków i ich otocze-• 
nia,
koszty i przychody  oraz prawidłowość ustalania opłat za używanie lokali,• 
gospodarka lokalami użytkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem lokali wynaj-• 
mowanych,
terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali i windykacja należności • 
Spółdzielni,
treść umów o usługi komunalne i ich realizacja (wodno-kanalizacyjne, wywóz • 
śmieci, ciepło). 

Lustracja
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Pomalutku przybywa...

Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych:
nadzór techniczny i ustalanie potrzeb remontowych, ze szczególnym uwzględnie-• 
niem działań energooszczędnych,
akumulacja środków finansowych na remonty,• 
tryb doboru wykonawców robót remontowych, treść zawartych umów i ich realizacja. • 

Gospodarka finansowa:
stan funduszów, wielkość wolnych środków finansowych i sposób ich wykorzy-• 
stania, efektywność zaangażowania finansowego Spółdzielni w zakup akcji lub 
udziałów w innych podmiotach gospodarczych,
rozliczanie kosztów ogólnych Spółdzielni,• 
obsługa spłaty kredytów mieszkaniowych,• 
terminowość regulowania zobowiązań finansowych Spółdzielni (podat-• 
ki, ZUS, PFRON),
dochodzenie należności Spółdzielni, w tym dotacji budżetowych,• 
rozliczenia finansowe z członkami z tytułu wkładów.• 

Ocena realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy  
o spółdzielniach mieszkaniowych. 

W trakcie lustracji wyjaśnień udzielali członkowie Zarządu, kierownicy po-
szczególnych komórek organizacyjnych i wyznaczeni pracownicy. Przeprowadzo-
ny został również przegląd zasobów mieszkaniowych, w trakcie którego Lustra-
torzy dokonali wizytacji stanu techniczno-porządkowego i estetycznego losowo 
wybranych budynków, wśród których znalazły się przy ulicach: 3 Maja 16, Po-
wstańców Śląskich 11/II, Kasztanowa 49, Grzymały-Siedleckiego 8, Nałkowskiej 
5, Ogrody 7, Komuny Paryskiej 3, Przyjazna 1, Bohaterów Kragujewca 5.

3 czerwca br. otrzymaliśmy List Polustracyjny, czyli dokument wystawiany 
po dokonaniu lustracji, w którym znalazła się merytoryczna ocena całokształtu 
działalności Spółdzielni. Poza koniecznością wykonania niezbędnych prac remon-
towych w niektórych z wizytowanych budynków, Lustratorzy nie wnieśli zastrze-
żeń, wniosków czy zaleceń. Działalność SMB oceniona została bardzo wysoko.

    
         Rafał Jaroch

Samorządy Domowe Mieszkańców
   

W tym roku zostały powołane kolejne dwa Samorządy Domowe Mieszkań-
ców, tym razem na terenie Administracji Osiedla „Centrum”, która była 
kiedyś kolebką działalności tzw. Komitetów Blokowych. W Spółdzielni 

na chwilę obecną działa już 8. Samorządów w następujących nieruchomościach:
Nowowiejskiego 1• 
Zajęcza 16• 
Komuny Paryskiej 6• 
Białogardzka 21 • 
Bohaterów Kragujewca 5• 

Lustracja

Kąkolowa 7• 
Powstańców Śląskich 9/IV• 
Jagiellońska 70A• 
Pierwszy Samorząd Domowy Miesz-

kańców powstał w 2010 r w budynku przy 
ulicy Nowowiejskiego 1.  Mamy nadzieję, 
że efekty działań samorządów zachęcą 
mieszkańców innych budynków do pod-
jęcia decyzji o powołaniu takiego organu. 
      Przypominamy, że wystarczy zgoda więk-
szości osób, którym przysługuje prawo do 
lokalu mieszkalnego w danej nierucho-
mości, aby powołać Samorząd Domowy 

Mieszkańców. Do zadań Samorządu należy przede wszystkim współpraca z Administracją we 
wszelkich sprawach związanych z utrzymaniem nieruchomości, podejmowanie działań na 
rzecz poszanowania wspólnego mienia, utrzymania ładu i porządku na terenie nieruchomości  
i w jej obrębie, organizowanie w miarę potrzeb, społecznej opieki i pomocy starszym miesz-
kańcom budynku oraz zapobieganie wandalizmowi.

Współuczestnictwo Samorządu Domowego Mieszkańców pozwala nam jeszcze lepiej 
rozumieć potrzeby mieszkańców nieruchomości i celniej je zaspokajać. 

Elżbieta Łukaszewska

Fundusz remontowy garaży

Utworzenie tego funduszu, a właściwie jego przywrócenie wywołało wiele kontrower-
sji. Z czasem zaczyna on spotykać się z coraz większym zrozumieniem i akceptacją. 
Tak jak informowaliśmy, każda decyzja związana z realizacją prac remontowych na 

nieruchomości garażowej, tak jak do tej pory realizowane jest to na budynkach mieszkal-
nych, będzie poprzedzona konsultacjami z właścicielami danego zespołu garaży. Celem tych 
konsultacji będzie ustalanie zakresu prac, jak również udziału w kosztach poszczególnych 
współwłaścicieli nieruchomości. Najlepszym przykładem, że wspólne działania przynoszą 
efekty, jest zespół garaży przy ulicy  Powstańców Śląskich składający się z pięciu obiektów 
z czego cztery mają wjazd od ulicy Chodkiewicza, a jeden od ulicy Emilii Plater. Różny dla 
poszczególnych obiektów tej nieruchomości zakres prac spowodował konieczność ustalenia 
zróżnicowanych opłat. W tym kompleksie wszyscy  „garażowicze” wnoszą miesięczną opłatę 
na fundusz remontowy w wysokości  0,50 gr /m2 i dla sześciu jest to jedyne obciążenie. Część 
płaci jeszcze kilkadziesiąt złotych miesięcznie za prace związane z utwardzeniem terenu,  
a kilkoro oprócz tego dodatkowo za wykonanie nowego odprowadzenia wód deszczowych  
z dachu ich garaży. Wszyscy akceptują to zróżnicowanie uważając je za sprawiedliwe. Po-
mimo dużego obciążenia finansowego mają pomysły na kolejne prace, aby móc bezpiecz-
nie wspólnie z niej  korzystać, a ich nieruchomość była ładnie zagospodarowana. 

