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Fair Play

Marek W. Magdziarz 
prezes zarządu SM „Budowlani”

Program „Fair Play”, w którym Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Budowlani” uczestniczy od 5 lat wpisuje się  
w „7 złotych zasad” spółdzielczości rozumianej m.in.; jako 
zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych re-
lacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pra-
cownikami, członkami oraz społecznością lokalną, władzą 
lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym 
prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi.

Miło jest mi poinformować, że w 2015 roku otrzyma-
liśmy „Złota Statuetkę” Programu, a z tej okazji Dyplomy 
gratulacyjne od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana 
Mikołaja Bogdanowicza i Prezydenta Bydgoszczy Pana  
Rafała Bruskiego.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych  
pragniemy złożyć serdeczne życzenia. 

Aby wiosenna atmosfera, nadzieja i zdrowie  
trwały przez cały rok. 

Aby obudziły się uśpione marzenia,  
a czas spędzony w gronie najbliższych  
obfitował w spokój, miłość i nadzieję. 

życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” 
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Tytułem WSTĘPU

Wydawane przez nas czasopismo „Tu Mieszkam” znowu się 
zmienia. Tym razem opracowaliśmy nową szatę graficzną 
(mamy nadzieję, że bardziej czytelną), by łatwiej było od-
szukać ważne treści. Na pewno już się Państwo przyzwycza-
ili, że autorzy podpisują się pod tekstami swoim imieniem 
i nazwiskiem. Zrobiliśmy kolejny krok – od tego numeru 
będziemy „podpisywać” się również wizerunkami naszych 
twarzy. Nie po to, by „reklamować” siebie, ale po to by być 
jeszcze bliżej Państwa, by jeszcze bardziej utożsamiać się  
z tym, co piszemy, by bardziej czuć się odpowiedzialnymi za 
każde opublikowane słowo. 

Zmieniamy wizerunek, ale nasza misja pozostaje niezmienna. Ta misja to kształtowanie wza-
jemnych, sąsiedzkich więzi między mieszkańcami spółdzielczych domów oraz między nimi a pracow-
nikami zajmującymi się prowadzeniem ich spraw; nie chodzi tylko o te merytoryczne, z dziedziny za-
rządzania nieruchomościami, ale również o szeroko rozumianą integrację realizowaną poprzez orga-
nizowanie festynów, pikników, konkursów i różnorodną ofertę kulturalno-oświatową skierowaną do 
mieszkańców. Propagowanie tych działań, informowanie o wszystkich istotnych wydarzeniach z życia 
Spółdzielni, wyjaśnianie trudnych zagadnień formalno-prawnych, a czasami również dostarczanie 
rozrywki to nasze sposoby na realizację tej misji. Jak nam to wychodzi? Ta ocena nie należy do nas,  
a właśnie do Państwa. Cieszą nas wyrazy sympatii ze strony Czytelników. Wzrusza, gdy przy okazji spo-
tkań z mieszkańcami dowiadujemy się, iż mieszkańcy kolekcjonują wszystkie wydania naszego informa-
tora. To zdumiewające, gdyż niebawem przypada 20 rocznica naszego pierwszego wydania! 

Najbardziej zaskakującym był jednak otrzymany niedawno list od małżeństwa ze Śląska (!) z prośbą  
o pomoc w załatwieniu toczącej się w tamtejszym urzędzie sprawy dotyczącej problemu zgodności z prawem 
budowlanym konstrukcji podestu przed wejściem do ich mieszkania. Zaskoczyło nas, iż mamy aż taki zasięg, 
taką wiarygodność? Zdarza się oczywiście również krytyka. Na tą konstruktywną jesteśmy zawsze otwarci  
i gotowi. Skoro coś Państwo krytykujecie i podpowiadacie – oznacza to, że czytacie nas z uwagą. Chcemy 
na miarę naszych możliwości spełniać Państwa oczekiwania – na miarę naszych możliwości, bo nie ma 
wśród nas ani jednego dziennikarza, wszyscy jesteśmy pracownikami SMB zajmującymi się na co dzień 
innymi sprawami. Od samego początku robimy to bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. Pro-
szę, piszcie Państwo do nas, krytykujcie, wskazujcie co możemy zrobić jeszcze lepiej!

Jacek Kołodziej 
zastępca prezesa SMB
Redaktor Naczelny „Tu Mieszkam”

Zbliżają się Święta Wielkanocne.  
Chciałbym, aby z tej okazji zechcieli Państwo  

przyjąć życzenia szczególnego ciepła,  
życzliwości i pogody ducha  

od zespołu redakcyjnego „Tu Mieszkam”  
wraz z niżej podpisanym.  

Smacznej Święconki i mokrego Dyngusa.

Jacek Kołodziej
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Nie będą ich ograniczały usta-
wowe ramy Walnego Zgromadzenia, 
dlatego będzie można w ich trakcie 
podjąć wszelkie tematy, które Państwa 
interesują. Nie będzie podziału na te-
maty ważniejsze i mnie ważne. Wię-
cej informacji dotyczących terminów  
i miejsc spotkań (ze względu na termi-
ny redakcyjne i drukarskie nie jesteśmy  
w stanie zamieścić w niniejszym tek-
ście) znajdziecie Państwo w wkładce  

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI PROMOCJA W „MODRACZKU”

Walne Zgromadzenie 2016

Rafał Jaroch

Rafał Jaroch

Wzorem lat ubiegłych, w drugiej połowie kwietnia br. Zamierzamy 
zorganizować spotkania Zarządu Spółdzielni z mieszkańcami. 

Tegoroczne obrady Walnego Zgromadzenia zbliżają się wielkimi kro-
kami. Przypominamy, że w ich trakcie odbywać się będą wybory do 
Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni. Doświadczenia lat ubiegłych po-
kazują, iż wybory te stanowią dominującą część obrad, zachęcamy 
więc gorąco wszystkich Państwa do udziału w spotkaniach z Zarzą-
dem, o których była mowa w artykule powyżej.

dołączonej do świątecznego wydania 
„Tu Mieszkam”.

 
Spotkania stanowić będą  

możliwość swobodnej dyskusji  
i zadawania najróżniejszych pytań  
Zarządowi i Administracji Osiedla.  

Zapraszamy do wzięcia  
czynnego udziału! 

Zapraszamy do zapoznania się  
i zachowania „wkładki” dołączonej do 
niniejszego wydania Tu Mieszkam, gdzie 
znajdą Państwo informacje dotyczące 
terminów, miejsc poszczególnych części, 

ilości mandatów w Radzie Nadzorczej  
i wyciąg ze Statutu Spółdzielni stano-
wiący wytyczne dla kandydatów do 
Rady Nadzorczej.

Promocja 3 almanachu Kawiarni Literackiej „Literackie Ogrody” wydanego dzięki Sty-
pendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy – przyznanemu Agnieszce Buzalskiej.
Wieczór poprowadziła szefowa KL – Barbara Jendrzejewska. Wiersze z almanachu za-
prezentowali: Justyna Pastwa i Mieczysław Franaszek przy oprawie muzycznej w wy-
konaniu Piotra Dąbrowskiego.
Poezję Aleksandry Bacińskiej zaśpiewał Leonart Luther, a piosenki Bułata Okudżawy  
i nie tylko zaprezentował Jacek Beszczyński z zespołem. Koncertowi towarzyszyła  
wystawa malarstwa Katarzyny Baszak, którą można obejrzeć w Modraczku do  
10 kwietnia. 
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Koszty ogółem w Spółdzielni poniesione w 2015 roku wyniosły: – 62 022 tys. zł, co 
stanowi 90,6% kosztów planowanych. 

Koszty oraz wydatki poniesione bez dostaw energii i usług komunalnych wynio-
sły: – 26 823 tys. zł, stanowi to 101,2% planu. 

W ramach kosztów zależnych od Spółdzielni 23,0% stanowią koszty utrzymania 
nieruchomości, 14,8% koszty wykonanych remontów w nieruchomościach, 2,5% sta-
nowią zadania inwestycyjne, koszty korporacyjnego funkcjonowania spółdzielni, wy-
odrębniania lokali stanowią 2%, natomiast koszty działalności kulturalnej, oświatowej  
i statutowej to 1 %. 

 
Wykres na stronie obok przedstawia jak kształtuje się struktura kosztów ogółem 

w Spółdzielni w 2015 roku.
  

REALIZACJA BUDŻETU 2015 ROK

Lucyna Żebrowska Początek każdego roku w Spółdzielni to czas podsumowań, analiz  
i sprawozdań. Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki z działalności 
Spółdzielni za 2015 rok. Wartość przychodów ogółem w Spółdzielni, 
w tym na pokrycie dostaw energii i usług komunalnych wyniosła
73 448 tys. zł, stanowi to 100,4 %.
Przychody uzyskane bez dostaw energii i usług komunalnych ogó-
łem wyniosły 41 840 tys. zł, co stanowi 99,7 % planu.

Strukturę przychodów ogółem w Spółdzielni w 2015 roku przedstawia poniższy 
wykres. 

Średnie jednostkowe koszty utrzymania nieruchomości mieszkalnych w Spółdzielni  
w 2015 roku.

Poniżej wykres przedstawia średnie jednostkowe koszty w Spółdzielni dla lokali miesz-
kalnych w 2015 bez kosztów energii cieplnej i usług komunalnych.

REALIZACJA BUDŻETU 2015 ROK



10 CZASOPISMO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  BUDOWLANI   1958-2016 11TU MIESZKAM

W 2015 roku Spółdzielnia uzyskała na-
stępujące wyniki finansowe:
1. Z tytułu eksploatacji i utrzymania części 
wspólnych nieruchomości przypadających na 
lokale ze spółdzielczymi prawami oraz będą-
cymi własnością odrębną - 1 700 tys. zł.
2. Na dodatkowej działalności gospodarczej 
Spółdzielni +4 820 tys. zł.

z czego przypada na:
» pokrycie podatku dochodowego 786 tys. zł, 
» na działalność korporacyjną, kulturalno-
-oświatową, społeczną i pokrycie kosztów 
wyodrębniania własności lokali 1 736 tys. zł, 
» na utrzymanie terenów niezabudowanych 

Główne remonty wykonane w 2015 roku  
w częściach wspólnych budynków mieszkalnych:

w tys. zł

ocieplenia z robotami towarzyszącymi 1 371

malowanie budynków i klatek schodowych 1 024

remonty pionów pożarowych 577

remonty dachów 384

wymiana okien, drzwi i zadaszeń w klatkach schodowych 371

remonty dróg i ciągów komunikacyjnych 366

remonty dźwigów 310

wymiana instalacji elektrycznej 177

remonty terenów zielonych 163

wymiana wodomierzy i podzielników na elektroniczne 139

remonty balkonów 113

wykonanie ogrodzeń 93

wymiana dźwigów 84

REALIZACJA BUDŻETU 2015 ROK

Oprócz wymienionych remontów w 2015 roku poniesiono nakłady między inny-
mi na: remonty instalacji gazowej, pionów wentylacyjnych, remonty placów zabaw, 
usuwanie dewastacji, przecieków i awarii oraz prace niezbędne wymagane prawem 
budowlanym lub zapobiegające pogorszeniu stanu technicznego budynków.

Wyniki Finansowe za 2015 rok

Lucyna Żebrowska

na spółdzielczych osiedlach – 702 tys. zł,
» zysk netto 1 596 tys. zł.

3. Na usługach komunalnych do rozliczenia 
+ 5 285 tys. zł.
4. Na działalności remontowej zasobów 
mieszkaniowych + 11 652 tys. zł.

Na dofinansowanie dla członków Spół-
dzielni w 2015 roku planuje się z zysku prze-
znaczyć 0,32 zł/m2 powierzchni mieszkania.

Pozostała kwota zysku pochodząca  
z obrotu mieniem Spółdzielni winna zasilić 
fundusz zasobowy.

