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Tylko w TU MIESZKAM:

Najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, radosnych i spokojnych 

Świąt Wielkiej Nocy, 
smacznego jajka, mokrego dyngusa, 

a także odpoczynku w rodzinnym gronie. 
Niech każdy z nas 

wykorzysta ten czas jak najlepiej.
życzy

Rada Nadzorcza i Zarząd 
wraz z pracownikami SM „Budowlani”



Wielkimi krokami zbliża się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Miesz-
kaniowej „BUDOWLANI”. W bieżącym roku, wzorem lat ubie-

głych odbędzie się ono w pięciu częściach. Poszczególne części będą mia-
ły miejsce w dniach:

część – 7 maja (poniedziałek);1. 
część – 8 maja (wtorek);2. 
część – 9 maja (środa);3. 
część – 10 maja (czwartek);4. 
część – 11 maja (piątek).5. 
Obrady wszystkich części odbędą się w DK „MODRACZEK” przy 

ul. Ogrody 15. Rozpoczęcie zebrań godz. 17.00.
W porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziany został punkt 

dotyczący uchwalenia zmian do Statutu. Zgodnie z obietnicą złożoną  
w ubiegłym roku przez Zarząd, powołana została komisja do opracowania 
projektu zmian do Statutu. W jej skład wchodzą członkowie SMB, którzy 
zgłosili chęć udziału w jej pracach. Komisja działa od lutego br. i rozważa 
propozycje zmian złożone przez członków Spółdzielni oraz Zarząd. Efek-
ty jej pracy zostaną przedstawione w trakcie Walnego Zgromadzenia. 

Pomimo prac ww. komisji, są osoby, które zamierzają równolegle 
wnieść na Walne Zgromadzenie dodatkowe projekty zmian do Statutu. 
Prawdopodobnie mogą one dotyczyć daleko idących, czy wręcz rewolu-
cyjnych zmian w Spółdzielni, dlatego liczymy, że Państwa rozwaga po-
zwoli na podjęcie słusznych i wyważonych decyzji w tej materii. Tylko od 
głosów członków obecnych w obradach, będzie zależało, czy wprowadzo-
ne zmiany służyć będą rozwojowi czy destrukcji naszej Spółdzielni.

Informacje na temat dokumentacji

Każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się na 21 dni przed  
1. częścią Walnego Zgromadzenia z następującą dokumentacją:

Sprawozdaniem Zarządu;•	
Sprawozdaniem Rady Nadzorczej;•	
Sprawozdaniem finansowym wraz z Raportem i opinią bie-•	
głego rewidenta;
Protokołami z Walnego Zgromadzenia odbytego w 2011 r.•	

Natomiast z projektami uchwał, w tym także uchwał przygotowanych 
w wyniku żądań członków będzie się można zapoznać na 14 dni przed 1. 
częścią Walnego Zgromadzenia.

Wyżej wymienione materiały będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni 
przy ul. Boya-Żeleńskiego 1 w pokoju nr 110 oraz w biurach administracji 
osiedli. Niektóre materiały (Statut Spółdzielni, protokoły z Walnego Zgro-
madzenia w 2011 r.) są dostępne również na stronie internetowej Spół-
dzielni www.smbudowlani.pl

Rafał Jaroch

Styczeń, luty, marzec to miesiące, w których w Spółdzielni wykonuje 
się oprócz codziennej pracy wiele analiz, sprawozdań, ocen i podsu-

mowań minionego roku. Poniżej przedstawiamy Państwu jak w Spółdziel-
ni zrealizowano budżet z 2011 roku.

Wartość przychodów ogółem w Spółdzielni, w tym pokrycie dostaw 
do mieszkań energii oraz usług komunalnych wyniosła 67 232 tys. zł.

Przychody uzyskane bez dostaw energii i usług komunalnych ogółem 
wyniosły 29 516 tys. zł.

Strukturę przychodów ogółem w Spółdzielni w 2011 roku przedstawia 
poniższy wykres.

Pozostałe 
przychody 0,8 % Przychody części 

wspólnej 0,5 %

Przychody na f. 
remontowy 15,7 %

Przychody 
finansowe 4,4 %

Zarządzanie, 
administrowanie,eks

ploatacja 
22,5 %

Energia oraz usługi 
komunalne 56,1%
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WALNE ZGROMADZENIE 2012 REALIZACJA BUDŻETU



Koszty ogółem w Spółdzielni poniesione w 2011 roku wyniosły 61 460 
tys. zł. Koszty bez dostaw energii i usług komunalnych oraz wydatki po-
niesione przez Spółdzielnię wyniosły 28 752 tys. zł. W ramach tych kosz-
tów 84,1% stanowią koszty utrzymania nieruchomości. 