     Współdziałanie właścicieli sąsiadujących nieruchomości ma duże szanse na popra-
wienie ich estetyki i bezpieczeństwa. Z taką inicjatywą wystąpili mieszkańcy budynku przy 
ulicy Paderewskiego 6-8 i właściciele pobliskich garaży. Po wspólnym spotkaniu podjęto 



12 CZASOPISMO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  BUDOWLANI

1958-2013
13

Problem śmieciNowe garaże

decyzję o wykonaniu bramy we wjeździe prowadzącym na teren, na którym znajdują się 
obie nieruchomości wraz z automatyką oraz naprawy terenu utwardzonego, po którym 
poruszają się osoby zmotoryzowane jak i piesi. 

Życzymy wszystkim posiadaczom garaży w zasobach SMB by wykorzystali 
możliwości stworzone przez zbieranie pieniędzy na funduszach remontowych  
i przez konstruktywne rozmowy i wspólne działanie polepszali warunki korzysta-
nia ze swoich nieruchomości.

Elżbieta Łukaszewska

Nowe garaże

Bardzo często skarżą się Państwo na brak miejsc parkingowych na naszych osie-
dlach i co raz częściej pytają Państwo  o to czy zmierzamy budować  nowe garaże. 
Zdajemy sobie sprawę, że aut przybywa a miejsc parkingowych jest tyle samo. 

Liczba istniejących garaży również nie jest w stanie sprostać potrzebom mieszkańców. 
Utworzenie nowych miejsc postojowych  czy budowa garaży nie jest jednak sprawą łatwą 
w tak gęstej zabudowie. Ograniczają nas między innymi przepisy dotyczące odległości, 
jakie należy zachować względem istniejącej zabudowy. Mimo to staramy się wykorzystać 
wszelkie możliwości, aby na naszych osiedlach powstało jak najwięcej nowych miejsc do 
parkowania. W ramach realizacji programu rewitalizacji w ciągu najbliższych dwóch 
lat powstanie około 370 nowych miejsc. Wychodząc naprzeciw  Państwa oczekiwań   
planujemy również rozpoczęcie budowy garaży przy ul. T. Boya – Żeleńskiego, gdzie 
szereg 33 nowych  boksów rozszerzy już istniejący tam zespół. Będą to garaże blaszane  
o powierzchni około 16 m2 ze stalowymi, uchylnymi bramami, wyposażone w instalację 
elektryczną z podlicznikiem. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków spółdzielni 
i zostanie włączona w skład jej majątku. Nowo powstałe garaże przeznaczone będą do 
wynajęcia, a szczegółowe zasady przetargu zostaną przekazane Państwu w późniejszym 
terminie, po zakończeniu inwestycji jesienią tego roku.

Magdalena Gołata

Problem śmieci

Wielkimi krokami zbliża się moment, kiedy zaczną 
obowiązywać nowe zasady odbierania odpadów. Już od 
1 lipca bieżącego roku odpowiedzialność za odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
przechodzi na Gminę.

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta, do 
dnia 30 kwietnia bieżącego roku, złożyliśmy wszystkie 

wymagane Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Do 15 

sierpnia należy wnieść pierwszą opłatę za odbiór odpadów w  lipcu. W związku 
z tym już teraz informujemy Państwa, że w deklaracjach korygujących, które bę-
dziemy składać do Urzędu Miasta na koniec lipca zostaną ujęte zmiany, dotyczące 
ilości osób i segregacji, zgłoszone przez Państwa do  20 lipca 2013 r. Zasada ta 
będzie obowiązywała również w kolejnych miesiącach (np. zmiana zgłoszona do 
20 sierpnia zostanie uwzględniona jeszcze we wrześniu, natomiast zmiany zgło-
szone po 20 sierpnia będą ujęte od miesiąca października).

Ponadto wiemy już, że po rozstrzygnięciu przetargu sektory, w których znaj-
dują się nieruchomości pozostające w zasobach naszej Spółdzielni będą obsługi-
wane przez: osiedle Centrum - Remondis, osiedla Na Skarpie i Na Wyżynach - Co-
rimp lub ProNatura. Nie musimy się również niepokoić o zapewnienie pojemni-
ków od 1 lipca 2013 r. na nieruchomościach, na których nastąpi zmiana odbiorcy. 
Firmy prowadzą rozmowy na temat przekazania pojemników między sobą, bez 
utrudnień dla właścicieli nieruchomości. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że 
w przetargu przedsiębiorcy zaoferowali ceny o ponad 30 % niższe od ustalonych 
obecnie Uchwałą Rady Miasta. Jest więc duża szansa na to, że koszty odbioru od-
padów będą niższe. Na bieżąco śledzimy decyzje podejmowane przez Radę Mia-
sta w tej sprawie i niezwłocznie będziemy informowali Państwa o ewentualnych 
zmianach stawek. Oczywiście stawki za odbiór odpadów segregowanych nadal 
pozostaną znacząco niższe niż stawki za odpady niesegregowane. 

Jeszcze jednym, istotnym zagadnieniem jest sprawa odpadów nietypowych, 
wielkogabarytowych np. mebli. Według nowych zasad, od 1 lipca, w ramach wno-
szonej opłaty odpady wielkogabarytowe będą odbierane z nieruchomości  raz na 
miesiąc. Dla każdej nieruchomości będą wyznaczone daty ich odbioru. Już teraz 
uczulamy Państwa, aby nie wystawiać wspomnianych odpadów poza wyznaczo-
nymi terminami. Zorganizowanie dodatkowego wywozu będzie skutkowało do-
datkowymi opłatami. Jeśli nie będzie możliwe ustalenie właściciela wystawio-
nych odpadów, dodatkowe koszty będą niestety obciążały całą nieruchomość. 
Dostosowując się do wyznaczonych terminów unikniemy dodatkowych opłat i nie 
dopuścimy do zaśmiecania podwórek. Jednocześnie zaznaczamy, że Gmina jest 
na etapie przetargu na zorganizowanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), w których mieszkańcy będą mogli zostawić bez dodatko-
wych opłat selektywnie zebrane odpady, również wielkogabarytowe, sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny.