Tytuł tego rozdziału jest nieco 
przewrotny, bo w 2014 z dostarczonych 
500 ankiet wróciło do nas zaledwie 70 
(14%), czyli z osób do których trafiła an-
kieta, co siódma poświęciła swój czas na 
informację zwrotną dla nas. Natomiast 
w 2015 roku z 502 ankiet wróciło 21 (4%) 
z tego jedna pusta. Przy tak małej licz-
bie informacji trudno przyjmować, że 
była to próbka reprezentatywna i za-
kładać, że uzyskane oceny odpowiadają 
w przybliżeniu ocenie większości osób 
mieszkających w naszej Spółdzielni. Nie-
mniej jednak chcielibyśmy niejako uho-
norować osoby, które poświęciły czas  
i zaangażowanie w wypełnieniu ankiety 
oceniającej naszą pracę i odnieść się do 
odpowiedzi na pytania, które uzyskały 
najwięcej odpowiedzi. 

W pierwszym pytaniu pytaliśmy 
o Państwa ocenę, a w zasadzie subiek-
tywne odczucie w zakresie całego spek-
trum spraw realizowanych przez pra-
cowników w 2015 roku w porównaniu 
do 2014 roku.

Na pytanie: 

9. Jak Pan/i ocenia działalność  
Spółdzielni w okresie mijającego roku  
w stosunku do okresu poprzedniego?
Odpowiedziano:
zdecydowanie lepsza          3 (7) 
lepsza                          8 (24)

bez zmian             7 (28)
gorsza              1 (2)
zdecydowanie gorsza            0 (1)
*w nawiasach liczba odpowiedzi z 2014 roku

(Bardziej uważni czytelnicy prawidłowo 
zauważyli, że suma nie równa się 19. Po prostu  
2 osoby nie zaznaczyły żadnej kratki). 

Naszą pracę w 2014 roku jako lep-
szą lub zdecydowanie lepszą postrze-
gało dokładnie 31 osób tj. połowa osób, 
które udzieliły odpowiedzi. W bieżącym 
roku też jest to ponad połowa udzielo-
nych odpowiedzi.

Istnieje pogląd, iż osoby zadowo-
lone rzadko się dzielą swoim zadowo-
leniem z innymi, a jedna osoba nie-
zadowolona opowie o tym możliwie 
dużej liczbie ludzi. W kontekście tego 
założenia można uznać, że w Spółdziel-
ni mieszkają tylko osoby zadowolone ze 
swojego miejsca zamieszkania. 

Relatywnie dużo mieszkańców wy-
raziło opinię na temat naszego kwar-
talnika „Tu mieszkam”. Oceny Państwa 
są pochlebne. W ankiecie wybierano 
określenia świadczące, że przekazywa-
ne informacje są przydatne, ciekawe, 
a ich opracowanie jest jasne i czytelne. 
Wystąpiła jedna odpowiedź „niekiedy 
ciekawe”. Odpowiedzi: „nieciekawe – zli-
kwidować TU MIESZKAM” nie było. 

Andrzej Dąbrowski

W grudniowym „TU MIESZKAM” przypomniałem, że po 12 latach 
zbierania Państwa opinii/ocen na temat działania Spółdzielni za 
pomocą ankieterów, obecnie ponownie zmieniliśmy formułę i po-
dobnie jak w 2014 roku druk ankiety został dołączony do losowo 
wybranych egzemplarzy grudniowego wydania „Tu Mieszkam”.

Mieszkańcy nas (nie)oceniają



12 CZASOPISMO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  BUDOWLANI   1958-2016 13TU MIESZKAM

Z powodu niewielkiej liczby ocen 
wyliczono średnią z Państwa odpowie-
dzi na pytania oceniające pracowników 
obsługujących bezpośrednio mieszkań-
ców w trzech kategoriach:
- pracownik był uprzejmy i życzliwy,
- pracownik posiadał niezbędną wiedzę 

i informacje,
- pracownik z właściwą starannością 

rozpatrzył problem.
Średnia ocena w tych kategoriach 

była bardzo wysoka i wyniosła 4,7  
(w skali ocen od 1-5).

Zastanawialiśmy się, czy powodem 
tak małej liczby zwróconych ankiet jest 
wzrost liczby podobnych badań prze-
prowadzanych przez różne instytucje, 
czy być może wynika to z faktu wpro-
wadzenia przez Spółdzielnię kilka lat 
temu szerokiej formy zbierania Państwa 
opinii w zakresie prac remontowych 

wykonywanych w budynkach. Niezależ-
nie od przyczyny można uznać, że taka 
forma zbierania opinii o naszej pracy się 
wyczerpała i w przyszłości będziemy 
poszukiwali bardziej skutecznych roz-
wiązań. 

Na koniec pragniemy szczególnie 
podziękować tym spośród 20 miesz-
kańców, którzy oprócz aktywnych od-
powiedzi na pytania, zgłosili także do 
Spółdzielni swoje pomysły zmian, jak 
również uwagi i zastrzeżenia do naszej 
pracy.

Kolejny raz dziękuję w imieniu 
pracowników, organów samorzą-
dowych Spółdzielni i oczywiście 
własnym za ocenę naszej pracy. 
Zdaję sobie sprawę, że w miejsce 
jednej załatwionej sprawy rodzą 
się dwie nowe oraz zawsze będą 
obszary wymagające udoskona-
lenia. Dlatego nadal będziemy się 
starać realizować swoje obowiąz-
ki i poszukać nowych rozwiązań, 
tak aby w kolejnym roku otrzymać 
od Państwa również pozytywną 
ocenę.

Prezes Zarządu

mgr. Inż. Marek W. Magdziarz

Mieszkańcy nas (nie)oceniają

Osoby, które są zainteresowane  
całością ankiety oraz oceną różnych  

sfer działania zapraszamy  
do pełnomocnika Zarządu itp.  
Systemu Zarządzania Jakością  

p. Andrzeja Dąbrowskiego  
ul. Boya-Żeleńskiego 1 pokój 201  

tel. (52) 323 44 65. 

Z taką sytuacją spotkaliśmy się pod 
koniec ubiegłego roku. W jednej z nie-
ruchomości będącej w zasobach naszej 
Spółdzielni bardzo często dochodziło 
do zapowietrzeń grzejników. Najbar-
dziej uciążliwe było to dla mieszkań-
ców ostatnich kondygnacji. Od samego 
początku nie wiązano tego problemu  
z tak poważną awarią, jaką w końcu 
się to okazało. Z reguły zapowietrzenia 
grzejników występują w momencie ob-
niżenia temperatury, kiedy to mieszkań-
cy dotychczas nie korzystający z ogrze-
wania – wraz z nadejściem chłodów 
włączają je. Niestety po gruntownym 
sprawdzeniu z udziałem pracowników 
KPEC’u instalacji i parametrów węzła 
cieplnego (usytuowanego w budynku 
sąsiednim – w przedmiotowym budyn-
ku znajdują się tylko rozdzielacze) oka-
zało się, że występuje przeciek w insta-
lacji podziemnej między budynkami.

W powyższym przypadku przedłu-
żający się czas usunięcia awarii spowo-
dowany był problemem z ustaleniem 
miejsca przecieku. Nie udało się to 
nawet ekipie wyposażonej w specjali-
styczne urządzenia. Ostatecznie dzięki 
intuicji i doświadczeniu pracowników 
Spółdzielni wyciek wody sieciowej zo-
stał zlokalizowany. Okres przedświą-
teczny i prognoza pogody przewidująca 
ujemne temperatury wymusiła decyzję 
o wymianie tylko odcinka uszkodzonej 

Decyzje przy usuwaniu awarii

Elżbieta Łukaszewska

W naszej Spółdzielni wiele budynków osiągnęło już poważny wiek, 
niektóre mają już około 50 lat. Co prawda nie zawsze wiek ma bez-
pośredni wpływ na występowanie awarii w nieruchomości, ale nie-
jednokrotnie pomimo bieżącej konserwacji i drobnych remontów 
instalacje, z których korzystamy przez tak długi czas, niestety zawo-
dzą. W przypadku, gdy usunięcie awarii związane jest z odcięciem 
mediów itp. wody, gazu czy ogrzewania – sprawa robi się poważna. 

instalacji. Wymiana całego przyłącza  
w tamtym momencie wiązałaby się  
z pozbawieniem wszystkich mieszkań-
ców dostawy ciepła i spowodowała 
znaczne wyziębienie całego budynku. 
W tym okresie na pewno nie spotkałoby 
się to z przychylnością mieszkańców. 

Na chwilę obecną wiemy, iż wy-
ciek został zmniejszony, ale woda dalej 
„ucieka”. Obecnie instalacja pracuje na 
stałym jej uzupełnieniu, powodując 
czasowe problemy z zapowietrzaniem 
się grzejników. Konieczna jest jednak 
wymiana pozostałej części instalacji, je-
śli jej stan techniczny pozwoli prace zo-
staną wykonane po zakończeniu sezonu 
grzewczego. 

Awarie to specyficzne zdarzenia, 
które z reguły występują w najmniej 
dogodnym dla mieszkańców okresie. 
Niestety poważnie utrudniają egzysten-
cję dnia powszedniego. Czasami napra-
wa „od ręki”, czyli taka jaką najbardziej 
lubią lokatorzy nie jest  możliwa, a po-
dejmowana pochopnie bez wnikliwego 
sprawdzenia może spowodować wyso-
kie koszty, którymi ostatecznie zostaliby 
obciążeni mieszkańcy. Szczere chęci i za-
angażowanie pracowników, jak również 
korzystanie z pomocy specjalistycznych 
ekip nie zawsze wystarcza, aby czas od 
wykrycia przyczyny awarii do jej osta-
tecznego usunięcia spotkał się ze zrozu-
mieniem i akceptacją mieszkańców. 
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Będzie to budynek w kształ-
cie litery „C” pięciokondygnacyjny, na 
ostatnim piętrze znajdą się mieszkania  
z antresolami. Mieszkania o powierzch-
ni od 33,3m2 do 133,7m2 wyposażone  
w system odzysku ciepła wenty-
lacyjnego (rekuperację) z windami  
w każdej klatce schodowej, całkowi-
cie podpiwniczony z parkingogarażęm, 
wyposażony w instalacje solarną do 
podgrzewu ciepłej wody użytkowej 
oraz panele fotowoltaiczne, które pro-
dukować będą energie elektryczną 
dla potrzeb ogólnych budynku (zasi-
lanie wind i rekuperacji oraz oświe-
tlenie klatek schodowych i terenów 
zewnętrznych budynku). Jako pierwsi  
w regionie wybudujemy budynek  

KOLEJNE INWESTYCJE

Piotr Drozdowski

Andrzej Asztemborski

W uzupełnieniu poprzedniej informacji dotyczącej naszej nowej in-
westycji przy ul. Słowiańskiej pragniemy poinformować, że na pod-
stawie wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego koncep-
cji zabudowy terenu i układu mieszkań rozpoczęliśmy zawieranie 
umów rezerwacyjnych na sprzedaż lokali. 

Nasze budynki zmieniają się i pięknieją z dnia na dzień. Remonty 
klatek schodowych naszych obiektów dzięki kompleksowemu po-
dejściu do planowania i wykonywania robót, nabierają zupełnie 
innego wyglądu. W wyniku realizacji prac nie tylko w zakresie ma-
lowania ścian, ale również dzięki wymianie posadzek i balustrad, 
porządkowaniu instalacji teletechnicznej nabierają nowego, często 
zaskakująco odmiennego oblicza. 

wielorodzinny spełniający wymagania 
standardu energetycznego NF40 a uzy-
skany certyfikat budynku energoosz-
czędnego umożliwi otrzymanie bezpow-
rotnej dopłat do kredytu dla przyszłych 
mieszkańców w wysokości 11.000 zł  
za mieszkanie. Planujemy uzyskać po-
zwolenie na budowę i rozpocząć realizację  
w II kwartale 2016 roku, a zakończyć 
prace do końca 2017 roku.

Jednocześnie przygotowujemy się 
do kolejnej inwestycji mieszkaniowej 
przy ul. Chodkiewicza 64, w chwili obec-
nej rozpoczęliśmy procedurę przetargo-
wą na opracowanie koncepcji zabudowy 
terenu. Bliższe szczegóły przekażemy po 
wyłonieniu projektanta budynku. 