Poniżej wykres przedstawia jak kształtuje się struktura kosztów ogółem

 

Remonty budynków mieszkalnych wykonane w 2011 roku to głównie:
- wymiana wodomierzy i podzielników ciepła na elektroniczne 
 w kwocie 1 673 tys. zł,
- ocieplenia z robotami towarzyszącymi w kwocie 956 tys. zł,
- prace związane z rewitalizacją w kwocie 1 862 tys. zł,
- wymiana dźwigów w kwocie 1 120 tys. zł,
- remonty dźwigów w kwocie 210 tys. zł,
- remont instalacji gazowej w kwocie 221 tys. zł
- remont terenów zielonych i place zabaw w kwocie 111 tys. zł.

Pozostałe remonty to prace związane z remontem dróg i ciągów ko-
munikacyjnych, wymianą okien, usuwaniem dewastacji oraz prace nie-
zbędne wymagane prawem budowlanym lub zapobiegające pogorszeniu 
stanu technicznego budynków.

Zadania inwestycyjne; 
4,2%

Koszty 
korporacyjne,wyodręb

nienia własności i 
działalności kulturalno-

oświatowej; 3,3%

Energia i usługi 
komunalne; 53,2%

Modernizacja i 
remonty budynków i 
lokali użytkowych; 

0,3%

Sprzątanie; 5,4%

 Remonty; 16,4%

Konserwacja; 2,7%

Ubezpieczenia; 0,3%

 Wnoszenie opłat; 
0,4%

Niezbilansowana 
woda; 1,6%

Zarządzanie, 
administrowanie, 
rozliczanie; 9,4%

Inne koszty 
utrzymania 

nieruchomości; 2,6%
Usługi pozostałe; 

0,2%
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Kierunki rozwoju naszej Spółdzielni 
na 2012 rok

REALIZACJA BUDŻETU

WYNIKI  FINANSOWE ZA 2011 ROK

W 2011 roku spółdzielnia uzyskała następujące wyniki finansowe:

Z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości w części dotyczącej 
spółdzielczych  lokatorskich i własnościowych oraz wyodrębnionych lo-
kali uzyskano wynik (deficyt zaplanowany) w wysokości  - 1 918 066 zł,

Na pozostałej działalności Spółdzielni (najmy, dzierżawy, przychody 
finansowe itp.) wynik wyniósł + 5 669 275 zł. Z kwoty tej pokryto podatek 
dochodowy w wysokości  837 782 zł, na działalność korporacyjną, kultu-
ralno-oświatową wydano 1 903 213 zł, a na utrzymanie terenów niezabu-
dowanych 480 787 zł.

Uzyskany w ten sposób zysk netto w wysokości 2 447 493 zł - planuje 
się przeznaczyć na dopłatę dla członków na pokrycie poniesionych w 2011 
roku kosztów budynków (około 0,28 zł/m-c/m² mieszkania).

Wynik na usługach komunalnych (do rozliczenia z mieszkańcami) 
wyniósł w 2011 roku  + 5 038 732 zł,

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

Wyniki z działalności rozliczanych pośrednio z członkami mają wpływ 
na wysokość opłat w następnych okresach rozliczeniowych dostosowa-
nych do programów działania. 

Osiągnięte wyniki finansowe są potwierdzeniem słuszności przyjętej 
prorozwojowej strategii Spółdzielni i pozwalają spokojnie patrzeć w przy-
szłość.   

Lucyna Żebrowska

Programy rozwojowe Spółdzielni powinny pozostawać w zgodzie  
z obowiązującym prawem zewnętrznym i wewnętrznymi uregulowa-

niami przyjętymi w interesie ogółu członków.
W myśl Statutu Spółdzielnia zajmuje się przede wszystkim zaspokaja-

niem potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, za-
pewnianiem członkom stałego wzrostu wartości nieruchomości, stwarzaniem 
warunków zaspokojenia potrzeb społeczno – wychowawczych i kulturalno 
– oświatowych, podejmowaniem działań na rzecz ochrony środowiska.
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Działalność Spółdzielni opiera się głównie na budowaniu lub na-
bywaniu budynków w celu udostępniania ich członkom, zarządzaniu  
nieruchomościami należącymi do Spółdzielni i jej członków, prowadzeniu 
działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej w interesie członków.

Dynamiczny rozwój Spółdzielni przedkłada się na osiągane przez nią 
wyniki finansowe, a w konsekwencji na profesjonalne zarządzanie bu-
dynkami, bezpieczeństwo zasobów mieszkaniowych poprzez racjonalne 
wykorzystanie funduszu remontowego, podejmowanie wielu znaczących 
przedsięwzięć o charakterze ogólnoosiedlowym, jak również możliwość 
utrzymania stawek opłat na relatywnie niskim poziomie. 