Przedstawiciele Urzędu Miasta Bydgoszczy  zachęcają do segregacji odpa-
dów. To samo stanowisko zajmują przedsiębiorstwa odbierające odpady. Należy 
pamiętać, że segregacja umożliwia odzysk wielu surowców, powtórne ich wyko-
rzystanie, a tym samym ograniczenie zanieczyszczania środowiska. Trzeba też 
wziąć pod uwagę poziomy recyklingu, jakie Polska musi osiągać w kolejnych la-
tach, aby uniknąć nałożenia kar przez Unię Europejską. Zdaje się, że z punktu 
widzenia Gminy i przedsiębiorców szczególnie drugi powód wymusza koniecz-
ność wdrożenia skutecznej segregacji. Można z tego wnioskować, że po okresie  
łagodnego traktowania niedociągnięć w segregowaniu, nastąpi zdecydowanie bardziej 
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rygorystyczne egzekwowanie zasad i nakładanie ewentualnych wyższych opłat. 
Wśród naszych mieszkańców istnieje wysoka świadomość korzyści i pozy-

tywnych efektów dla środowiska wynikających z segregacji odpadów. Średnio 
98% naszych mieszkańców zadeklarowało selektywne zbieranie odpadów. Jak 
wykazano powyżej, ważna jest jednak właściwa segregacja. W związku z tym po-
nownie zamieszczamy (na str.  23) instrukcje, która ma Państwu ułatwić popraw-
ne segregowanie odpadów. Przypominamy również o stronach internetowych 
(http://www.odpady.czystabydgoszcz.pl  lub http://naszesmieci.mos.gov.pl oraz 
infolinii (52/58-58-000 i 801-055-404) uruchomionych przez Urząd Miasta. 
Można tam uzyskać informacje na temat nowego systemu gospodarowania od-
padami komunalnymi.

Magdalena Gołata

W związku z wprowadzeniem nowych stawek za śmieci jeszcze  
w czerwcu dostaniecie Państwo nowe karty opłat mieszkaniowych 
obowiązujących od 1 lipca 2013, które będą naliczone od liczby osób, 
którą zadeklarowaliście Państwo w złożonych niedawno oświadcze-
niach.

 Jeżeli ktoś zadeklarował „0” zamieszkałych osób to zostanie to 
uwzględnione tylko w pozycji „wywóz nieczystości”, pozostałe pozy-
cje liczone od osób zgodnie z zasadami regulaminu będą naliczone od 
jednej osoby.

Co z zsypami?

Zaczynająca obowiązywać od 1 lipca bieżącego roku nowa ustawa śmiecio-
wa wprowadza powszechną możliwość segregowania odpadów. W obecnej 
chwili stawka za odbieranie odpadów komunalnych, przy prowadzeniu se-

gregacji, została ustalona przez Gminę Bydgoszcz w wysokości 12,50 zł od oso-
by na miesiąc, natomiast przy zadeklarowaniu nie selektywnej zbiórki odpadów 
stawkę ustalono aż o 100% wyższą, czyli 25,00 zł. Jednakże należy pamiętać, że 
zadeklarowanie selektywnej zbiórki odpadów wymagać będzie od nas zdyscypli-
nowania w przestrzeganiu zasad segregacji. Zbiórka odpadów będzie podlegać 
kontroli prowadzanej przez przedsiębiorstwa odbierające odpady z nieruchomo-
ści. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad właściwej segregacji fakt ten bę-
dzie zgłaszany do urzędu, co będzie skutkować naliczeniem wyższych opłat. Budzi 
to nasz wielki sprzeciw jak każdy rodzaj odpowiedzialności zbiorowej. Niezdy-
scyplinowanie nielicznych może być powodem dwukrotnego wzrostu opłat dla 
wszystkich!

W związku z tym namawiamy Państwa na rozważenie zamknięcia użytkowa-
nych jeszcze w niektórych budynkach zsypów. Uważamy, że zsypy będą utrud-

niały lub wręcz uniemożliwiały stosowanie zasad segregacji, co może skutkować 
wspomnianymi karami. Jeszcze raz podkreślamy, uderzyłyby one we wszystkich 
mieszkańców danej nieruchomości, również tych segregujących odpady w sposób 
prawidłowy! Za zamknięciem zsypów przemawia więcej argumentów jak chociaż-
by względy sanitarne i komfort zamieszkania. Użytkowanie zsypów sprzyja mno-
żeniu się robactwa, powoduje powstawanie na klatkach schodowych nieprzyjem-
nego zapachu, uciążliwego szczególnie latem.

Dlatego jeszcze raz zachęcamy Państwa do rozważenia zamknięcia zsypów. 
Jednak ostateczna decyzja należy do Państwa. W celu poznania opinii Państwa, 
którzy mieszkają w budynkach z funkcjonującymi zsypami, poprosimy o wypeł-
nienie ankiety, która trafi do Państwa skrzynek odbiorczych i tym samym podję-
cie decyzji.

Magdalena Gołata

JAK WYMIANA GRZEJNIKÓW, 
TO tylko  TERAZ  - latem.

Nie wszyscy o tym wiedzą, że w instalacji centralnego ogrzewania woda jest 
również latem. Jest to informacja ważna dla wszystkich użytkowni-
ków mieszkań. Po spuszczeniu wody na czas wymiany, instalacja jest na-

pełniana ponownie wodą uzdatnioną, gdyż pozostawienie powietrza przyspiesza 
korozję grzejników i instalacji od wewnątrz. 

Dlatego aby podnieść trwałość grzejników należy po zakończeniu okresu 
grzewczego maksymalnie otworzyć zawory. Umożliwi to wypchnięcie powietrza 
z naszego grzejnika, gdy ktoś w budynku wymienia grzejniki. 

Osobom planującym wymianę grzejników w najbliższym roku przypo-
minamy, że wymiana grzejników wymaga zgłoszenia do Spółdzielni i uzyskania 
warunków technicznych wymiany. 

Warunki zawierają:
moc grzejnika dla danego pomieszczenia (według dokumentacji technicz-• 
nej),
parametry regulacyjne ( nastawa na zaworze),• 
tryb uzgadniania terminu demontażu i montażu podzielnika kosztów,• 
tryb załatwiania spuszczenia wody z instalacji przez KPEC.• 
Warunki techniczne są ważne przez rok, dlatego też nie ma problemu, aby 

wystąpić o nie z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanego ter-
minu remontu. Wymiana grzejników wiąże się również z poniesieniem kosztów 
związanych z wymianą podzielnika oraz spuszczeniem i napełnieniem instalacji 
wodą. 