Dbając o wygląd w budynkach 
nie zapominamy również o terenach 

Nie tylko remonty i duże inwestycje

zewnętrznych. Mając świadomość, że 
nasze osiedla były projektowane wiele 

lat temu z permanentnym niedobo-
rem miejsc parkingowych, próbujemy 
wspólnie z naszymi mieszkańcami to 
zmienić. Takie projektowanie wynikało 
prawdopodobnie z tego, że w czasach 
planowania naszych osiedli samochód 
stanowił produkt luksusowy, a jego 
posiadanie było przywilejem nielicz-
nych. Dzisiaj posiadanie automobilu nie 
stanowi problemu, jednakże powstał 
problem z miejscami postojowymi.  
I w miarę posiadanych możliwości mu-
simy się z nim zmierzyć. Aby temu spro-
stać jesteśmy zmuszeni nieliczne wolne 
tereny zagospodarowywać bardziej in-
tensywnie i dzielić je w taki sposób, aby 
wystarczyło na komunikację, rekreację 
i zieleń. Naszą rolą jest, by dzikie miej-
sca postojowe stały się uporządkowa-
nymi parkingami, wydeptane klepiska 
miejscami dla rekreacji i odpoczynku 
zarówno dla dzieci jak i ludzi starszych, 
a rosnące w sposób nieuporządkowany 
dzikie rośliny i pospolite drzewa (sadzo-
ne często na sieciach doprowadzających 
media do budynków) przeobrażały się 
w zorganizowane formy zieleni nie za-
grażające naszym obiektom. W tym 
roku w planach mamy wybudowanie 
także czterech parkingów: 

1. W miejscu starego boiska przy ulicy 
Komuny Paryskiej na 60 miejsc po-
stojowych,

2. W szczycie budynku Boya-Żeleń-
skiego 8 na 30 miejsc postojowych,

3. Przy przychodni Łomżyńskiej 51 na 
18 miejsc postojowych,

4. Na terenie nieruchomości Ku Wia-
trakom 15 na 18 miejsc postojowych.

 
Łącznie przybędzie nam 126 miejsc 
w tym 48 dla mieszkańców bu-
dynków T. Boya-Żeleńskiego 8 i Ku 
Wiatrakom 15, co zostanie zreali-
zowane dzięki licznym wnioskom 
naszych mieszkańców. Pozostałe 
parkingi zostaną zrealizowane 
na częściach majątku spółdziel-
ni. Mamy nadzieję, że parking 
przy ulicy Komuny Paryskiej po-
zwoli wyprowadzić przynajmniej 
część samochodów parkujących 
wzdłuż powyższej ulicy, jak rów-
nież tych stawianych przy ulicy 
T. Boya-Żeleńskiego, natomiast 
parking przy przychodni Łomżyń-
skiej zapewni godne warunki dla 
przyjeżdżających tam pacjentów. 
 

Aby zadbać o zdrowie i kondycję 
naszych mieszkańców udamy się do 
dwóch nowych obiektów aktywne-
go wypoczynku. Jednym z nich będzie 
teren na osiedlu Wyżyny przy ulicy Bi-
skupa Michała Kozala (na wysokości 
budynku Zajęcza 4), natomiast drugi 
na osiedlu Bielawy przy ulicy Kozietul-
skiego. Obydwa place będą wyposażone  
w siłownie na wolnym powietrzu, a tak-
że w urządzenia zabawowe dla dzieci. 
Nie zabraknie tam również ławeczek, na 
których będzie można odpocząć wśród 
nowo posadzonej zieleni. Mamy na-
dzieję, że tereny te staną się miejscami 
spędzania wolnego czasu dla mieszkań-
ców tych osiedli, tak jak to ma miejsce 
w przypadku zrealizowanych tego typu 
placów przy ulicy Ogrody i przy ulicy 
Przyjaznej. Uzupełnieniem tych tere-
nów rekreacyjnych będą mniejsze place 
zabaw przewidziane do realizacji przy 
nieruchomościach Kozala 4, 6 i 8. 

Nie tylko remonty i duże inwestycje
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W roku bieżącym następne budyn-
ki, które posiadają środki, wyposażane 
będą w nawodnione piony przeciwpo-
żarowe, w kolejnych nieruchomościach 
będziemy wymieniać drugie drzwi wej-
ściowe oraz okna na klatkach schodo-
wych, wymieniać chodniki, czy remon-
tować klatki w wyższym standardzie. 
W pierwszym budynku „wysokim”, ze 
względu na zły stan techniczny, będzie-
my wymieniać instalację ciepłej i zimnej 
wody oraz kanalizację. Wiemy, że prace 
będą uciążliwe dla mieszkańców, dlate-
go też prosimy o cierpliwość i wyrozu-
miałość oraz o udostępnianie mieszkań 
w celu wymiany instalacji. Wyżej wy-
mienione remonty są bardzo kosztowne 
i często wykorzystany będzie na ten cel 
cały zgromadzony fundusz remonto-
wy. Na następne prace musielibyśmy  
w tych budynkach czekać wiele lat,  

PLANY REMONTOWE

Monika Zaręba

Realizacja planów remontowych na ten rok  
w kontekście budynków „wysokich”

a coraz częściej zwracacie się Państwo 
do nas z nowymi propozycjami. Choć 
staramy się racjonalnie podchodzić do 
planów, weryfikować je z mieszkańca-
mi podczas spotkań czy ankiet to nie 
jesteśmy w stanie spełnić wszystkich 
Państwa oczekiwań. Budynki wysokie, 
ze względu na swoją specyfikę, posia-
dają kosztowniejsze potrzeby remonto-
we. Nagromadzone środki nie pozwalają 
zaplanować w przewidywanym czasie 
wszystkich najpotrzebniejszych prac tzn. 
wymiany chodników, instalacji wodocią-
gowej czy elektrycznej czy też malowa-
nia klatek. Wieloletnie plany remontowe 
wskazują potrzebę zwiększenia stawki 
na funduszu remontowym dla budyn-
ków wysokich. W tym roku pierwsze nie-
ruchomości na osiedlu „Na Skarpie” będą 
miały zwiększoną stawkę.

Wielokrotnie już informowaliśmy o planowanych pracach remon-
towych, podwyższaniu standardu i funkcjonalności części wspólnej 
budynków i ich otoczenia. Niestety, aby zaplanować, zaproponować 
i zrealizować prace muszą pozwolić na to zgromadzone środki na 
funduszu remontowym danej nieruchomości. 

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt.  
1c ustawy prawa budowlanego budow-
lane właściciele i zarządcy budynków 
mieszkalnych zobowiązani są do wyko-
nywania takich okresowych kontroli, co 
najmniej raz w roku. 

Aby ograniczyć ilość wizyt fachow-
ców w Państwa mieszkaniach przegląd 
gazowy i kominiarski wykonywany jest 
jednocześnie przez osoby z odpowied-
nimi uprawnieniami. Często zdarza się, 
iż wcześniej wywieszone ogłoszenia są 
przez niektórych mieszkańców bagate-
lizowane. Zarówno w pierwszym termi-
nie przeglądów, jak i podczas kolejnego,  
o którym wcześniej nieobecni infor-
mowani są indywidualnie, około 20% 
mieszkańców nie można zastać w domu. 
I jeśli nie jest to groźne dla budynków  
z centralną instalacją ciepłej wody, to  
w budynku, w którym występują gazowe 
przepływowe podgrzewacze wody (i tym 
samym przewody spalinowe) przeglądy 
są naprawdę bardzo ważne. 

„Cichy zabójca” każdego roku zabija 
kilkadziesiąt osób. Bardzo często zatru-
cia tlenkiem węgla (potocznie zwanym 
czadem) wynikają z niewłaściwej eks-
ploatacji mieszkania i znajdujących się  
w nim urządzeń i instalacji gazowych. 
Potencjalne źródła czadu w pomiesz-
czeniach mieszkalnych to gazowe pod-
grzewacze wody i kuchnie gazowe. Czad 
powstaje w wyniku niepełnego spala-
nia gazu spowodowanego itp. brakiem 
odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnego 
do zupełnego spalania. Jest on gazem 
silnie trującym, bezbarwnym i bezwon-
nym, nieco lżejszym od powietrza, co 
powoduje, że łatwo się z nim miesza  
i w nim rozprzestrzenia. Niebezpieczeń-Emilia Kabacińska

Jak co roku we wczesnej porze wiosennej i okresie jesienno-zimo-
wym przystępujemy do wykonywania przeglądów polegających na 
sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewo-
dów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych). 

Zasady bezpieczeństwa instalacji gazowych

Zasady bezpieczeństwa eksploatacji instalacji gazowych 
w mieszkaniach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na junkersy

stwo zaczadzenia związane jest z tym, 
iż tlenek węgla jest gazem niewyczu-
walnym zmysłami człowieka. Dodatko-
wo poprzez zajmowanie miejsca tlenu 
w czerwonych ciałkach krwi blokuje on 
jego dostęp do organizmu. Przy długo-
trwałym kontakcie powoduje to śmierć 
przez uduszenie. Pierwsze objawy to 
bóle głowy.

Związane jest to itp. z:
■ wadliwą, nieszczelną instalacją gazo-

wą, niesprawną pracą urządzeń ga-
zowych czy ich stanem technicznym 
(wynikającym z wieloletniej eksplo-
atacji, nieprawidłowego podłączenia, 
zabezpieczenia, użytkowania, itp. za-
nieczyszczeniem bądź zużyciem lub 
złą regulacją palnika gazowego),

■ zapchanym i nieszczelnym przewo-
dem kominowym – wentylacyjnym 
lub spalinowym,

■ brakiem dopływu zewnętrznego, 
świeżego powietrza do urządzenia,  
w którym następuje spalanie, szczel-
nie pozamykane okna powodują do-
pływ niewystarczającej ilość powie-
trza. W przypadku wymiany okien 
na nowe, należy sprawdzić popraw-
ność działania wentylacji z uwagi 
na fakt, że nowe okna są najczęściej 
o wiele bardziej szczelne i mogą po-
garszać wentylację. Zaleca się w tym 
przypadku montaż nawiewników 
okiennych (higrosterowalnych lub 
ciśnieniowych) doprowadzających 
powietrze do pomieszczenia co zde-
cydowanie poprawia wymianę po-
wietrza w pomieszczeniu,

■ pozaklejanymi lub zabudowanymi 
kratkami wentylacyjnymi,

Zasady bezpieczeństwa instalacji gazowych
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■ brakiem otworów wentylacyjnych  
w drzwiach łazienkowych.

Pamiętajmy wiec o tym żeby za-
wsze dopilnować, aby przegląd gazowy 
i kominiarski odbywał się w naszym 
mieszkaniu każdego roku. Dodatkowo 
ważne jest aby:
■ gazowy podgrzewacz wody kontro-

lowany był systematycznie (jest to 
obowiązek właściciela mieszkania). 
Instalacja lub wymiana piecyka ga-
zowego może być wykonana jedy-
nie przez uprawnionego specjalistę  
i zgodnie z instrukcją producenta,

■ kuchenka gazowa znajdowała się jak 
najbliżej wywiewnej kratki wentyla-
cyjnej, 

■ w pomieszczeniu zapewniony był 
stały dopływ świeżego powietrza do 
urządzenia, w którym następuje spa-
lanie gazu. Ważne jest to ze względu 
na fakt, iż jego brak powoduje nie-
dobór tlenu, co jest przyczyną nie-
zupełnego spalania i powstawania 
tlenku węgla. Następuje to wówczas, 
gdy itp. okna mieszkania są szczelnie 
zamknięte. Stały dopływ świeżego 
powietrza do mieszkania jest rów-
nież warunkiem niezbędnym do swo-

bodnego odpływu spalin. Pamiętaj-
my, aby przed każdą kąpielą dobrze 
przewietrzyć łazienkę, szczelne okna 
powinny być wyposażone w nawiew-
niki powietrza, jeżeli nie to należy 
uchylić okno lub lufcik w mieszka-
niu podczas kąpieli. Gdy mieszkanie 
wyposażone jest w gazowe pod-
grzewacze wody z otwartą komorą 
spalania zabronione jest stosowanie 
jakichkolwiek urządzeń związanych  
z wentylacją mechaniczna itp.: wen-
tylatorów, okapów kuchennych, 
turbin montowanych na dachu na 
nasadzie kominowej. Ich działanie 
powoduje odwrócenie naturalnego 
ciągu spalin w przewodzie spalino-
wym piecyka gazowego stwarzając 
zagrożenie zatrucia spalinami.