Dla realizacji statutowych celów Spółdzielni na najbliższy rok i lata 
następne określiliśmy następujące zadania:

Realizacja programu rewitalizacji z udziałem dotacji unijnych w za-1. 
kresie obszarów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla 
miasta Bydgoszczy ze szczególnym naciskiem na budowę miejsc po-
stojowych. 
Dalsze pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez coraz szersze 2. 
włączanie ich w podejmowanie decyzji dotyczących nieruchomości  
i współdziałanie z samorządami domowymi mieszkańców.
Wypracowanie rozwiązań technicznych, finansowych i organizacyj-3. 
nych dla umożliwienia korzystania przez chętnych z naziemnej telewi-
zji cyfrowej (multiplex).
Efektywne ekonomicznie, społecznie i technicznie wykorzystanie nie-4. 
ruchomości i innego majątku trwałego Spółdzielni, w tym budowa, 
modernizacja i remonty lokali użytkowych dla podnoszenia ich atrak-
cyjności, by zagwarantować Spółdzielni uzyskiwanie możliwie naj-
wyższych dochodów.
Zwiększanie bezpieczeństwa zamieszkania w budynkach Spółdzielni 5. 
poprzez angażowanie się w przedsięwzięcia budujące odpowiedzial-
ność, monitoring, wymianę nawierzchni chodników oraz urządzeń 
placów zabaw na nowocześniejsze i bardziej przyjazne.
Dalsza indywidualizacja ewidencji i rozliczania kosztów z zalicz-6. 
kowymi opłatami i  dostosowywanie przepisów wewnętrznych do 
zmian prawa (prawo energetyczne, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych itp.)

Kierunki rozwoju naszej Spółdzielni 
na 2012 rok

Kontynuacja wymiany podzielników wyparkowych na elektroniczne, 7. 
wdrażanie systemu zdalnego (radiowego) odczytu wskazań podzielni-
ków i wodomierzy oraz rozszerzanie dostępu do informacji o bieżą-
cym zużyciu ciepła i wody poprzez kanał internetowy. 
Opracowanie metod i sposobów na zmniejszenie kosztów tzw. wody 8. 
niezbilansowanej wynikającej z różnicy między wskazaniem wodo-
mierza budynkowego i sumy wskazań wodomierzy indywidualnych.
Integrowanie lokalnej społeczności poprzez zwiększenie możliwości 9. 
mieszkańcom uczestniczenia w imprezach kulturalnych i masowych, 
rozszerzenie zakresu edukacji artystycznej dla wszystkich grup wie-
kowych.
 Kontynuacja zwiększania izolacyjności lub wymiany niskoefektyw-10. 
nych dociepleń ścian szczytowych budynków mieszkalnych oraz ocie-
planie pawilonów. 
Lobbowanie u miejskich decydentów na rzecz jak najkorzystniejszego 11. 
wdrożenia od lipca 2013 roku nowych rozwiązań związanych z prze-
jęciem przez gminę obowiązku usuwania nieczystości.

Priorytetem Spółdzielni jest utrzymanie eksploatowanych zasobów 
we właściwym stanie technicznym przy jednoczesnym podnoszeniu kom-
fortu i bezpieczeństwa zamieszkiwania oraz osiągnięcie jak najlepszego 
poziomu dostarczanych usług przy racjonalnych opłatach.

Intensyfikacja w zakresie pozyskania dodatkowych źródeł przychodu 
przynosi wymierne korzyści członkom, gdyż ma to bezpośredni wpływ na 
wysokość opłat. 

Kontynuacja działalności inwestycyjnej na spółdzielczych osiedlach 
pozwoli uniknąć dekapitalizacji zasobów oraz zahamuje degradację wyni-
kającą z postępującego procesu niekorzystnych zmian struktury społecz-
nej, a rozwój infrastruktury osiedlowej umocni więzi społeczne między 
mieszkańcami.

Zdzisława Knapińska
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Podziały dobre, czy złe? Co z telewizją cyfrową?

Nie po raz pierwszy piszemy o wykonanych 10 lat temu podziałach 
gruntów mających na celu wydzielenie nieruchomości jednobudyn-

kowych oraz tych, które pozostają mieniem Spółdzielni.
Temat budzi wiele emocji. Co rusz pojawiają się nowe spory o przy-

słowiową „miedzę” dlatego po raz kolejny postanowiliśmy go poruszyć 
.Przypominamy, że podjęcie tych czynności wynikało z realizacji zapisów 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.