Jeszcze raz zwracamy uwagę, że wymiana grzejnika w sezonie grzewczym po-
woduje uciążliwe dla sąsiadów przerwy w ogrzewaniu i zapowietrzenia instalacji. 
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„SŁONECZNE OGRODY”

Zapraszamy do zamieszczenia ogłoszenia

Na naszej stronie internetowej 

www.smbudowlani.pl

Dlatego w okresie grzewczym wymiana grzejników jest możliwa tylko w sytu-
acjach awaryjnych.

Wniosek o wydanie warunków technicznych można złożyć w administracjach 
osiedlowych lub w dziale gospodarki energetycznej przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 
1 pokój 201.

Andrzej Dąbrowski

„SŁONECZNE OGRODY”
Rozpoczynamy budowę.

Jak już wielokrotnie Państwa informowaliśmy przy ulicy Ogrody pomiędzy 
ulicą Synów Pułku, a miasteczkiem rekreacyjnym powstanie nowy budynek 
mieszkalny. Będzie to obiekt składający się z czterech klatek schodowych 

o zróżnicowanej wysokości. Pierwsza klatka od strony miasteczka rekreacyjne-
go będzie liczyła 5 pięter oraz usytuowaną na 6 piętrze nadbudówkę mieszkania 
dwupoziomowego. Następne dwie klatki będą o jedną kondygnację niższe, a ostat-
nia czwarta klatka położona najbliżej ulicy Synów Pułku będzie liczyła dwa piętra  
z nadbudówką usytuowaną powyżej. 

Projekt zakłada, że powstaną:
62 mieszkania o łącznej powierzchni około 3.430m2;
6 lokali użytkowych o łącznej powierzchni około 900m2;
12 garaży naziemnych wbudowanych w bryłę budynku o łącznej powierzchni 

około 200m2;
43 miejsca postojowe o łącznej powierzchni około 650m2 w parkingogarażu 

podziemnym.
Poza bryłą budynku na jego zapleczu projektant przewidział parking na 32 

miejsca postojowe służące jego mieszkańcom. Uzupełnieniem tej inwestycji jest 

zaprojektowanie 28 ogólnodostępnych miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż 
budynku przy ulicy Ogrody. 

Cała inwestycja będzie kosztowała około 21,3 mln zł i będzie realizowana  
w zakresie mieszkań, garaży i miejsc postojowych za środki przyszłych właścicieli, 
natomiast lokale użytkowe wybudujemy za środki Spółdzielni, co zwiększy nasz 
majątek i pozwoli w przyszłości czerpać zyski z ich najmu. Już od początku roku 
Spółdzielnia zawiera umowy rezerwacyjne i pomimo braku reklamy w środkach 
masowego przekazu zawarła już:

32 umowy na realizację mieszkań;
12 umów na garaże;
14 umów na miejsca postojowe.

22 maja 2013 roku po wyborze wykonawcy robót wyłonionym w wyniku 
przetargu Zarząd Spółdzielni po dodatkowych negocjacjach cenowych podpisał 
umowę o realizacji z terminem zakończenia inwestycji 3 października 2014 roku. 
Natomiast  27 maja Spółdzielnia protokolarnie przekazała plac budowy, oraz 
zgłosiła rozpoczęcie prac w Urzędzie Miasta, tym samym kończąc długi okres 
przygotowań, a rozpoczynając okres realizacji inwestycji.

 Andrzej Asztemborski

Chcesz sprzedać bądź kupić mieszkanie ?

Od jakiegoś czasu na naszej stronie internetowej www.smbudowlani.pl  
w zakładce oferty lokali można przeglądać oferty sprzedaży czy zamia-
ny lokali mieszkalnych. Stwarza to nowe możliwości dla tych z Państwa, 

którzy zamierzają kupić bądź sprzedać swoje mieszkanie. Zachęcamy zatem do 
publikowania bezpłatnie swojego ogłoszenia na stronie Spółdzielni. Informacje 
można zamieścić bezpośrednio na stronie, za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej, czy osobiście w siedzibie Spółdzielni – dział obsługi mieszkańców.

Barbara Budziak
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Ceny lokali mieszkalnych 
w naszych zasobach

średnia cena za m2 od 
01/2013 do 03/2013 

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

Centrum 5602 2859 4106 3468 3585

Na Skarpie * 3932 3730 3243 *

Na Wyżynach * 2852 3938 3130 *

* brak transakcji w okresie od 
01-03.2013r.

W powyższej 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 stycznia 2013 
roku do marca 2013 roku. 

Barbara Budziak

Czy TWÓJ budynek jest zadłużony?
    
Jak co roku prezentujemy (w dodatkowej wkładce) w naszym kwartalniku 

zadłużenia w poszczególnych budynkach mieszkalnych. Prosimy o zapoznanie się 
z ich stanem, albowiem zadłużenie może negatywnie odbić się na Państwa nie-
ruchomości np: w zakresie planów remontowych. Zachęcamy osoby zadłużone 
do zgłoszenia się do działu windykacji naszej Spółdzielni, gdzie  można uzyskać 
informacje o warunkach przyznawania przez Gminę dodatku mieszkaniowego. 
Ponadto istnieje możliwość rozłożenia zadłużenia na raty, dzięki czemu można 
uniknąć kosztownego postępowania sądowego i komorniczego.

Zadłużenia prezentowane w tabeli są inne od podanych w rejestrze zadłużo-
nych członków, który jest do wglądu w administracjach osiedlowych, dziale win-
dykacji i dziale obsługi mieszkańców. Różnice wynikają z faktu, iż poniższa tabela 
zawiera zadłużenia wszystkich mieszkańców (członków i nie członków S-ni), na-
tomiast rejestr zawiera wyłącznie zadłużenia członków Spółdzielni.  

Pragniemy podziękować wszystkim osobom terminowo regulującym opłaty 
mieszkaniowe!

Grzegorz Zasada

Umowa podpisana z Bankiem BGŻ  przewiduje, że bez ponoszenia kosz-
tów prowizji mogą Państwo dokonywać opłat tylko za mieszkanie i garaż. 
Prowizje od innych opłaty jak rachunki za prąd, gaz, telefon  

i itp. opłacacie Państwo indywidualnie.
Wpłacając za garaż należy również mieć blankiety z indywidualnym nume-

rem rachunku tego banku.  Po blankiety należy zgłaszać się do biur Spółdzielni 
(przy ul. T.B. Żeleńskiego 1 lub administracji osiedlowej). 