 
UWAGA, PAMIĘTAJMY! 

Dbajmy o to, aby  
co roku udostępnić 
mieszkania do wy-
konania przeglądów 
przez uprawnioną  
osobę, z którą  
Spółdzielnia  
ma zawartą umowę!

Zasady bezpieczeństwa instalacji gazowych

Odpowiedzialność Cywilna Spół-
dzielni dotyczy awarii następujących 
elementów: grzejników, nieszczelnego 
dachu, nieszczelnej stolarki okiennej 
w częściach wspólnych nieruchomości 
oraz nieszczelności i nieszczelności pio-
nów kanalizacyjnych. 

Namawiamy Państwa byście rów-
nież wykupili indywidualne ubezpie-
czenie swoich lokali, gdyż przy awarii, 
z umywalek, zlewozmywaków i toalet 
to lokator, u którego powstała awa-
ria ponosi koszty remontu u sąsiadów.  
W naszej Spółdzielni istnieje możliwość 
ubezpieczenia mieszkania ze skład-
ką płatną „przy czynszu”. Towarzy-

Ubezpieczenia mieszkań 

Sytuacje losowe takie jak: awarie urządzeń wodno-kanalizacyj-
nych czy związane z warunkami atmosferycznymi mogą dotknąć 
każdego z nas. Dlatego ważną kwestią jest ubezpieczenie budynku  
i mieszkania. Spółdzielnia nasza posiada ubezpieczenie wszystkich 
budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej na rzecz osób trzecich.

Ceny transakcyjne lokali mieszkalnych w naszych zasobach

Małgorzata Strzelińska

Barbara Budziak

stwo Ubezpieczeniowe UNIQA zapew-
nia ochronę mienia znajdującego się  
w mieszkaniu, piwnicy, komórce oraz  
w garażu; także ubezpieczenie rucho-
mości domowych, stałych elementów, 
oraz w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej. Ubezpieczeniem objęte są 
zdarzenia losowe, jak: pożar, powódź, 
deszcz nawalny, śnieg, dym, grad, a tak-
że kradzież z włamaniem i wandalizm. 

Jeśli Państwo będą chcieli skorzy-
stać z tej formy ubezpieczenia to pro-
simy o zgłoszenie się do administracji 
osiedla w celu wypełniania odpowied-
niego wniosku.

średnia cena za m2  
od 01/2016 do 02/2016 do 29 m2 do 35 m2 do 45 m2 do 60 m2 więcej

Centrum brak danych 3489 4628 3674 brak danych

Na Skarpie brak danych 4187 3611 3521 2989

Na Wyżynach brak danych 4285 3712 3617 3828

Tabela zawiera ceny m2 lokali mieszkalnych z transakcji prze-
prowadzonych w naszych zasobach w styczniu i lutym 2016 roku 
z podziałem na poszczególne administracje. Są to ceny wyliczone 
na podstawie cen transakcyjnych spisanych z aktów notarialnych 
sprzedaży lokali mieszkalnych wpływających do Spółdzielni. 
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Pierwsza część to: Konto:
- wiadomości
- wyloguj
- informacje
- zmień hasło

Druga to: E-usługi
- lokale kontrahenta
- dokumenty
- odczyty liczników

E-usługi posiadają wiele zalet  
i wprowadzają pewne ułatwienia. Możemy 
wymienić choćby możliwość drukowania 
faktur za lokale użytkowe czy dostęp do 
protokołów i uchwał Zarządu Spółdzielni 
oraz Rady Nadzorczej, które dostępne są je-
dynie wybranej grupie czyli członkom naszej 
Spółdzielni. Bez konieczności wychodzenia  
z domu czy spędzania długich minut przy 
telefonie możecie Państwo sprawdzić 
sprawdzić aktualne saldo, odczytać wiado-
mości dla członków (itp. o Walnym Zgroma-
dzeniu, awarii prądu, itp.)

Niewątpliwą zaletą tego serwisu jest 
również to, że każdy z Państwa ma w jednym 
miejscu zgromadzone wszystkie informacje 
o wszystkich lokalach, które są aktualnie  
w jego posiadaniu. Będąc nowocześnie zarzą-
dzaną firmą dostrzegamy konieczność zmian, 
które wpływają na jakość obsługi naszych 
mieszkańców. Cenimy Państwa czas a także 
dbamy o środowisko naturalne, dlatego też 
wprowadziliśmy usługę, dzięki której od-
powiedzi na swoje pisma możecie Państwo 
otrzymać elektronicznie.

Wierzymy, że wszystkie zmiany przy-
czyniają się do doskonalenia proponowa-
nych przez nas usług, podnosząc komfort  
i zadowolenie naszych klientów. Serdecznie 
polecamy zapoznanie się z możliwościami, 
jakie proponuje serwis. Niewykluczone, że 
korzystanie z proponowanych usług nasunie 
Państwu pomysły, które dla nas staną się 
kolejnym bodźcem do działania i rozwoju, 
ponieważ jedną z wartości naszej firmy jest 
innowacyjność i stały rozwój.

SMB na facebook’u

Artur Gołata

Od blisko roku obecni jesteśmy na portalu spo-
łecznościowym FACEBOOK. Poprzez niego staramy 
się informować o rożnych wydarzeniach, zarówno 
dotyczących bezpośrednio naszych zasobów, jak  
i tych dotyczących imprez kulturalno-rozrywkowych,  
w których bierzemy udział lub które promujemy. Za-

E-usługi. Jakie informacje można znaleźć w serwisie?

Unikniemy nieestetycznych wi-
doków przepełnionych pojemników  
i zalegających odpadów wielkogabary-
towych, a będziemy mogli cieszyć się 
pięknem wiosny za oknem. 

Dostosowanie się do terminów od-
biorów odpadów jest szczególnie ważne 
w przypadku odpadów wielkogabaryto-
wych i zużytego sprzętu. Nikt z nas nie 
chce widoku zalegających na naszych 
podwórkach niepotrzebnych mebli czy 
sprzętu elektronicznego. Jest to szcze-
gólnie ważne w okresie świątecznym. 
Poniżej zamieszczamy obowiązujące na 
naszych osiedlach terminy wywozu tych 
odpadów. 

Osiedle „Na Wyżynach” 

Sektor VIII (Żeleńskiego, Komuny  
Paryskiej, Magnuszewska, Przyjazna, 
Węgierska, Wiosny Ludów): 

8 marca; 5 kwietnia; 4 i 31 maja;  
28 czerwca; 26 lipca; 23 sierpnia;  
20 września; 18 października; 15 listopada;  
13 grudnia.

Sektor VIII (Białogardzka, Boh. Kragu-
jewca, Dunikowskiego, Kąkolowa,  
Kozala, Łomżyńska, Modrakowa,  
Rysia, Zajęcza): 

9 marca; 6 kwietnia; 4 maja; 1 i 29 czerw-
ca; 27 lipca; 24 sierpnia; 21 września;        
19 października; 16 listopada; 14 grudnia.

Wiosenne porządki 

Osiedle „Na Skarpie”

Sektor VIII (Bełzy - strona parzysta, 
Siedleckiego, Ku Wiatrakom, Nałkow-
skiej, Nowowiejskiego, Ogrody): 

22 marca; 19 kwietnia; 17 maja; 14 czerw-
ca; 12 lipca; 9 sierpnia; 6 września; 4 paź-
dziernika; 2 i 29 listopada; 27 grudnia.
Osiedle „Centrum”: 

Sektor IV (Lelewela, Kozietulskiego, 
Poniatowskiego, Chodkiewicza, Powst. 
Śląskich, Powst. Wielkopolskich – do 
nr 49 nieparzyste i do nr 46 parzyste, 
E. Plater, Jurasza, Jagiellońska):

8 marca; 5 kwietnia; 4 i 31 maja;  
28 czerwca; 26 lipca; 23 sierpnia;  
20 września; 18 października; 15 listopa-
da; 13 grudnia;

Sektor IV (Zamoyskiego, Paderewskie-
go, Niemcewicza):

9 marca; 6 kwietnia; 5 maja; 1 i 29 czerw-
ca; 27 lipca; 24 sierpnia; 21 września;  
19 października; 16 listopada; 14 grudnia;

Sektor III (Powst. Wielkopolskich – od 
nr 48 parzyste i od nr 51 nieparzyste, 
Jagiellońska): 

4 marca; 2 i 29 kwietnia; 28 maja; 24 
czerwca; 22 lipca; 20 sierpnia; 16 września;  
14 października; 12 listopada; 9 grudnia;

Sektor III (Grabowa, Czerkaska, Kali-
ska, Kasztanowa, Lelewela): 

3 marca; 1 i 28 kwietnia; 27 maja;  

Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Już niedługo będziemy świę-
tować Wielkanoc. Rozpoczyna się okres intensywnych wiosennych, 
przedświątecznych porządków. Jak co roku przypominamy o do-
stosowaniu się do obowiązujących terminów wywozów i właściwej 
segregacji odpadów. Dotrzymując terminów odbiorów i przestrze-
gając zasad gospodarowania odpadami zadbamy o porządek na na-
szych osiedlach. Magdalena Gołata

Rafał Jaroch

Konto przypisane właścicielom każdego lokalu podzielone zosta-
ło na dwa funkcjonalne moduły, w których każdy zainteresowany 
może znaleźć informacje, które go w danej chwili interesują. 

łączając najnowsze zdjęcia chwalimy się efektem najciekawszych robót remontowo-
-budowlanych I nowych realizacji. Przedstawiamy najpiękniejsze balkony – ukwiecone 
latem i ustrojone lampkami w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Promujemy także 
akcje charytatywne itp.

Zachęcamy do polubienia naszego fanpage’a  
– Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani.
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23 czerwca; 21 lipca; 19 sierpnia;  
15 września; 13 października; 10 listopada;  
8 grudnia;
Szczegółowe harmonogramy  
wywozów dostępne na stronie  
internetowej http://www.odpady.
czystabydgoszcz.pl/szukaj.

Jednocześnie przypominamy o  
funkcjonujących w naszym mieście 
PSZOK-ach, w których przyjmowa-
ne są bezpłatnie odpady powstające  
w gospodarstwach domowych (odpa-
dy zielone, chemikalia, akumulatory, 
zużyte baterie, zużyty sprzęt elektrycz-
ny, elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowlane, 
rozbiórkowe, zużyte opony, pochodzące 
z pojazdów o dopuszczalnej masie cał-

kowitej do 3,5 ton) z terenu Miasta Byd-
goszczy, dostarczane samodzielnie przez 
mieszkańców Bydgoszczy, codziennie,  
w godzinach od 8:00 do 20:00, z wyłącze-
niem niedziel i dni świątecznych. Na tere-
nie Miasta zlokalizowane są trzy PSZOK-i:
1. ul. Inwalidów 45 (prowadzony przez 
Remondis), tel. 52 342 74 40,
2. ul. Smoleńska 154 (prowadzony 
przez Corimp), tel. 52 320 81 85,
3. ul. Podmiejska 4 (prowadzony przez 
Zakład Gospodarki Odpadami „GREEN” 
Sp. Z o.o.), tel. 52 307 77 67.

Więcej informacji o funkcjono-
waniu systemu odbierania odpadów  
w naszym mieście jak również obowią-
zujące harmonogramy znajdą Państwo 
na wymienionej już w artykule stronie 
internetowej Urzędu Miasta. 

Nieubłaganie w Polsce, jak również  
w innych krajach europejskich zauważalny 
jest w ostatnich latach proces znacznego 
starzenia się społeczeństwa, przy maleją-
cym przyroście naturalnym.

Ludzie coraz lepiej dbają o swoje zdro-
wie i przy obecnym postępie medycyny  
i opieki lekarskiej żyją coraz dłużej, czego 
jesteśmy świadkami na co dzień w naszych 
spółdzielczych społecznościach mieszkanio-
wych.

Niestety zdarza się, że starsi mieszkańcy 
naszych wspólnot żyją w samotności, opusz-
czeni, zapomniani przez bliskich i członków 

Wiosenne porządki

Nasi mieszkańcy piszą do nas

Poniżej zamieszczamy tekst dotyczący pomocy międzysąsiedzkiej napisany przez 
mieszkańca naszej Spółdzielni, Pana Witolda Derengowskiego. 

rodziny, którzy często pracują zawodowo  
w kraju lub zagranicą nie mając czasu na 
opiekę nad podstarzałymi rodzicami.