Często padają pytania jak odbywały się podziały, dlaczego działki zo-
stały wydzielone w taki, a nie w inny sposób?

Wstępne czynności podziałowe podjęliśmy już w 2001 r, a pierwsze 
decyzje wydane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy zatwierdzające po-
działy nieruchomości otrzymaliśmy w 2002 r. Otóż tereny należące do 
Spółdzielni zostały podzielone i przypisane poszczególnym budynkom. 
Wstępne projekty podziałów były opracowane przez uprawnionych geo-
detów.

Podzielenie nieruchomości nie było łatwe. W większości przypad-
ków konieczny był kompromis pomiędzy interesami mieszkańców jednej 
nieruchomości, a interesami mieszkańców nieruchomości sąsiedniej by  
w przyszłości jak najrzadziej dochodziło do konfliktów na tle np. przejścia 
bądź przejazdu przez nieruchomość, czy usytuowania śmietnika. 

Po licznych korektach, wstępne projekty podziału zostały przedsta-
wiane mieszkańcom. Ogłoszenia o proponowanych podziałach oraz in-
formacja o możliwości zapoznania się z planami były wywieszane na 
klatkach schodowych. Mieszkańcy każdej nieruchomości mogli przez 10 
dni przeglądać propozycje i wnosić swoje uwagi. Niestety zainteresowa-
nie było niewielkie, a wnoszone uwagi nieliczne. Wszystkie one zostały 
uwzględnione przez wprowadzenie korekty do projektów.  

Ostatnim krokiem było opracowanie dokumentów geodezyjnych  
i złożenie ich do Urzędu Miasta w celu wydania decyzji zatwierdzających 
podział nieruchomości oraz naniesienie zmian w terenie. 

Jak wspominaliśmy na wstępie, zauważamy coraz większe zainteresowa-
nie własnością, co nas bardzo cieszy, bo świadczy o wzroście świadomości 
posiadania własności, a to owocuje większą odpowiedzialnością za stan nieru-
chomości. Pamiętajmy jednak o tym, że takie same prawa mają właściciele nie-
ruchomości sąsiedniej. Jeżeli tego nie uszanujemy to oni nie uszanują naszych 
praw! Mamy niestety już w Spółdzielni sytuacje, gdzie mieszkańcy korzystają 
z prawa przejazdu przez teren jednych sąsiadów, a odmawiają udostępnienia 
paru metrów pod nową drogę sąsiadom z innej nieruchomości. 

Z oczywistych względów podziały musiały być dokonane nie według 
idealnych standardów urbanistycznych i architektonicznych, ale w od-

niesieniu do istniejącego stanu zabudowy ze świadomością, że pociągnie 
to za sobą dla jednych nieruchomości budowanie śmietników, dla innych 
parkingów, a dla jeszcze innych nowych dróg, czy chodników. Wiemy jak 
trudna jest zmiana wieloletnich przyzwyczajeń. Musimy jednak pamiętać, 
że to, z czego zwyczajowo korzystaliśmy np. chodnik, po którym chodzi-
liśmy przez wiele lat stał się własnością innych, a naruszanie prawa cudzej 
własności może budzić sprzeciw. Pomimo wytyczenia granic, skorzysta-
nie z terenu nieruchomości sąsiedniej, chociaż nie jest niezbędne może 
być znacznym ułatwieniem. Warto czasami w imię stosunków dobrosą-
siedzkich udostępnić innym swoją nieruchomość, bo dobra wola może 
rozwiązać wiele problemów. Szanujmy się wzajemnie nie robiąc z prawa 
własności użytku przeciw innym.

Elżbieta Rogalla

W związku z rozpoczęciem nadawania cyfrowego sygnału telewizji 
naziemnej i pierwszych zapytań z Państwa strony rozpoczęliśmy 

rozpoznanie jakie rozwiązanie sprawy będzie najkorzystniejsze. Pierw-
szym krokiem, jaki planujemy wykonać będzie sprawdzenie czy przewo-
dy istniejącej instalacji AZART znajdujące się w budynkach dochodzące 
do gniazd w Państwa mieszkaniach można wykorzystać w celu przesyłu 
sygnału cyfrowego. W tym celu zostanie wytypowany jeden lub dwa bu-
dynki, w którym zostaną przeprowadzone prace sprawdzające. Gdy insta-
lacja będzie spełniała wymagane parametry umożliwiające odbiór dobrej 
jakości sygnału będzie można rozwiązać sprawę przez jej modernizację. 
W przypadku, gdy przegląd wykaże, że instalacja nie spełnia wymogów, 
jedyną możliwością pozostanie budowa nowej instalacji TV, która wiąże 
się z poniesieniem większych kosztów obciążających fundusz remontowy 
nieruchomości. 