Przypominamy, że blankiety z rachunkiem bankowym PKO BP nie zwalniaja 
z prowizji w Banku BGŻ.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących płatności, szczególnie Pań-
stwa, którzy dokonują opłat czynszowych przez Internet, gdzie czasami pojawia 
się informacja o błędnym numerze konta prosimy o kontakt telefoniczny  z dzia-
łem finansowym spółdzielni tel. 52 3234427 lub 52 3234437 

Małgorzata Strzelińska

Odpowiadamy na pytania

  Czy chcąc założyć Księgę Wieczystą na spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu muszę mieć zaświadczenie ze Spółdzielni?
Tak, w tym celu, na pisemny wniosek właściciela lokalu, wydawane jest zaświad-
czenie potrzebne do założenia Księgi Wieczystej. W zaświadczeniu zawarte są 
informacje dotyczące min. położenia lokalu, jego metraż itp. Z zaświadczeniem 
udajemy się do Sądu Rejonowego X wydz. Ksiąg Wieczystych.

Posiadam spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, jestem po 
rozwodzie, czy muszę ten fakt zgłosić w Spółdzielni?
Tak, należy to zgłosić, ponieważ Spółdzielnia wyznaczy (zgodnie z ustawą o spół-
dzielniach mieszkaniowych) roczny termin od uprawomocnienia się wyroku roz-
wodowego na dokonanie podziału majątku z byłym małżonkiem.

Czy za pośrednictwem Spółdzielni mogę ubezpieczyć mieszkanie?
Tak, za pośrednictwem Spółdzielni można ubezpieczyć mieszkanie w firmie  
UNIQA, w tym celu należy zgłosić się do właściwej dla miejsca zamieszkania ad-
ministracji osiedlowej lub do działu obsługi mieszkańców ul. T. Boya Żeleńskiego  
i złożyć odpowiednią deklarację ubezpieczeniową.

 Nabyłam odrębną własność do lokalu mieszkalnego, czy powin-
nam poinformować o tym Spółdzielnię?
Tak, ponieważ Kancelarie Notarialne nie przesyłają do Spółdzielni aktów nota-
rialnych dotyczących zbycia odrębnych własności, a na ich podstawie Spółdziel-
nia musi dokonać zmiany w ewidencji, a z nowym właścicielem ustalić opłaty za 
mieszkanie w zakresie ilości osób oraz przewidywanego zużycia wody.

Barbara Budziak

        Opłaty za mieszkania i garaże 



20 CZASOPISMO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  BUDOWLANI

1958-2013
21

Ta podróż trwa…

Ta podróż trwa… – promocja trzeciego almanachu 
Kawiarni Literackiej

Kawiarnia Literacka w „Modraczku” nie pierwszy już raz była 
miejscem ważnego wydarzenia kulturalnego, które przyciągnęło 
zarówno osoby zaangażowane w działalność literacko-artystyczną 
domu kultury na bydgoskich Wyżynach, jak i niemałą publiczność.  
W czwartek, 9 maja 2013 r., tradycyjnie, jak każde spotkanie, o go-
dzinie osiemnastej odbyła się promocja almanachu pt. Ta po-
dróż trwa…, stanowiącego swego rodzaju zwieńczenie sześćdziesię-
ciu spotkań w Kawiarni Literackiej. Sześćdziesiąte pierwsze spotka-
nie to jednocześnie szósta rocznica istnienia KL, bo 10 maja 2007 r. 
przypadł pierwszy Czwartek Literacki w „Modraczku”. Ten kolejny, 
najnowszy almanach (poprzednie to: Poeci na Wyżynach, 2009 oraz 
Ta podróż trwa sekundy i wieki…, 2012 w formie e-booka) został 
wydany dzięki Stypendium Prezydenta Bydgoszczy przyzna-
nemu Agnieszce Buzalskiej – dyrektorce Domu Kultury 

„Modraczek”. Tytuł jest nawiązaniem do wiersza Andrzeja Baszkowskiego, przed-
wcześnie zmarłego poety, który – jak wspomina we wprowadzeniu Wiesława Barbara 
Jendrzejewska – był tylko raz gościem „Modraczka” i miał przybyć po raz drugi, lecz już, 
niestety, nie zdążył… Wspomniany utwór Baszkowskiego, utrzymany w nieco egzystencjal-
nym tonie, znajduje się w almanachu jako wiersz bez tytułu (***Za moim oknem). 

Elegancko wydana publikacja w twardej oprawie zawiera utwory sześćdziesięciu po-
etów (i nie tylko, bo mamy również prozaików, a także miłośnika historii i kultury Indian 
północnoamerykańskich, znawcę poezji indiańskiej – Adama Piekarskiego). Ciekawy 
i miły dodatek stanowią kolorowe zdjęcia, na których mogą się rozpoznać bywalcy „Mo-
draczka” – zarówno autorzy, jak i sympatycy tego miejsca. Całości dopełniają profesjonal-
ne, artystyczne fotografie Marka Chełminiaka, bydgoskiego fotografika, przedstawiają-
ce znane i mniej znane zakątki naszego miasta. Wydawcami almanachu są Ewa i Jacek 
Stadniccy z bydgoskiego wydawnictwa „Pejzaż”. 

Wśród wielu znakomitych gości, była obecna  Jadwiga Pilarczyk z Bydgoskiego 
Biura Kultury, która w imieniu Prezydenta Bydgoszczy złożyła gratulacje pani dy-
rektor „Modraczka: Agnieszce Buzalskiej i redaktorce trzeciego już almanachu,  Barbarze 
Jendrzejewskiej.

Program uroczystości w „Modraczku” rozpoczął się od wystąpień i wywiadów. O swo-
ich związkach z „Modraczkiem”, z Kawiarnią Literacką, o ludziach i atmosferze tego miej-
sca, wreszcie o roli poezji w swoim własnym życiu, wypowiadali się: Krzysztof Bieńkow-
ski, prezes płockiego oddziału SAP; Jarosław Jackiewicz, poeta znany ze swojej aktyw-
ności na spotkaniach literackich w „Modraczku”; Marek Magdziarz, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani”; Agnieszka Buzalska, dyrektorka „Modraczka”; Barbara 
Jendrzejewska, dziennikarka i poetka, główna twórczyni Kawiarni Literackiej, bez któ-
rej to miejsce nie ożyłoby słowem poetyckim i nie byłoby tego święta.