Apelujemy więc do naszych mieszkań-
ców! Niech nikt spośród naszych sąsiadów 
nie pozostanie sam ze swoją starością i bez-
radnością. Zainteresujmy się, czy sąsiad zza 
ściany nie potrzebuje codziennej uwagi lub 
zwykłej dobrosąsiedzkiej pomocy. Czasem 
wystarczy przyrządzić szklankę herbaty, za-
dzwonić po pomoc lub zrobić zakupy w po-
bliskim sklepie lub aptece. Czasem odrobina 
naszej serdeczności lub uśmiechu zmienia 
jakość życia drugiego człowieka.

Zachęcamy Państwa do pisania do nas 
o problemach bądź rzeczach, które 
zwróciły Państwa uwagę.

Wyróżniamy dwa rodzaje testa-
mentów – zwykłe i szczególne.

Testamenty zwykłe:
1. własnoręczny (testament hologra-

ficzny), 
2. z udziałem notariusza (testament 

notarialny)
3. sporządzony przed wójtem (burmi-

strzem lub prezydentem miasta), se-
kretarzem gminy lub kierownikiem 
urzędu stanu cywilnego, w obecności 
2 świadków (testament allograficzny).

Najprostszym sposobem sporzą-
dzenia testamentu jest jego własnoręcz-
ne napisanie. Nie możemy podyktować 
treści naszej ostatniej woli małżonkowi 
lub komukolwiek innemu. Ważnym ele-
mentem takiego dokumentu jest data 
oraz nasz podpis. Skutkiem braku daty 
może być zakwestionowanie ważno-
ści testamentu przez potencjalnych 
spadkobierców. Testament musi zostać 
podpisany co najmniej nazwiskiem, ale 
najlepiej jeżeli również imieniem. Pod-
pis musi zostać umieszczony pod całym 
dokumentem, ponieważ postanowienia 
zawarte poniżej podpisu są nieważne. 
Testament własnoręczny można spo-
rządzić i zmienić w każdej chwili. Taka 
forma testamentu jest również wolna 
od jakichkolwiek opłat. 

W przypadku testamentu spisanego 

Testament . Jak to zrobić…?

W naszej codziennej pracy często spotykamy się z pytaniami kiero-
wanymi od mieszkańców w jaki sposób sporządzić testament. Uzna-
liśmy, że spróbujemy przybliżyć tą tematykę w naszym czasopiśmie.
Na wstępie wyjaśnijmy, że testament to rozrządzenie własnym mająt-
kiem na wypadek śmierci. W naszym kraju kwestie związane ze sporzą-
dzaniem testamentów reguluje przede wszystkim Kodeks cywilny.

Barbara Budziak

przez notariusza możemy mieć pew-
ność, że zostanie on precyzyjnie napisa-
ny, więc próby jego unieważnienia będą 
trudne do przeprowadzenia. Za spisanie 
testamentu notariusz pobiera opłatę. 

W przypadku sporządzenia testa-
mentu w obecności urzędnika (wójt, 
burmistrz, prezydent miasta, sekretarz 
gminy lub kierownik stanu cywilnego) 
oraz dwóch świadków spadkodawca 
oświadcza ustnie swoją ostatnią wolę, 
która jest spisywana w formie pro-
tokołu. Następnie jest on odczytany 
spadkodawcy w obecności świadków  
i podpisany przez spadkodawcę, urzęd-
nika oraz świadków. Ta forma testa-
mentu nie może być stosowana przez 
osoby głuche lub nieme. 

Testamenty szczególne: 
1. testament ustny – sporządzany  

w przypadku obawy rychłej śmierci 
spadkodawcy

2. testament sporządzony przed kapi-
tanem polskiego statku lub samolotu 
(wyrażenie swojej woli w obecności 
przynajmniej 2 świadków), który spi-
suje oświadczenie spadkodawcy 

3. testament wojskowy (w czasie mobi-
lizacji lub wojny). 

W testamencie określamy kto po 
naszej śmierci będzie dziedziczył nasz 
majątek. Określić w nim możemy rów-
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nież jakie przedmioty po zmarłym trafią 
do konkretnych osób. 

Spadkobierców może być kilku. Je-
żeli nie określimy w testamencie w ja-
kich częściach spadkobiercy będą dzie-
dziczyć nasz majątek, to przyjmuje się, 
że nabywają go w częściach równych. 

Testament uznaje się za nieważny, 
gdy jest sprzeczny z ustawą lub zasa-
dami współżycia społecznego (itp. je-
żeli spadkodawca zapisuje spadkobiercy 
coś co nie należy do niego lub nakazuje 
zachowanie sprzeczne z prawem). Za 
nieważny uznaje się również testament 
sporządzony pod wpływem groźby, 

istotnego błędu lub gdy osoba go spisu-
jąca znajduje się w stanie wyłączającym 
możliwość świadomego i swobodnego 
działania. 

Testament możemy w każdej chwili 
zmienić lub odwołać. Odwołanie testa-
mentu następuje poprzez spisanie no-
wego testamentu, w którym wyraźnie 
zaznaczamy, że odwołujemy poprzedni 
testament. Jeżeli spisujemy kolejny te-
stament i nie wskażemy w nim, że po-
przedni jest odwołany, tracą moc tylko 
te jego postanowienia, których nie da 
się pogodzić z treścią nowego testa-
mentu. 

Testament . Jak to zrobić…?

Cały proceder jest inicjowany po-
przez nawiązanie rozmowy telefonicz-
nej, podczas której rozmowa prowadzo-
na jest w taki sposób, aby oszukiwana 
osoba uwierzyła, że rozmawia z kimś ze 
swojej rodziny. Najczęściej osoba star-
sza sama wymienia imię członka swojej 
rodziny, a następnie ujawnia jego dane 
pozwalające przestępcom wiarygodnie 
pokierować dalszą rozmową.

W rozmowie oszuści stosują różno-

Sierż. Szt. Grzegorz 
Krzyżanowski  
z Zespołu Profilaktyki 
Społecznej, Nieletnich  
i Patologii Komisariatu 
Policji Bydgoszcz Wyżyny

Jak wynika ze statystyk za rok 2015 zwiększa się liczba oszustw na 
tzw. „wnuczka” czy „policjanta”. Rosną również kwoty wyłudzone 
od seniorów. W ubiegłym roku w całej Polsce przestępcom udało 
się wyłudzić w sumie 32 miliony złotych to o 13 milionów więcej niż 
w 2014 roku. Często są to oszczędności całego życia. Od początku 
bieżącego roku na terenie podległym Komisariat Policji Bydgoszcz 
Wyżyny odnotował kilka takich przypadków.

JAK UNIKNĄĆ OSZUSTWA NA TZW. „WNUCZKA”

 
JAK DZIAŁAJĄ SPRAWCY? 

rodne „legendy” i metody, które mają ich 
uwiarygodnić, jako członka rodziny. Po-
śród najczęściej stosowanych legend to: 
„na maklera”, „na wypadek”, „na porwa-
nie”, „na zwrot długu znajomemu”, „na 
zakup nieruchomości lub ruchomości”.

Zdarza się, że oszuści nie wskazują 
żadnego celu, lecz prawie zawsze proszą 
o dyskrecję wobec innych członków ro-
dziny. Zapewniają także o bardzo szyb-
kim i osobistym zwrocie gotówki.

Sprawcy najczęściej informują, że 
nie będą mogli odebrać pieniędzy oso-
biście i związku z tym pieniądze odbie-
rze dobry znajomy, kolega lub proszą  
o przelanie pieniędzy na podane konto.

W przypadku, gdy powyższe sposo-
by nie przynoszą oczekiwanego rezulta-
tu, dzwonią ponownie, podając się tym 
razem za funkcjonariusza Centralnego 
Biura Śledczego lub Policji, który infor-
muje ofiarę, że przed chwilą dzwonił 
do niego fałszywy wnuczek. Następnie 
prosi o pomoc seniora w jego złapaniu. 
Oczywiście niezbędnym tego warun-
kiem jest przekazanie określonej kwoty, 
która potem zostanie zwrócona.

Oprócz nawiązania rozmowy tele-
fonicznej, drugim sposobem oszustów 
jest bezpośrednie pukanie do drzwi 
pod różnymi pretekstami itp. z prośbą  
o wodę, o coś do jedzenia, oferując 
sprzedaż artykułów bądź też podając 
się za listonosza, pracownika ZUS-u, 
spółdzielni mieszkaniowej, pomocy 
społecznej. Wówczas, gdy ofiara zapro-
si takie osoby do swojego mieszkania, 
sprawcy wykorzystując jej nieuwagę, 
przeszukują jej mieszkanie w poszuki-
waniu pieniędzy. Są w tym dobrze zor-
ganizowani i nie zajmuje im to dużo cza-

su. Często same ofiary w rozmowie, itp. 
pod pretekstem sprawdzenia bankno-
tów czy nie są fałszywe, same wskazują, 
gdzie mają ukryte pieniądze. Wówczas 
wystarczy chwila nieuwagi, aby pozbyć 
się oszczędności całego życia.

KILKA RAD PRZEZORNEGO SENIORA, 
czyli jak nie dać się oszukać:

1. Policja NIGDY nie prosi o przekazanie 
pieniędzy. Policja NIGDY nie infor-
muje telefonicznie o prowadzonych 
działaniach,

2. Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pe-
wien, że dzwoni OSZUST,

3. Po takiej rozmowie rozłącz się  
UPEWNIJ SIĘ, że rozmowa została za-
kończona,

4. Po takiej rozmowie natychmiast 
OSOBIŚCIE ZADZWOŃ do kogoś bli-
skiego, na znamy Tobie numer telefo-
nu i opowiedz o tym zdarzeniu,

5. NIGDY w takich lub podobnych sy-
tuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie 
podpisuj dokumentów,

6. NIGDY nie wpuszczaj do mieszkania 
obcych osób, gdy jesteś sam w domu,

7. ZAWSZE w takiej sytuacji powiadom 
Policję dzwoniąc pod numer 112 lub 
997.

■ Moja córka jest właścicielem mieszkania, 
czy mogę w jej imieniu odebrać nadpłatę z 
rozliczenia centralnego ogrzewania?

Tak, mając do tego pisemne upoważ-
nienie córki z poświadczonym jej podpisem. 
Córka może również w siedzibie Spółdzielni 

JAK UNIKNĄĆ OSZUSTWA NA TZW. „WNUCZKA”

Opracowała: Barbara Budziak

upoważnić Panią do odbioru ewentualnych 
nadpłat.
■ Dlaczego płacę za windę mieszkając 
na I piętrze?

Mieszkając na I piętrze płaci Pani 50% 
stawki. Przy ustalaniu opłaty za windę  

Odpowiadamy na pytania



26 CZASOPISMO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  BUDOWLANI   1958-2016 27TU MIESZKAM

brany jest również pod uwagę koszt jej na-
prawy i konserwacji, dozoru technicznego, 
energii elektrycznej do zasilania dźwigu, 
opłaty za dewastacje, bieżące remonty itp. 
Natomiast fundusz remontowy płacą wszy-
scy, również osoby mieszkające na parterze.

■ Gdzie mogę podać informację doty-
czącą rezygnacji z otrzymywania blan-
kietów wpłat za lokal?

W przypadku wnoszenia opłat za lokal 
drogą elektroniczną, blankiety wpłat nie są 
nam potrzebne, należy o tym poinformować 
spółdzielnię dzwoniąc najlepiej pod nr tel. 
52 32 34 455, ale wniosek taki można skiero-
wać także do każdej administracji.

■ Ostatnio był u mnie Pan powołu-
jąc się na umowę ze Spółdzielnią i chciał 
przejrzeć instalację gazową. Jak mogę 
sprawdzić czy rzeczywiście Spółdzielnia 
kogoś wysyłała?