W przypadku zainteresowania ze strony mieszkańców zostanie spo-
rządzona szacunkowa kalkulacja prac. Jej wynik zostanie podany w ankie-
cie dla podjęcia ostatecznej decyzji. Jeżeli większość mieszkańców które-
goś z budynku zdecyduje się na jej wykonanie i środki zgromadzone na 
funduszu remontowym tej nieruchomości pozwolą na sfinansowanie tych 
prac roboty te zostaną wykonane. 

Andrzej Rak



Na koniec 2011 roku w 124 budynkach (w 2010 było to 50 budyn-
ków) można było odczytywać podzielniki ciepła i wodomierze bez 

wchodzenia do Państwa mieszkań. Tym samym przekroczyliśmy półme-
tek zakładanego planu modernizacji. Przypominamy, że zakończenie prac  
planowane jest na I półrocze 2013 roku. 

Wielu mieszkańców otrzymuje już pierwsze rozliczenia i co naturalne 
rodzą się kolejne pytania oraz wątpliwości. Postaramy się możliwie wy-
czerpująco ustosunkować się do tych uwag. 

Na początek zajmiemy się wodomierzami. Wodomierze w sposobie 
pomiaru oraz działania nie różnią się od dotychczas stosowanych w na-
szych domach. Nadal jest to wodomierz tzw. suchobieżny i nadal wodo-
mierz jest wyposażony w liczydło mechaniczne, co 
umożliwia bezpośredni odczyt. Wyposażenie wodo-
mierza w nadajnik i przekazanie dostępu pozwala 
na rozliczanie bez wchodzenia do mieszkania oraz 
ułatwia obserwację zużycia osobom korzystającym 
z Internetu, między innymi dzięki szybkiemu wyko-
nywaniu analizy zużycia – wykresu, jak na rysunku 
poniżej. 

Wielu mieszkańców uważa, że zastąpienie odczytu inkasenckiego od-
czytem zdalnym (bez wchodzenia do mieszkania) spowoduje wzrost licz-
by osób, delikatnie mówiąc, próbujących wpłynąć na poprawność pomia-
ru, zakłócając na różne sposoby wskazania wodomierzy. 

Otóż przeciwnie, właśnie wprowadzenie tych wodomierzy może zna-
cząco poprawić sytuację, gdyż moduł radiowy jest wyposażony w szereg 
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MIASTECZKO ROWEROWE Podzielniki i wodomierze 
z odczytem radiowym

Już na początku kwietnia zostanie rozstrzygnięty przetarg i przystąpimy 
do realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia w zakresie zagospodaro-

wania terenu obok kościoła przy ulicy Ogrody.  Zgodnie z  treścią uchwa-
ły ma tam powstać teren rekreacyjny, na którym zlokalizowane zostanie 
nowoczesne miasteczko rowerowe, z trasą o zróżnicowanym nachyleniu 
i wysokościach, ”ósemką”, małym rondem rowerowym, wydzielonymi 
miejscami do parkowania jednośladów i miejscami do siedzenia. W pobliżu 
zostanie wybudowany nowoczesny plac zabaw wyposażony w piaskowni-
cę, huśtawki, zjeżdżalnię, karuzelę, sprężynowce, zestawy zabawowe do-
stępne również dla dzieci niepełnosprawnych. Obecnie znajdujący się na 
tym terenie stół do tenisa stołowego zostanie wzbogacony o stoły do gry w 
szachy i chińczyka w celu stworzenia w tej części placu zabaw fragmentu 
dla młodzieży oraz dorosłych, którzy będą opiekować się bawiącymi się 
dziećmi. Po przeciwnej stronie powstanie skatepark dla młodzieży, a także 
siłownia na wolnym powietrzu. Wszystkie te atrakcje stanowić będą uzu-
pełnienie oferty rekreacyjnej, która już funkcjonuje w tym rejonie osiedla 
w postaci kompleksu boisk „Orlik”, basenu „Perła” i wydaje się trafioną 
inwestycją ponieważ korzystać z niej będą mogli wszyscy, zarówno naj-
młodsi jak i dorośli. Głosy płynące od mieszkańców po opublikowanych 
artykułach prasowych wskazują, że inicjatywa spotkała się z życzliwym 
przyjęciem mieszkańców Wyżyn tym bardziej, że jest ona elementem pro-
gramu rewitalizacji zgodnie z którym staramy się o 3.350.000zł dotacji  
z funduszy europejskich. Trafią one do naszych mieszkańców w postaci 
zasilenia funduszy remontowych budynków, które zostały zakwalifiko-
wane przez komisję Urzędu Miasta do programu rewitalizacji oraz wyty-
powane zostały przez administracje osiedli z uwzględnieniem potrzeb re-
montowych adekwatnych do stanów ich funduszy remontowych. Właśnie 
dzięki takim przedsięwzięciom stwarzającym dogodne warunki do czyn-
nego wypoczynku mieszkańców i ich dzieci nasze projekty zyskały uzna-
nie w oczach komisji. Aby jednak te pieniądze trafiły do Spółdzielni cały 
program musi być zrealizowany bo tylko jego pełne wykonanie będzie 
spełnieniem kryteriów, według których dano nam możliwość ubiegania się 
o środki unijne. Szansę tą wykorzystamy z pożytkiem dla naszych miesz-
kańców, bo nie często zdarza się możliwość dofinansowania prac, które  
i tak należałoby wykonać, a przy okazji stworzyć miejsca do bezpiecznego 
wypoczynku oraz do parkowania naszych samochodów.