Dwadzieścia wybranych wierszy z almanachu zostało przeczytanych przez zaproszo-
nych na tę uroczystość, aktorów teatralnych: Katarzynę Chmarę z Łodzi i Witolda 
Szulca z Poznania, obecnie związanych z Bydgoszczą. Usłyszeliśmy m.in. takie utwory, 
jak: Komu poezja ks. Franciszka Kameckiego, Przesyłka Natalii Jendrzejewskiej, 
Płomień Jarosława Jakubowskiego, Biała Magnolia Krzysztofa Bieńkowskiego, 
Czas Wiesławy Barbary Jendrzejewskiej, ***Za moim oknem Andrzeja Baszkow-
skiego, Bydgoski spleen Ryszarda Częstochowskiego, Ośmiowiersz dla Kazimierza 
Hoffmana Jarosława Stanisława Jackiewicza.

Spotkaniu towarzyszyła 
muzyka, głównie standardy jaz-
zowe, w znakomitym wykona-
niu zespołu Marka Marszałka  
w składzie: Anna Więckow-
ska – wokal, Marek Marszałek 
– saksofon, Igor Nowicki – 
piano, Maciej Grabowski – 
kontrabas, Waldemar Fran-
czyk – perkusja. Nie zabrakło 
też utworów dobrze znanych, 
jak piosenka Czesława Niemena Pod Papugami czy muzyka z filmu Różowa Pantera. En-
tuzjastyczne, żywe reakcje publiczności były dla muzyków najlepszą oceną ich talentów  
i niewątpliwie wytrwałej pracy nad mistrzostwem wykonania.  

Wieczór promocji almanachu Ta podróż trwa… dostarczył nie tylko możliwości ob-
cowania z pięknem słowa poetyckiego czy dobrej muzyki, lecz i sztuki malarskiej. Źródłem 
tych estetycznych przeżyć była wystawa obrazów Hanny Cander, absolwentki historii 
sztuki na UMK w Toruniu. Na wystawie zaprezentowano prace z lat 2007–2013, m.in. pej-
zaże namalowane podczas pleneru Bydgoskiego Stowarzyszenia Artystycznego w Grucznie. 
W kolorystyce dzieł Hanny Cander zaznaczają się wpływy sztuki Wschodu, ale jej inspira-
cją artystyczną jest także twórczość impresjonistów (np. Augusta Renoira) i  postimpre-
sjonistów, w szczególności Paula Gauguina. Ponieważ autorka zajmowała się też tkaniem 
gobelinów, co wymaga intensywnych zestawień barwnych, stąd na wystawie znalazły się 
prace będące projektami tkanin. Wszechstronność talentu Hanny Cander przejawia się  
w sposobie, w jaki artystka maluje kwiaty – piwonie, słoneczniki, róże w dość realistycz-
nej konwencji i nieco stonowanej kolorystyce, a także w tworzonych przez nią portretach  
i autoportretach. Szczególną uwagę widza przyciąga Autoportret artystki – akryl na płót-
nie, przedstawiający postać w kapeluszu z wyraźnie zaznaczonymi oczyma. Autoportret 
w wieczorowym szalu świadczy zarówno o umiejętności realistycznego oddania powierz-
chowności modelki, wiernego odtworzenia stroju, faktury tkaniny i biżuterii, lecz także 
uchwycenia psychologicznego rysu malowanej osoby, wyrażenia jej cech osobowości. Dzię-
ki tej ekspozycji można prześledzić ewolucję sposobu interpretowania rzeczywistości przez 
artystkę w ciągu siedmiu lat.

Prezentacji nowego almanachu towarzyszyło wręczenie go wszystkim artystom, którzy 
wystąpili w Kawiarni Literackiej, udostępnienie tej wyjątkowej publikacji gościom i loteria 
z nagrodami. W loterii można było wylosować: książki ofiarowane przez autorów, zwłasz-
cza gości Kawiarni Literackiej – Ryszarda Częstochowskiego (Młode i stare), Jaro-
sława Jackiewicza (Wilk), Barbarę Jendrzejewską (Tyle), dziesięć almanachów 
Ta podróż trwa… – wydanych dzięki Stypendium Prezydenta Bydgoszczy oraz  książki 
Christiana Manteuffla z Niemiec (Dolina Fosylii, Słone chabry) i  Marka Jastrzębia 
(Zaczarowana drynda i inne opowiadania). Ryszard Częstochowski, Jarosław Jackiewicz 
i Barbara Jendrzejewska oraz Agnieszka Buzalska mogli przeznaczyć ofiarowane książki na 
Loterię Poetycką dzięki przyznanemu im Stypendium Prezydenta Bydgoszczy.

Jak przystało na tak radosną okazję, zakończeniem był poczęstunek – goście mogli 
się raczyć lampką białego wina, owocami, słodyczami i jeszcze raz kontemplować piękno 
i żywą kolorystykę obrazów Hanny Cander. Dzięki temu kolejnemu już sukcesowi, jakim 
jest niewątpliwie wydanie almanachu Ta podróż trwa…, o Kawiarni Literackiej, która 
rozpoczyna siódmy rok działalności, w „Modraczku”, staje się głośno nie tylko w Bydgosz-
czy, ale i w całej Polsce, a też za Odrą.

(Fotorelacja z imprezy na okładce „Tu mieszkam”)
Elżbieta Rogucka
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KĄCIK HISTORYCZNY

Historia naszej spółdzielni. Rok 1958.

W tym roku przypada 55-lecie SMB. 29 stycznia 1958 r. odbyło się Walne Zgro-
madzenie Założycielskiego, które dało jej początek. Nim do tego doszło,  
w 1957 r. w Bydgoszczy, z inicjatywy pracowników Zjednoczenia Bu-

downictwa Wojskowego nr 23 (Mieczysława Sarnowskiego, Antoniego Zielińskie-
go i Wacława Misiuro) oraz Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych (Kazimierza 
Matuszyńskiego, Pawła Romańskiego i Edwarda Rajszysa) padła propozycja 
utworzenia przyzakładowej spółdzielni mieszkaniowej.

W trakcie Walnego Zgromadzenia Założycielskiego, w którym udział wzię-
ły 24 osoby, uchwalono statut nowej spółdzielni, którą nazwano: „Robotnicza 
Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Zjednoczeniu Budownictwa Wojsko-
wego nr 23 i Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych w Bydgoszczy”. 
Statutowymi celami powstałej spółdzielni było zaspokajanie potrzeb mieszkanio-
wych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych swoich członków. 