Przede wszystkim osoba taka powinna 
mieć identyfikator ze zdjęciem, imieniem 
i nazwiskiem z logo Spółdzielni, a ponadto 
może Pani zadzwonić do właściwej admi-
nistracji lub działu obsługi mieszkańców  
i upewnić się, że w Spółdzielnia podejmuje 
prace w budynku. Niezależnie o terminie 
rozpoczęcia prac Spółdzielnia zawiadamia 
Państwa przez wywieszenie stosownych ko-
munikatów na klatce schodowej.

■ Czy za mieszkanie mogę płacić przele-
wem internetowym?

Tak, można jednak należy bezwzględ-
nie pamiętać o wpisaniu indywidualnego 
numeru konta.

■ Chcę sprzedać swoje mieszkanie, czy 
powinnam przed aktem notarialnym 
przyjść do Spółdzielni z osobą kupującą?

Tak, przed aktem notarialnym należy 
przyjść do Spółdzielni ze stroną kupującą 

w celu dopełnienia wszystkich formalności 
związanych z członkostwem, opłatami za 
mieszkanie i rozliczeniem mediów.

■ Czy za pomocą Internetu mogę spraw-
dzać swoje konto opłat mieszkanio-
wych?

Tak. W tym celu proszę zgłosić się do 
działu obsługi mieszkańców w siedzibie 
spółdzielni lub właściwej administracji osie-
dlowej, gdzie otrzyma Pan potwierdzenie 
aktywacji konta zawierającego identyfika-
tor oraz hasło początkowe. 

■ Chciałabym zmienić ilość osób za-
mieszkujących w moim lokalu mieszkal-
nym oraz zaliczki na wodę – czy mogę to 
zrobić i gdzie muszę się zgłosić?

Tak. Należy wypełnić stosowne 
oświadczenie (dostępne również na stronie 
internetowej spółdzielni www.smbudowla-
ni.pl) i złożyć je we właściwej administracji 
osiedla lub w dziale obsługi mieszkańców 
przy ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego 1.

■ Czy mam obowiązek udostępnić 
mieszkanie w przypadku awarii w bu-
dynku?

Tak, w razie awarii wywołującej uszko-
dzenie lub zagrażającej bezpośrednio nam 
lub innym mieszkańcom winniśmy udo-
stępnić swoje mieszkanie w celu usunięcia 
awarii. Gdy nie ma nas w mieszkaniu lub od-
mawiamy jego udostępnienia, spółdzielnia 
ma prawo wejść do mieszkania w obecności 
funkcjonariusza policji lub straży pożarnej.

■ Czy przy wymianie drzwi wejściowych 
do mieszkania otrzymam ze spółdzielni 
częściowy zwrot poniesionych kosztów?

Niestety nie, zwrot części poniesionych 
kosztów przysługuje jedynie przy wymianie 
stolarki okiennej.

Odpowiadamy na pytania

W rejonie Wyżyny B-IV przystąpio-
no itp. do budowy szkoły podstawowej, 
przedszkola, trzech pawilonów usługo-
wo-handlowych, gdzie miejsce znalazły: 
bar szybkiej obsługi, kiosk, PKO, sklep 
mięsny, warzywniak, sklep AGD, sklep 
odzieżowy, cukiernia, pralnia, skup su-
rowców wtórnych, fryzjer, szewc czy 
tapicer itp. Powstały również pawilony 
przy ul. Wiosny Ludów czy ul. Boya-Że-
leńskiego.

Przewodniczącym Zarządu Spół-
dzielni w omawianym okresie był Pan 
Tadeusz Dura. W roku 1986 dotychczaso-
wego Przewodniczącego Rady Spółdziel-
ni (Rady Nadzorczej), Pana Jerzy Kortza, 

Kącik historyczny – druga połowa lat 80-tych

Rafał Jaroch W drugiej połowie lat 80-tych powstawały bloki przy ulicy Emilii 
Plater i przy ulicy Zajęczej. Jednakże wobec stopniowego wyczer-
pywania się możliwości inwestowania na terenie swojego działa-
nia, „Budowlani” postanowili skupić się głównie na rozwoju prawi-
dłowej eksploatacji zasobów, racjonalnej gospodarce finansowej, 
oszczędnościach, a także na kompleksowym zagospodarowaniu 
osiedli z rozwinięciem dostępnych na nich usług.

zmienił na stanowisku Pan Jerzy Dołhun 
(19.05.1986 r. – 24.03.1990 r.). W 1990 roku 
nowym Przewodniczącym Rady Nadzor-
czej został Pan Wiesław Trybuszewski 
(28.03.1990 r. – 20.06.2002 r.).

Na koniec roku 1990 w zaso-
bach SMB znajdowało się 191 bloków  
(z 11.944 lokalami), 32 pawilony usługo-
wo-handlowe i 161 lokali użytkowych. 
Część członków oczekujących została 
„przekazana” do Fordońskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, dlatego liczba członków 
zmniejszyła się do 14.537 osób.
Wykorzystane źródła:
1. Jerzy Derenda, Spółdzielnia, która zbudowała współczesną 
Bydgoszcz, Bydgoszcz 2008.
2. Zbiory archiwalne Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” 
w Bydgoszczy.

W rezultacie może ona pobudzić 
mieszkańców do wspólnego działania 
i dbałości, by ich otoczenie stało się 
przyjazne i atrakcyjne. Działania takie 
budują lokalną tożsamość. Dlatego 
też ogłaszamy konkurs na organiza-
cję obchodów Dnia Sąsiada w Pań-
stwa nieruchomości. Celem konkursu 

Wspólna zabawa na Dzień Sąsiada – KONKURS

Agnieszka Buzalska

W bieżącym roku Europejski Dzień Sąsiada przypada 31 maja (wto-
rek). Święto to obchodzone jest od 2000 roku w ostatni wtorek 
maja. Dzień Sąsiada ustanowiony został z inicjatywy Europejskiej 
Federacji dla lokalnej solidarności. Jest to inicjatywa mająca na celu 
integrację lokalnej społeczności poprzez wspólną zabawę i spędza-
nie razem wolnego czasu. 

„Wspólna zabawa na Dzień Sąsiada” 
jest aktywizacja mieszkańców zasobów 
Spółdzielni mieszkaniowej „Budowla-
ni” w tym poprzez zachęcenie ich do 
spotkań z sąsiadami. Czas na realizację 
spotkania sąsiedzkiego w ramach tego 
święta przewidujemy do końca czerw-
ca 2016 roku. Osoby, które podejmą się 
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organizacji prosimy o zgłoszenie wraz  
z krótkim opisem na adres modraczek@
smbudowlani.pl bądź bezpośrednio  
w placówce „Modraczek” przy ulicy 
Ogrody 15. Przy organizacji spotka-
nia mogą Państwo liczyć na wsparcie  
w postaci tzw. Pakietów startowych 
czyli kubków jednorazowych, słodyczy, 
napojów, balonów, plakatów informu-
jących o imprezie oraz drobnych upo-

minków. Fotorelację z zorganizowanego 
przez Państwa Dnia Sąsiada zamieścimy 
na łamach „Tu Mieszkam” oraz na stro-
nie internetowej. 

Organizatorzy najciekawszych  
obchodów i pomysłu na sposób  

spędzenia wspólnie z mieszkańcami 
tego dnia otrzymają nagrody.

Wspólna zabawa na Dzień Sąsiada – KONKURS

■ Każdy pierwszy czwartek miesiąca  
o godz. 18.00 spotkania z cyklu: Indianie 
Ameryki Północnej. Historia i dzień dzi-
siejszy. Prowadzenie – Adam Piekarski.
■ 14.04 godz. 18.00 – w nowym cyklu Ka-
wiarni Literackiej – Osobowości świata kul-
tury – gościem będzie Alicja Kapuścińska. 
Prowadzenie - Barbara Jendrzejewska.

Opracowała: Agnieszka Buzalska
Propozycje „Modraczka”

■ 11.04 i 25.04 godz. 18.00 – Czytamy 
bajki dzieciom.
■ 24.05 godz. 17.00 – Muzyczna Laurka 
dla Mamy i Taty – koncert w wykonaniu 
uczestników zajęć w pracowni muzycz-
nej.
■ 18.06 od godz. 13.30 – „XVIII Wiosna na 
Wyżynach” – festyn.

Od dwudziestu czterech lat jestem 
mieszkanką Wyżyn B-1. W roku 1994 zapi-
sałam się do Klubu Seniora, gdzie byłam  
z przerwą, ponieważ w 2000 roku wstąpi-
łam do Złotej Jesieni przy Wojewódzkim 
Domu Kultury i śpiewałam w zespole. 

W roku 2010 wróciłam do Domu Kultu-
ry „Modraczek”, założyłam amatorski zespół 
wokalny „Modraczki”, który istnieje do dziś  
i odnosi sukcesy.

Od 2013 roku jestem Prezesem Klubu 
Seniora. Praca w klubie jest moją pasją.

Szybkimi krokami zbliża się do nas 
wiosna, za oknami rozkwitają pierwsze 
kwiatki, bazie, wyrastają tulipany i z tej 
okazji w naszym klubie mamy prelekcję  
o zwierzętach nowonarodzonych i wspo-
mnienia z dzieciństwa. Również nadchodzi 

Jadwiga Szeliga – prezes Klubu Seniora 
przy Domu Kultury „Modraczek” na Wyżynach

wyjątkowy czas – Święta Wielkanocne, 
które kojarzą się z jajkiem, zajączkiem, cu-
krową kurką i dzieciństwem. Pamiętam jak 
szukało się koszyczka z jajkami, zajączkami 
ile to było radości. Tradycję tę powtarzałam 
przez lata, kiedy mały był mój syn a potem 
wnuki. Dzisiaj wnuki dorosłe, ale nie założyli 
jeszcze rodzin, wspominają te chwile i myślę 
że również tą rodzinną tradycje przeniosą 
do swoich domów. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych  
życzę zdrowia, radości w gronie rodziny 

i przyjaciół wszystkim pracownikom 
Domu Kultury „Modraczek” z panią  

dyrektor Agnieszką Buzalską,  
Zarządowi i członkom Klubu Seniora 

oraz wszystkim mieszkańcom. 

L.p. Adres Zadłużenie  
na 31.12.2015r.

Roczny wymiar opłat  
w budynku w 2015r.   