Andrzej Asztemborski



czujników i w centrali monitorującej system zapali się „czerwona lamp-
ka”, gdy wystąpią nieprawidłowości jak np.: 

- demontaż modułu radiowego,
- cofanie licznika wstecznym strumieniem wody, 
- oddziaływanie na wodomierz magnesem neodymowym,

Sytuacja będzie zapewne nieprzyjemna, gdy sprawdzenie ujawni ce-
lowe działanie i gdy działanie to powoduje utratę wiarygodności pomiaru. 
Takimi ewidentnymi przypadkami są między innymi uszkodzenia plomb 
na wodomierzu, plomb na śrubunkach, plomb naklejkowych na module 
radiowym oraz oddziaływanie na wodomierz magnesem neodymowym. 

W takim przypadku oprócz kosztów naprawy użytkownik będzie ob-
ciążony za wodę i odprowadzanie ścieków zgodnie z § 51 ust. 4. Regula-
minu rozliczania kosztów oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spół-
dzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bydgoszczy:

4. W przypadku nieudostępnienia lokalu do odczytu lub kontroli wska-
zań wodomierza albo uszkodzenia lub zerwania plomby, zmiany w instala-
cji wodociągowej, uszkodzenia wodomierza, oddziaływania na wodomierz 
polem magnetycznym lub innej ingerencji powodującej utratę wiarygod-
ności pomiaru – ilość wody będąca podstawą do rozliczeń jest równa po-
dwojonej ilości obliczonej jak w ust.1*.

* ryczałt 20 m3/m-c/osobę
Oznacza to, że do rozliczenia będzie przyjęte zużycie ryczałtowe 40 

m3/osobę/miesiąc za okres od ostatniego odczytu kontrolnego. 
„Utrata wiarygodności pomiaru” ma również miejsce, gdy podczas 

kontroli okaże się, że jakiś odbiornik wody jest podłączony poza wodo-
mierzem. 

Szczególna jest sytuacja, gdy przeróbki instalacji lub ślady użycia 
magnesu neodymowego będą ujawnione w mieszkaniu niedawno kupio-
nym przez obecnego właściciela. Dlatego prosimy Państwa o sprawdzenie 
plomb, poprawności podłączenia odbiorników wody itp. 

W interesie tych, którzy uczciwie się rozliczają planujemy nasilić kon-
trole od 1.05.2012 roku, dlatego w przypadku wątpliwości co do po-
prawności pomiaru prosimy zgłosić się możliwie najszybciej do Dzia-
łu Gospodarki Energetycznej Spółdzielni tel. 52 323 44 61 i uzgodnić 
termin sprawdzenia. 

Każde zgłoszenie zostanie zweryfikowane oraz rozpatrzone indywi-
dualnie. 

Tyle w skrócie o wodomierzach. W następnym numerze „Tu miesz-
kam” wyjaśnimy co można odczytać ze zmienionego wydruku rozliczenia 
kosztów centralnego ogrzewania.

W przypadku potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji 
prosimy kontaktować się z: Działem Gospodarki Energetycznej Spółdzielni 
tel. 52 323 44 65. 

Andrzej Dąbrowski

Mieszkania administrowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową  
BUDOWLANI od dawna cieszą się dużym zainteresowaniem po-

tencjalnych nabywców. To zapewne zasługa dobrej lokalizacji naszych 
budynków, szeroka dostępność do żłobków, przedszkoli, szkół, sklepów 
 i urzędów, atrakcyjność pod względem komunikacyjnym, ale gdy czyta-
my anons np. „M-3 na Wyżynach w zasobach SM „Budowlani” kupię” to 
czasami myślimy, że nie tylko.