Pierwszy Zarząd spółdzielni ukonstytuował się w następującym składzie:
Przewodniczący – Mieczysław Tarnowski
Z-ca Przewodniczącego – Paweł Romański
Członek – Danuta Szopowa
Pierwszą Radę Nadzorcza utworzyli:
Przewodniczący – Zbigniew Ostrowski
Z-ca Przewodniczącego – Antoni Zieliński
Sekretarz – Edward Rajszys
Członek – Hieronim Bachliński
Członek – Marian Kitowski
Członek – Alfons Mazurowski
Następnym krokiem było wystąpienie zespołów organizujących spółdziel-

nię, a więc Zjednoczenia Budownictwa Wojskowego nr 23 oraz Dyrekcji Budowy 
Osiedli Robotniczych z pismem do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bydgoszczy o opinię 
dotyczącą celowości założenia nowej spółdzielni. Uzyskano pozytywną opinię, 
na podstawie której 5 marca 1958 r. Sąd Powiatowy w Bydgoszczy wydał posta-
nowienie o wpisaniu spółdzielni do rejestru spółdzielni, nadając jej osobowość 
prawną. 

Wreszcie 25 czerwca 1958 r., wobec wzrostu zainteresowania wstępowaniem 
do grona spółdzielców, rozszerzeniem działalności i wizją rozwoju, odbyło się ko-
lejne Walne Zgromadzenie, w trakcie którego zmieniono nazwę spółdzielni na: 
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”.

Jeszcze w maju 1958 r. rozpoczęto budowę dwóch bloków (z 78 mieszkania-

mi) przy ul. Kaliskiej 11 i Lelewela 49. Pod koniec 1958 r. ruszyły kolejne budowy, 
a mianowicie  Paderewskiego 6-8 i Jagiellońska 74. Warto zaznaczyć, że wszystkie 
te budynki nadal wchodzą w skład naszej spółdzielni. 

Pierwszy kalendarzowy rok działalności „Budowlani” zamykali z zatrudnie-
niem 5 osób i zrzeszając 325 członków. Na tym nie poprzestano i w kolejnych 
latach nastąpił stopniowy rozwój… ale o tym w kolejnym wydaniu Tu Mieszkam.

Rafał Jaroch

KONKURS z okazji 55 JUBILEUSZU 
Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI”

Pod hasłem: Moja spółdzielnia na fotografii.

Warunki uczestnictwa: konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy 
fotografują, bez podziału na kategorie wiekowe.

Tematyka prac: przedstawienie wszystkiego co jest związane z życiem 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”, jej architektura, miejsca do rekreacji 
oraz działalność społeczno – kulturalna prowadzona na rzecz mieszkańców.

Technika wykonywania zdjęć jest dowolna
Format prac: zdjęcia mogą mieć rozmiar od 20 x 30 cm do 30 x 45 cm. 

Mogą też być kwadraty lub panoramy ale dłuższy bok nie może przekraczać 45 
cm. Do zdjęć prosimy o dołączenie płyty CD.

Każdy autor może nadesłać do 5. fotografii
Każda praca powinna zawierać na odwrocie : imię , nazwisko, adres  

i nr telefonu kontaktowego
Termin i miejsce składania prac: prace należy składać do 16 września  

w DK „Modraczek” przy ulicy Ogrody 15, 85-870 Bydgoszcz
Kontakt: informację odnośnie konkursu udziela Agnieszka Buzalska, tel. 

52-371-33-31
Jury konkursu i nagrody: komisja konkursowa składać się będzie z osób 

związanych ze Spółdzielnią Mieszkaniowej „Budowlani” i przyzna 3. Nagrody 
oraz 3 wyróżnienia

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie otwarcia wystawy 4 paź-
dziernika 2013 roku o godz. 18.00

Rozstrzygnięcie konkursu przez jury jest ostateczne 
Prace niezgodne z regulaminem , zniszczone w wyniku niewłaściwego opako-

wania nie będą brane pod uwagę.
Tradycją już stało się, że wiosną zapraszamy naszych mieszkańców do wspól-

nej zabawy na tereny przy Zespole Szkół nr 19.
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26 maja odbył się festyn  „XV Wiosna na Wyżynach”, podczas którego świę-
towaliśmy 55-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” i 35- lecie 
Domu Kultury „Modraczek”.

Chyba tak dostojne jubileusze sprawiły , że zaświeciło słońce i wiatr rozwiał 
deszczowe chmury , co zapewne spowodowało, że wielu mieszkańców odwiedziło 
plac przy Zespole Szkół nr 19.

Na otwarcie zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zespołu Szkół Mechanicz-
ny nr 1, był też przejazd samochodów z bydgoskiego automobilklubu.  Na scenie 
jak co roku zaprezentowały się dzieci uczęszczające na zajęcia do Domu Kultury 
oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceum.

W programie znalazły się także występy kapeli podwórkowej Średzioki ze 
Środy Wielkopolskiej i koncert katowickiej grupy Ramolsi, grającej covery z lat 
80 i 90. Piosenki Marleny Dietrich zaśpiewała Beata Lewińska.

Szereg atrakcji czekało na najmłodszych. Dzieci mogły szaleć na zjeżdżalni  
i dmuchanej ściance wspinaczkowej oraz podziwiać eksperymenty profesora Cie-
kawskiego. 

Również nie zawiedli nas poeci, którzy jak zawsze na miłośników literatury 
czekali w Witrynie Literackiej.

Do wspólnej zabawy zapraszamy jak zawsze już za rok. Do zobaczenia.

  Agnieszka Buzalska

Propozycje „Modraczka”

W Galerii na Ścianie  – wystawa malarstwa Hanny Cander

13.06 godz. 18.00 – Kawiarnia Literacka 
– spotkanie z Leszkiem Żulińskim, który do tej pory wydał 25 książek, 

w tym 10 tomików poetyckich oraz 15 książek krytycznoliterackich 
lub związanych tematycznie z kulturą. Zasiada w jury wielu konkursach 

literackich, prowadzi warsztaty poetyckie z młodymi autorami.