Zadłużenie % 
w  stosunku do 
opłaty rocznej

Stan funduszu remontowego 
na dzień 31.12.2015

1. 3 Maja 16 6 673,31 196 205,49 3,40 136 845,92 zł
2. Chodkiewicza 37 I 3 866,59 171 277,10 2,26 70 239,82 zł
3. Chodkiewicza 37 II 3 660,24 173 205,61 2,11 196 115,01 zł
4. Chodkiewicza 37 III 18 282,75 174 760,56 10,46 150 820,97 zł
5. Chodkiewicza 72 1 130,22 84 147,06 1,34 44 635,81 zł
6. Czerkaska 13 6 494,60 181 215,30 3,58 -16 396,73 zł
7. Czerkaska 15 2 687,36 165 825,87 1,62 -25 133,51 zł
8. Czerkaska 17 2 447,30 175 543,23 1,39 3 183,53 zł
9. Czerkaska 19 1 732,70 168 498,15 1,03 -130 334,06 zł
10. Czerkaska 27 1 689,60 192 457,08 0,88 -66 733,88 zł
11. Grabowa 1 4 154,20 388 062,96 1,07 -253 274,39 zł
12. Grabowa 7 6 927,56 405 848,88 1,71 -338 392,79 zł
13. Jagiellońska 25 1 421,65 206 886,08 0,69 141 003,46 zł
14. Jagiellońska 70 5 438,32 229 939,86 2,37 76 043,43 zł
15. Jagiellońska 70 A 2 660,72 367 175,45 0,72 70 107,17 zł
16. Jagiellońska 74 9 602,82 169 354,24 5,67 104 497,55 zł
17. Jurasza 5 1 036,45 122 503,27 0,85 -127 485,00 zł
18. Jurasza 7 4 451,85 117 716,72 3,78 -121 536,81 zł
19. Kaliska 9 771,04 110 394,00 0,70 -31 036,52 zł
20. Kaliska11 1 138,94 164 917,39 0,69 38 896,26 zł
21. Kasztanowa 27A 5 726,93 177 950,39 3,22 63 903,73 zł
22. Kasztanowa 43 1 860,58 154 137,09 1,21 20 709,33 zł
23. Kasztanowa 45 5 581,39 162 815,67 3,43 56 109,14 zł
24. Kasztanowa 49 8 159,95 410 365,85 1,99 -223 728,82 zł
25. Kozietulskiego 22 I 15 373,91 175 804,69 8,74 161 361,89 zł
26. Kozietulskiego 22 II 7 846,88 177 668,42 4,42 183 974,00 zł
27. Lelewela 35 1 764,45 69 616,05 2,53 -61 976,11 zł
28. Lelewela 45 2 276,78 224 880,45 1,01 -28 190,23 zł
29. Lelewela 47 5 925,49 216 029,85 2,74 -42 464,76 zł
30. Lelewela 48 7 932,18 277 554,95 2,86 -27 565,66 zł
31. Lelewela 49 19 593,69 214 393,69 9,14 84 512,40 zł
32. Markwarta 10 1 240,07 194 401,92 0,64 15 385,22 zł
33. Moczyńskiego 1 3 468,26 203 224,19 1,71 114 255,05 zł
34. Moczyńskiego 3 4 396,28 219 070,91 2,01 81 157,44 zł
35. Moczyńskiego 5 13 726,40 216 158,55 6,35 -61 488,27 zł
36. Niemcewicza 1-3 31 571,98 361 380,04 8,74 553 749,51 zł
37. Paderewskiego 6-8 2 032,66 134 755,72 1,51 57 284,15 zł
38. Park Ludowy 5 3 845,45 191 022,86 2,01 77 171,88 zł
39. Plater 4 869,84 79 686,46 1,09 6 745,62 zł
40. Plater 12-14 0,00 87 780,11 0,00 -17 867,09 zł
41. Plater 15 2 059,10 141 174,09 1,46 48 717,58 zł
42. Poniatowskiego 28 I 6 425,05 189 454,75 3,39 -99 150,59 zł
43. Poniatowskiego 28 II 2 106,68 177 057,96 1,19 135 843,15 zł
44. Powst. Śląskich 9 I 8 452,10 223 920,70 3,77 141 928,63 zł
45. Powst. Śląskich 9 II 29 835,04 240 567,36 12,40 120 336,06 zł
46. Powst. Śląskich 9 III 3 196,36 230 797,21 1,38 168 816,94 zł

Osiedle „Centrum” 

Jaki jest stan finansowy budynku w którym mieszkam?

Jak co roku prezentujemy na łamach naszego kwartalnika zadłu-
żenia w poszczególnych budynkach mieszkalnych. Na podkreśle-
nie zasługuje fakt, że zadłużenie w lokalach mieszkalnych w 2015 r. 
w stosunku do roku 2014 spadło o ponad 260.000 zł. Pragniemy 
podziękować wszystkim osobom terminowo regulującym opłaty 
mieszkaniowe!
Ponadto podajemy również stan funduszu remontowego w Pań-
stwa budynkach na koniec 2015 r. 

Grzegorz Zasada
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47. Powst. Śląskich 9 IV 16 439,60 259 885,69 6,33 -83 751,55 zł
48. Powst. Śląskich 11 II 1 584,43 101 981,53 1,55 8 066,15 zł
49. Powst. Śląskich 11 III 1 987,69 93 362,27 2,13 -19 099,76 zł
50. Powst. Śląskich 11 IV 276,22 93 740,73 0,29 -24 486,85 zł
51. Powst. Śląskich 13 I 2 694,93 207 306,03 1,30 168 770,89 zł
52. Powst. Śląskich 13 II 10 232,96 211 304,42 4,84 -24 021,85 zł
53. Powst. Wielkopolskich 9 4 989,21 167 382,13 2,98 -42 850,12 zł
54. Powst. Wielkopolskich 11 5 898,08 122 963,38 4,80 -3 300,04 zł
55. Powst. Wielkopolskich 13A 905,72 126 122,39 0,72 13 855,86 zł
56. Powst. Wielkopolskich 22 6 207,23 533 410,35 1,16 -559 788,66 zł
57. Powst. Wielkopolskich 23 6 490,21 187 617,57 3,46 108 489,57 zł
58. Powst. Wielkopolskich 24 10 548,64 500 775,65 2,11 -74 545,15 zł
59. Powst. Wielkopolskich 36 10 471,92 96 406,37 10,86 -39 981,37 zł
60. Powst. Wielkopolskich 38 8 201,36 213 800,49 3,84 224 782,16 zł
61. Powst. Wielkopolskich 40 3 804,38 212 642,95 1,79 178 438,72 zł
62. Powst. Wielkopolskich 42 10 040,80 214 076,19 4,69 163 044,99 zł
63. Zamojskiego 5 1 961,01 137 253,82 1,43 -26 864,27 zł
64. Zamojskiego 14 12 723,30 290 064,69 4,39 58 950,58 zł
Ogółem: 396 993,41 12 887 700,88 3,08 1477304,73

Osiedle „Na Skarpie”

L.p. Adres Zadłużenie  
na 31.12.2015r.

Roczny wymiar opłat  
w budynku w 2015r.   

Zadłużenie % 
w  stosunku do 
opłaty rocznej

Stan funduszu remontowego 
na dzień 31.12.2015

1. Bełzy 50 8 864,73 553 047,14 1,60 107 741,80 zł
2. Bełzy 52 20 124,06 857 463,71 2,35 117 090,64 zł
3. Grzymały-Siedleckiego 2 4 508,84 260 403,60 1,73 65 610,75 zł
4. Grzymały-Siedleckiego 3 4 890,59 265 760,78 1,84 40 269,00 zł
5. Grzymały-Siedleckiego 4 5 533,45 362 532,95 1,53 172 747,29 zł
6. Grzymały-Siedleckiego 5 6 914,14 253 332,83 2,73 49 899,17 zł
7. Grzymały-Siedleckiego 6 14 713,21 211 324,04 6,96 53 104,70 zł

8. Grzymały-Siedleckiego 7 
Ogrody 8 28 200,09 473 894,83 5,95 272 326,02 zł

9. Grzymały-Siedleckiego 8 2 606,72 271 116,27 0,96 76 486,81 zł
10. Grzymały-Siedleckiego 9 21 794,60 272 853,09 7,99 40 913,02 zł

11. Grzymały-Siedleckiego 21/ 
Nałkowskiej 2 8 003,71 588 477,30 1,36 98 839,18 zł

12. Grzymały-Siedleckiego 23 3 157,11 231 240,97 1,37 -12 111,66 zł

13. Grzymały-Siedleckiego 25/ 
Nałkowskiej 6 10 856,39 564 616,07 1,92 82 600,82 zł

14. Grzymały-Siedleckiego 27 3 143,93 237 464,95 1,32 522,44 zł

15. Grzymały-Siedleckiego 29/ 
Nałkowskiej 10 9 670,24 588 118,54 1,64 116 403,81 zł

16. Grzymały-Siedleckiego 31 1 695,76 228 479,80 0,74 -16 228,23 zł
17. Grzymały-Siedleckiego 33 7 385,09 367 246,58 2,01 25 456,33 zł
18. Grzymały-Siedleckiego 34 12 232,69 225 889,17 5,42 17 461,62 zł
19. Grzymały-Siedleckiego 36 5 009,45 377 498,79 1,33 -1 558,59 zł
20. Grzymały-Siedleckiego 38 9 451,16 365 512,20 2,59 8 037,34 zł
21. Ku Wiatrakom 5 21 746,41 809 711,10 2,69 113 238,56 zł
22. Ku Wiatrakom 7 40 172,51 1 318 010,91 3,05 187 602,11 zł
23. Ku Wiatrakom 9 13 550,59 461 647,59 2,94 -35 344,29 zł
24. Ku Wiatrakom 11 17 423,42 551 974,46 3,16 -92 055,28 zł
25. Ku Wiatrakom 13 22 017,43 548 228,29 4,02 -183 049,81 zł
26. Ku Wiatrakom 15 939,92 216 274,38 0,43 53 754,30 zł
27. Ku Wiatrakom 17 2 540,83 366 521,56 0,69 88 071,42 zł
28. Ku Wiatrakom 19 1 786,62 201 724,00 0,89 -11 481,00 zł
29. Nałkowskiej 1 14 973,36 228 830,14 6,54 68 385,49 zł

30. Nałkowskiej 3/                                    
Ogrody 22 6 057,47 490 999,75 1,23 38 892,44 zł

31. Nałkowskiej 4 1 688,49 231 399,04 0,73 22 506,79 zł

32. Nałkowskiej 5 1 273,20 221 926,13 0,57 24 419,82 zł

33. Nałkowskiej 7/                                   
Ogrody 26 6 922,13 494 588,71 1,40 35 753,66 zł

34. Nałkowskiej 8 2 513,49 218 289,79 1,15 36 977,77 zł
35. Nałkowskiej 12 6 479,35 302 076,00 2,14 86 056,20 zł
36. Nowowiejskiego 1 13 102,57 548 888,80 2,39 129 617,12 zł

37. Nowowiejskiego 2/                           
Ogrody 5 22 422,87 988 158,21 2,27 51 441,24 zł

38. Nowowiejskiego 3 34 520,57 845 020,37 4,09 155 792,69 zł
39. Ogrody 7 19 387,65 1 335 761,70 1,45 474 567,20 zł
40. Ogrody 9 19 822,57 539 279,73 3,68 -760,86 zł
41. Ogrody 10 1 636,45 196 300,63 0,83 186 320,07 zł
42. Ogrody 11 36 243,79 585 782,68 6,19 -11 528,38 zł
43. Ogrody 12 8 187,81 474 018,68 1,73 250 631,37 zł
44. Ogrody 13 25 183,62 1 269 930,94 1,98 506 689,85 zł
45. Ogrody 14 2 002,79 316 953,09 0,63 14 722,22 zł
46. Ogrody 17 20 505,48 476 116,23 4,31 76 407,12 zł
47. Ogrody 23 22 068,76 1 181 688,09 1,87 88 217,46 zł
48. Ogrody 24 4 050,92 225 822,10 1,79 -13 196,01 zł
49. Ogrody 25 68 803,13 1 443 505,84 4,77 -114 574,29 zł
50. Ogrody 27 11 258,74 468 924,80 2,40 107 666,49 zł
51. Ogrody 29 14 550,14 650 903,52 2,24 140 680,79 zł
52. Ogrody 31 8 379,56 465 430,95 1,80 45 732,46 zł
Ogółem 680 968,60 26 230 961,82 2,60 3837766,98

Osiedle „Na Wyżynach”

L.p. Adres Zadłużenie  
na 31.12.2015r.

Roczny wymiar opłat  
w budynku w 2015r.   