Poniżej chcemy Państwu przedstawić średnie ceny transakcji z ostat-
nich trzech miesięcy z podziałem na osiedla:

Średnia cena mieszkań na poszczególnych osiedlach
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Liczymy, że podane informacje pomogą Państwu trafniej wycenić 
swoje mieszkanie w przypadku jego sprzedaży, bądź pomogą w podjęciu 
decyzji o ewentualnym zakupie lokalu być może z pomocą ogłoszeń pu-
blikowanych na naszej stronie internetowej.

Barbara Budziak

Średnia cena m2 mieszkań na poszczególnych osiedlach.
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Podzielniki i wodomierze 
z odczytem radiowym

Ceny naszych mieszkań



Szanowni Państwo
W aktualnym numerze biuletynu kontynuujemy przedsięwzięcie do-

tyczące umieszczania  ważnych i potrzebnych informacji dotyczących 
naszego wspólnego, ogólnopojętego bezpieczeństwa. W tym wydaniu 
udzielimy Państwu kilka ważnych wskazówek „Jak unikać zagrożeń” 
takich jak: przemoc w rodzinie, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Na-
tomiast w następnym numerze będziemy mogli się dowiedzieć m.in. 
o zagrożeniach: kradzieże w miejscach wypoczynku, bezpieczeństwo  
w środkach komunikacji miejskiej, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
alkohol.

Zapraszamy do lektury
asp. Monika Hermann i Piotr Kozłowski

Przemoc w rodzinie
Podstawowe informacje o przemocy domowej

Z kronik policyjnych
Dzisiejszej nocy do oficera dyżurnego zadzwonił 85-letni staruszek, pro-
sząc o pomoc. Z jego relacji wynikało, że 28-letni wnuczek – Antonii S.,  
z którym mieszka od dłuższego czasu, obudził się w nocy i zażądał od dziad-
ka pieniędzy na zakup, jak to określił, „fety” – amfetaminy. Przestraszony 
mężczyzna zapewniał, że nie ma pieniędzy, ale to tylko zwiększyło agre-
sję młodego człowieka, który zaczął krzyczeć i straszyć, że zabije dziadka.  
W obawie o własne życie, starszy pan zamknął się w swoim pokoju. Wtedy 
wnuczek zaczął kopać w drzwi, wyrwał zamek i wtargnął do środka. Za-
brał dziadkowi 40 zł i wybiegł z mieszkania. Starszy mężczyzna o całym 
zdarzeniu natychmiast poinformował Policję. Na miejsce skierowano pa-
trol funkcjonariuszy. W trakcie, kiedy ustalali z 85-latkiem przebieg wy-
darzeń, do mieszkania wrócił Antonii S. Został zatrzymany i przewieziony 
do aresztu. Po sprawdzeniu okazało się, że wnuczek znany jest doskonale 
Policji z kradzieży i znęcania się nad bliskimi. Dzisiaj zostanie przesłucha-
ny przez policyjnych dochodzeniowców.

Co powinieneś wiedzieć?
• Przemoc w rodzinie może dotyczyć każdego, niezależnie od pochodze-
nia, statusu materialnego, wieku, płci, wykształcenia. Może przybierać 
formy przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej oraz
ekonomicznej. Wszystkie te formy mogą występować jednocześnie albo 
niezależnie od siebie.
• Przemoc ma charakter długotrwały i najczęściej można podzielić ją 
na następujące fazy, występujące cyklicznie po sobie:
− fazę narastania napięcia – charakteryzuje się gwałtownym narastaniem 
napięcia między ofiarą, a sprawcą pod wpływem działania różnych czyn-
ników; sprawca staje się coraz bardziej agresywny, pobudzony, rozdraż-
niony, a ofiara wycofuje się, stara się schodzić z drogi, nie prowokować, 
usprawiedliwia to, że sprawca ją obraża, obwiniając samą siebie;
− fazę gwałtownej przemocy fizycznej – stanowi eskalację agresji i prze-
mocy sprawcy; jest krótka i brutalna, najczęściej wiąże się z obelgami  
i obrażeniami cielesnymi ofiary; sprawca zachowuje się
jakby nie miał świadomości, co robi;
− fazę miodowego miesiąca – sprawca zachowuje się tak, jakby dopiero 
zrozumiał, co zrobił (przeprasza, obiecuje poprawę, składa deklaracje mi-
łości i przywiązania, przynosi kwiaty, prezenty, obiecuje, że nigdy takie 
zachowanie się nie powtórzy), a ofiara postanawia dać mu kolejną szansę,  
w imię dobra rodziny, miłości, odpowiedzialności.
Cykle te powtarzają się, z tym że najczęściej następuje skrócenie czasu 
trwania fazy trzeciej oraz wydłużanie faz pierwszej i drugiej, a zachowa-
nia sprawcy są coraz bardziej brutalne i niebezpieczne.