19.06 godz. 18.00 – Czwartkowy Wieczór z Muzyką w „Modraczku” 
– Jan Gall – pieśni z towarzyszeniem fortepianu w wykonaniu 

Michała Czaposkiego

21.06 godz. 14.00 – 18.00 – Bezpieczne wakacje. 
Festiwal Kultur – plenerowa impreza przy Zespole Szkół nr 4 w Bydgoszczy

28.06 godz. 13.00 – uroczyste zakończenie roku w Klubie Malucha

Festyn jubileuszy

Powitanie Wakacji (1,3,5 – lipca)  – zapraszamy dzieci na zajęcia plenerowe na 
terenie miasteczka rekreacyjnego przy ul. Ogrody; w przypadku niepogody zajęcia odbędą 
się na terenie D.K. „Modraczek”.  W godzinach od  10:00 do 12:00

1 lipca 2013 (poniedziałek) w programie: bezpieczne wakacje, o tym kogo zawia-
domić jak coś się nam lub komuś stanie, jak udzielić pomocy dowiemy się od Pana Damia-
na Dębeckiego  Ratownika Medycznego; konkurs plastyczny „Moje wymarzone wakacje”; 
wyścigi w workach; zabawy z chustą animacyjną

3 lipca 2013 (środa) w programie: tor przeszkód; zabawy z chustą animacyjną; 
muzyczne zabawy z tańcem i ruchem dla najmłodszych; kącik dla maluszka; kolorowanki, 
krzyżówki, rebusy

5 lipca 2013 (piątek) w programie: wyścigi rowerowe (maluchy i starszaki); słu-
chanie bajki „Mama Mu czyta” i dużoformatowa kolorowanka; bieg w parach na trzech 
nogach; kolorowanki, krzyżówki, rebusy

Zuchowisko (od 22.07 do 2.08) 
Zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które od września mają rozpocząć swoją przygodę  

z przedszkolem. Zapraszamy Zuchy do wspólnej zabawy, poznawania zasad i reguł panu-
jących w grupie, i przyzwyczajania się do pierwszych chwil bez rodziców. Podczas zajęć 
będziemy się bawić, tańczyć, śpiewać, malować i słuchać bajek. 

Zajęcia będą odbywały się codziennie przez dwa tygodnie w godzinach od 10.00 do 
12.00, w kameralnej 10 osobowej grupie,     koszt zajęć 60,00 zł

Zapisy pod nr telefonu: 52  371-33-31

Warsztaty plastyczne (od 5.08 do 9.08)
„Twórcze prace z kartonami” – to propozycja dla dzieci, które chcą wykonać zabawki 

z tektury. Na zajęciach powstaną: domki dla lalek, samochody, kuchenki, łóżeczka dla la-
lek, stragany, teatry i to co jeszcze przyjdzie do głowy naszym konstruktorom.

Zajęcia będą odbywały się codziennie przez cały tydzień w godzinach od 10:00 do 
11:30,      koszt zajęć 30,00 zł

Zapisy pod nr telefonu: 52  371-33-31

Warsztaty muzyczne (od 5.08 do 9.08)
„Wakacyjne muzykowanie” – to propozycja dla dzieci, które chcą spróbować swoich 

sił w grze na instrumentach, pośpiewać i potańczyć. Podczas zajęć będziemy grać na piani-
nie i keyboardzie, uczyć się odczytywania nut, śpiewać i tańczyć.   

Zajęcia będą odbywały się codziennie przez cały tydzień w godzinach od 11:30 do 
12:30,      koszt zajęć 20,00 zł

Zapisy pod nr telefonu: 52  371-33-31

Pożegnanie Wakacji (26,28,30 sierpnia) zapraszamy dzieci na zajęcia plenero-
we na terenie miasteczka rekreacyjnego przy ul. Ogrody; w przypadku niepogody zajęcia 
odbędą się na terenie D.K. „Modraczek”.  W godzinach od  10:00 do 12:00

26 sierpnia 2013 (poniedziałek) w programie: zabawy z chustą animacyjną; rzu-
canie do celu; słuchanie bajki „Czy znasz Pipi Pończoszankę?” i dużoformatowa koloro-
wanka

28 sierpnia 2013 (środa)  w programie: muzyczne zabawy z tańcem i ruchem dla 
najmłodszych; kolorowanki, krzyżówki, rebusy, kącik dla maluszka, przeciąganie liny, bieg 
w parach na trzech nogach

30 sierpnia 2013 (piątek) w programie: konkurs plastyczny „Pocztówka z waka-
cji”; wyścigi rowerowe (maluchy i starszaki); zabawy z piłką i hula-hop; kolorowanki, krzy-
żówki, rebusy

Lato z „Modraczkiem”
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SM „BUDOWLANI”

Pogotowie techniczne 
Awarie w nocy oraz w soboty, niedziele i święta 

prosimy bezpośrednio zgłaszać do osób dyżurujących:

awarie elektryczne, tel. 604 400 756

awarie wodno-kanalizacyjne, odpowietrzenia, tel. 665 880 013

 awarie domofonów, tel. 604 215 268

AwArie wind cAłodobowo do firmy konserwującej windy 
w Państwa nieruchomości, odpowiednio: 

ELWIND, tel. 660 431 817       POBUD, tel. 52 371 37 84

zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

SM BUDOWLANI 
ul. T. Boya-Żeleńskiego 1, 85-858 Bydgoszcz
tel.  52 323 44 50, fax  52 361 82 57 
e-mail: sekretariat@smbudowlani.pl     www.smbudowlani.pl

Zarząd Spółdzielni przyjmuje w każdy wtorek w godz. 14.00-17.00 

Administracja osiedla „centrum”
Bydgoszcz, ul. Czerkaska 32, tel./fax 52 341-49-11
centrum@smbudowlani.pl
Administracja osiedla „na Skarpie"
Bydgoszcz, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 42, tel./fax 52 361-29-01
naskarpie@smbudowlani.pl

Administracja „na wyżynach”
Bydgoszcz, ul. Przyjazna 13, tel./fax 52 363-89-51
nawyzynach@smbudowlani.pl

dom Kultury „Modraczek”
Bydgoszcz, ul. Ogrody 15, tel. 52 371-33-31

rada osiedla – dyżur, każdy pierwszy wtorek w godz. 16.00-17.00 
w budynku właściwej administracji osiedla.

Wieczór promujący almanach 
Kawiarni Literackiej 
pt.: „Ta podróż trwa...”. 
Wydanego dzięki 
Stypendium Prezydenta 
Bydgoszczy.
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