Zadłużenie % 
w  stosunku do 
opłaty rocznej

Stan funduszu remontowego 
na dzień 31.12.2015

1. Białogardzka 4 8 424,81 484 159,28 1,74 75 556,36 zł
2. Białogardzka 6 7 626,42 979 915,63 0,78 206 897,46 zł
3. Białogardzka 8 16 200,32 117 170,68 13,83 26 307,14 zł
4. Białogardzka 10 1 381,26 118 897,77 1,16 -32 753,31 zł
5. Białogardzka 12 2 373,77 131 933,45 1,80 27 679,73 zł
6. Białogardzka 15 34 838,00 380 234,31 9,16 70 016,65 zł
7. Białogardzka 17 1 781,87 213 491,02 0,83 42 291,21 zł
8. Białogardzka 18 0,00 124 211,89 0,00 16 547,55 zł
9. Białogardzka 20 209,18 119 083,83 0,18 50 661,67 zł
10. Białogardzka 21 1 994,74 230 472,23 0,87 -2 851,44 zł
11. Białogardzka 22 962,95 118 492,59 0,81 39 489,77 zł
12. Białogardzka 24 3 301,73 112 165,80 2,94 -139 403,52 zł
13. Białogardzka 25 2 870,71 117 896,58 2,43 -69 594,63 zł
14. Białogardzka 26 1 131,66 113 400,33 1,00 -134 676,23 zł
15. Białogardzka 28 4 097,10 108 068,26 3,79 -134 670,06 zł
16. Bohaterów Kragujewca 5 14 939,54 439 691,42 3,40 144 461,67 zł
17. Bohaterów Kragujewca 7 6 094,83 427 626,96 1,43 165 146,11 zł
18. Boya-Żeleńskiego 2 22 236,02 565 124,41 3,93 130 433,26 zł
19. Boya-Żeleńskiego 6 35 465,07 567 028,00 6,25 101 746,23 zł
20. Boya-Żeleńskiego 8 4 668,99 176 881,40 2,64 83 713,10 zł
21. Boya-Żeleńskiego 10 1 604,85 160 259,09 1,00 42 713,83 zł
22. Boya-Żeleńskiego 12 4 300,23 167 388,75 2,57 30 941,83 zł
23. Boya-Żeleńskiego 14 9 602,64 161 246,11 5,96 42 619,99 zł
24. Boya-Żeleńskiego 20 26 537,43 386 824,79 6,86 79 996,89 zł
25. Boya-Żeleńskiego 22 1 581,99 169 107,73 0,94 32 850,99 zł
26. Boya-Żeleńskiego 30 2 899,30 224 023,19 1,29 61 475,04 zł
27. Boya-Żeleńskiego 36 834,79 224 200,58 0,37 -36 765,45 zł
28. Glinki 32 23 162,70 832 483,57 2,78 -270 740,99 zł
29. Glinki 80 - 82 17 372,48 408 767,62 4,25 30 611,51 zł
30. Glinki 116 19 204,34 401 670,36 4,78 -39 355,97 zł
31. Glinki 116A 1 460,06 204 585,12 0,71 -9 731,92 zł
32. Glinki 125 27,36 134 471,54 0,02 -62 238,68 zł

Jaki jest stan finansowy budynku w którym mieszkam?
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33. Glinki 127 130,85 116 970,34 0,11 34 114,19 zł
34. Kąkolowa 7 4 428,74 321 535,70 1,38 -140 230,91 zł
35. Komuny Paryskiej 1 13 039,89 419 665,01 3,11 64 515,66 zł
36. Komuny Paryskiej 2 3 776,14 162 121,15 2,33 5 355,52 zł
37. Komuny Paryskiej 2A 5 525,06 251 005,24 2,20 -134 082,76 zł
38. Komuny Paryskiej 3 6 690,92 456 250,57 1,47 55 272,17 zł
39. Komuny Paryskiej 4 10 632,78 170 073,11 6,25 6 201,63 zł
40. Komuny Paryskiej 5 4 060,14 437 851,28 0,93 44 320,61 zł
41. Komuny Paryskiej 6 808,41 163 797,63 0,49 19 416,36 zł
42. Komuny Paryskiej 7 4 733,64 427 827,34 1,11 -98 308,01 zł
43. Komuny Paryskiej 8 2 603,94 179 916,29 1,45 51 548,43 zł
44. Komuny Paryskiej 11 5 365,05 562 044,44 0,95 218 794,40 zł
45. Kozala 4 3 832,24 182 108,10 2,10 54 182,32 zł
46. Kozala 6 4 583,69 178 455,13 2,57 54 518,53 zł
47. Kozala 8 3 190,12 180 610,35 1,77 52 030,06 zł
48. Łomżyńska 49 6 665,26 214 820,47 3,10 25 396,07 zł
49. Magnuszewska 3 1 414,73 213 335,16 0,66 109 798,94 zł
50. Magnuszewska 5 2 337,61 268 227,99 0,87 164 838,45 zł
51. Modrakowa 42A 6 975,51 208 869,94 3,34 41 073,84 zł
52. Modrakowa 56 1 321,18 214 693,97 0,62 -42 577,40 zł
53. Modrakowa 80 21 238,61 557 185,79 3,81 -2 327,94 zł
54. Przyjazna 1 11 149,24 420 731,87 2,65 122 583,17 zł
55. Przyjazna 2 1 555,12 165 978,87 0,94 -7 043,35 zł
56. Przyjazna 3 17 392,13 439 117,35 3,96 40 993,58 zł
57. Przyjazna 4 2 654,08 152 562,90 1,74 -17 219,60 zł
58. Przyjazna 5 1 550,64 446 618,69 0,35 33 363,99 zł
59. Przyjazna 6 2 974,77 155 191,95 1,92 -24 345,67 zł
60. Przyjazna 7 6 374,03 426 466,07 1,49 161 955,54 zł
61. Rysia 1 6 712,40 203 127,64 3,30 -12 970,65 zł
62. Rysia 3 1 486,79 209 957,47 0,71 9 790,31 zł
63. Rysia 5 7 882,84 333 823,09 2,36 11 853,37 zł
64. Rysia 7 1 105,27 337 767,65 0,33 -58 057,52 zł
65. Rysia 14 2 450,85 113 716,68 2,16 50 482,04 zł
66. Rysia 22 3 981,05 184 086,93 2,16 -131 486,60 zł
67. Węgierska 1 7 157,27 413 997,99 1,73 97 548,52 zł
68. Węgierska 3 5 411,08 420 529,90 1,29 95 885,21 zł
69. Węgierska 5 20 956,66 434 229,70 4,83 92 638,96 zł
70. Węgierska 7 8 382,44 442 617,54 1,89 -3 294,71 zł
71. Wiosny Ludów 1 18 329,90 164 799,54 11,12 14 227,78 zł
72. Wiosny Ludów 2 2 876,20 385 983,60 0,75 142 370,25 zł
73. Wiosny Ludów 3 885,29 158 029,17 0,56 21 209,47 zł
74. Wiosny Ludów 4 9 261,44 424 185,23 2,18 -2 799,51 zł
75. Wiosny Ludów 5 1 960,70 154 100,55 1,27 31 994,08 zł
76. Wiosny Ludów 6 16 486,24 429 996,03 3,83 -16 508,08 zł
77. Wiosny Ludów 7 1 299,16 179 863,87 0,72 71 127,33 zł
78. Wiosny Ludów 8 23 137,11 424 939,01 5,44 6 739,20 zł
79. Zajęcza 2 9 948,46 274 229,22 3,63 86 420,48 zł
80. Zajęcza 4 4 041,74 286 335,13 1,41 136 253,65 zł
81. Zajęcza 6 9 002,44 380 785,60 2,36 257 131,30 zł
82. Zajęcza 8 4 381,36 195 478,07 2,24 79 423,11 zł
83. Zajęcza 10 7 012,81 314 848,33 2,23 176 461,06 zł
84. Zajęcza 12 1 910,46 296 535,11 0,64 33 800,62 zł
85. Zajęcza 14 12 984,76 416 688,29 3,12 211 872,61 zł
86. Zajęcza 16 1 565,88 185 590,27 0,84 69 421,31 zł
87. Zajęcza 18 1 851,10 253 907,26 0,73 193 527,31 zł
88. Zajęcza 20 2 405,37 296 827,52 0,81 35 127,70 zł
Ogółem 631 058,73 25 531 983,38 2,47 3163702,21

Imię i nazwisko

PESEL

adres lokalu

adres do korespondencji

e-mail

telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb zarządzania nieruchomo-
ścią (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883).

………………………...                ………………………………………………

 Data      czytelny podpis

 ………………………………………………………………………………

Jaki jest stan finansowy budynku w którym mieszkam? Aktualizacja danych - druk

Prosimy i namawiamy wszystkich Państwa, którzy nie prze-
kazali dotychczas do Spółdzielni swoich danych by zrobili to ko-
rzystając z poniższego formularza i przekazali go do administracji 
osiedlowej bądź do działu obsługi mieszkańców. Pomoże to na ła-
twiejszy kontakt np. w przypadku awarii, a w przyszłości pozwoli 
na korzystanie z przygotowanej aplikacji mobilnej, która powoli 
znacząco zwiększyć zakres komunikowania się ze Spółdzielnią.
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POGOTOWIE 
TECHNICZNE 

AWARIE w nocy 
oraz w soboty, niedziele i święta 

prosimy zgłaszać bezpośrednio 
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

TU MIESZKAM 
CZASOPISMO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
BUDOWLANI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANI
ul. T. Boya-Żeleńskiego 1, 85-858 Bydgoszcz

NOWA INWESTYCJA
  UL. SŁOWIAŃSKA

Informacje:
tel. 52 32 34 411

52 32 34 418
■   mieszkania od 40 m2 do 80 m2 z antresolami
■  miejsca postojowe
■  energooszczędny budynek 
     – zużycie ciepła poniżej 40 kwh/m2/rok
■  instalacja solarna
■  instalacja klimatyzacyjna
■  instalacja fotowoltaiczna

BON PODARUNKOWY
DLA CZYTELNIKÓW „TU MIESZKAM”

wytnij i zachowaj

tel. 52 373 11 22, ul. Ogrody 14, 85-870 Bydgoszcz
czynne: Pn.-Pt.   8.00-20.00

e-mail: info@endomedica.bydgoszcz.pl
www.endomedica.bydgoszcz.pl

Gabinet Rehabilitacji Manualnej RehMedico oferuje usługi 
w Centrum Medycznym Endo – Medica oraz w domu pacjenta.

Kontakt i rejestracja:
tel. kom. 660 218 518, tel. 52 373 11 22
Centrum Medyczne Endo – Medica 
ul. Ogrody 14, 85-870 Bydgoszcz
www.rehmedico.pl

Proponujemy:
• Terapię manualną
• Masaż leczniczy i drenaż limfatyczny
• Fizykoterapię domową
• Rehabilitację osób starszych
• Rehabilitację wad postawy dzieci i młodzieży
• Rehabilitację sportową i taping rehabilitacyjny

Świadczą kompleksową usługę w zakresie ogólnej 
i specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej  
– od prostych badań diagnostycznych po 
prowadzenie skomplikowanych projektów badań 
klinicznych – w tym podstawowe badania krwi, 
badania genetyczne, badania immunologiczne, 
badania hormonalne, badania w czasie ciąży  
i wiele innych.

ZAPRASZAMY 
od pn. do pt. w godz. od 8.00 do 11.00
tel. 52 842 52 38
www.synevo.pl

Laboratoria Medyczne Synevo 
Sp. z o.o. 



tel. 52 373 11 22, ul. Ogrody 14, 85-870 Bydgoszcz
czynne: Pn.-Pt.   8.00-20.00
www.endomedica.bydgoszcz.pl

BON PODARUNKOWY
DLA CZYTELNIKÓW „TU MIESZKAM”

Bon upoważnia do 10% zniżki na wszystkie wizyty lekarskie u specjalistów
do realizacji po uprzedniej rejestracji telefonicznej do dnia 30.06.2016 r.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE
• Andrologiczna z Seksuologią dr n. med.  Piotr Paweł Świniarski
• Chorób Wewnętrznych lek. med. Jolanta Kwaśniewska
• Chirurgii Onkologicznej, Chorób Piersi lek. med.  Wiesław Zmysłowski
• Chirurgii Dziecięcej z Urologią dr n. med.  Marek Kornet
• Endokrynologiczna dr n. med.  Danuta Zalewska-Rydzkowska
• Ginekologiczno-Położnicza dr n. med.  Lilla Senterkiewicz
• Ginekologiczna dla Dziewcząt dr n. med.  Leszek Włodarczyk
• Endokrynologii Dziecięcej dr n. med.  Magdalena Żbikowska-Bojko
• Endokrynologii Ginekologicznej dr n. med.  Lilla Senterkiewicz
• Genetyczna lek. med.  Agata Runge  
• Geriatryczna  
• Hepatologiczna dr n. med. Dorota Kozielewicz
• Immunologiczna dr n. med.  Elżbieta Grześk
• Immunologii Dziecięcej dr n. med.  Lilla Senterkiewicz
• Leczenia Otyłości
• Laryngologiczna dr n. med.  Magdalena Doroszyńska-Tomczyk
• Laryngologii Dziecięcej dr n. med.  Magdalena Doroszyńska-Tomczyk
• Psychiatryczna lek. med.  Anna Kowal - Skimina
• Urologiczna lek. med.  Przemysław Skimina
• USG, Specjalista Radiolog  lek. med.  Jolanta Wójcicka
• Rehabilitacja manualna

ZABIEGI
• Biopsja
• Zabiegi Chirurgii Onkologicznej
• Zabiegi Chirurgii z Urologią Dziecięcą
• Zabiegi Ginekologiczne
• Zabiegi Laryngologiczne
• Zabiegi Urologiczne

wytnij i zachowaj
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