Przemoc domowa a prawo
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem!
Najczęściej przemoc w rodzinie kwalifikowana jest jako przestępstwo  
z art. 207 k.k., polegające na znęcaniu się fizycznym lub psychicznym nad 
osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym 
stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporad-
ną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Przestępstwo to jest 
ścigane z urzędu.
Co powinieneś wiedzieć?
• Jeżeli osoba najbliższa stosuje przemoc wobec Ciebie, czy Twojego 
dziecka wezwij Policję.
• Podczas interwencji policjanci:
− udzielą ci niezbędnej pomocy (np. wezwą pogotowie);
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Jestem odpowiedzialny. 
Czuję się bezpiecznie.



− mogą, w przypadku stwarzania przez sprawcę bezpośredniego zagro-
żenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, dokonać jego 
zatrzymania lub umieścić go w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych;
− udzielą informacji dotyczącej Twoich praw i wskażą, gdzie należy szu-
kać pomocy (przekazując „Niebieską Kartę” – Kartę B);
− udokumentują przebieg interwencji (wypełniając „Niebieską Kartę”– 
Kartę A – notatkę urzędową dotyczącą przemocy w rodzinie);
− następnie raz w miesiącu wizytę powinni złożyć policjant wraz z pra-
cownikiem socjalnym (z tzw. grupy roboczej ds. przemocy w rodzinie), 
aby sprawdzić stan bezpieczeństwa domowników i zachowanie sprawcy.

Dobre rady
• Skorzystaj z doświadczenia dzielnicowego w pracy z ofiarami przemocy, 
aby uzyskać wiedzę o swoich prawach, możliwościach przeciwstawienia 
się dalszej przemocy i instytucjach, które mogą udzielić ci wszechstron-
nego wsparcia.
• Zgłoś się do placówek świadczących pomoc ofiarom przemocy (psycho-
logiczną, prawną, terapeutyczną, medyczną, socjalną).
• Pamiętaj, że instytucje i organizacje do tego powołane pomogą w roz-
wiązaniu problemów, które powstrzymują Cię przed przeciwstawieniem 
się przemocy.
• Jeśli nie wiesz, gdzie szukać placówek świadczących pomoc ofiarom prze-
mocy w rodzinie, zgłoś się do dzielnicowego, pracownika socjalnego, peda-
goga szkolnego, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
bądź innych znanych Ci osób lub podmiotów pracujących na rzecz dzieci  
i rodziny.
• Przemoc sama nie ustaje:
− złóż zawiadomienie do prokuratury lub na Policję o popełnieniu prze-
stępstwa,
− nie pozwól, by członek rodziny znęcał się nad Tobą lub Twoimi dzieć-
mi.
• Gromadź dokumentację i wszelkie informacje, które pomogą Ci później 
udowodnić fakt popełnienia przestępstwa:
− w przypadku pobicia, uszkodzenia ciała, udaj się do lekarza (nawet 
pierwszego kontaktu) i poproś o zaświadczenie o stanie zdrowia i dozna-
nych obrażeniach; możesz także starać się o uzyskanie obdukcji u upraw-
nionego lekarza;
− nie ukrywaj tego, co dzieje się w Twoim domu przed rodziną, sąsiadami 
i bliskimi Ci osobami; to oni mogą pomóc, gdy będzie Ci groziło niebez-

pieczeństwo, bądź zeznawać w sądzie na Twoją korzyść.
• Gdy wiesz, że popełniono przestępstwo lub podejrzewasz, że wobec ko-
goś stosowana jest przemoc, bo np. słyszysz świadczące o tym odgłosy 
albo zauważasz niepokojące sygnały, wezwij Policję (możesz to zrobić 
także anonimowo).
• Jeśli krzywdzone są dzieci, masz obowiązek im pomóc, zawiadom Sąd 
Rodzinny, Prokuraturę lub Policję.
• Jeżeli byłeś świadkiem przestępstwa, zdecyduj się na złożenie zeznań, 
żeby pomóc ofierze uwolnić się od przemocy.

NIE POZOSTAWAJ OBOJĘTNY NA KRZYWDZENIE INNYCH! 
REAGUJ SZCZEGÓLNIE NA PRZEMOC STOSOWANĄ 

WOBEC BEZBRONNYCH DZIECI!

Przemoc domowa a stereotypy
Powszechne stereotypy dotyczące postrzegania przemocy w rodzinie
• Przemoc jest prywatną sprawą rodziny, do której nie należy się wtrącać.
• Znęcanie się występuje w rodzinach patologicznych.
• Przemoc w rodzinie jest wyolbrzymianym zjawiskiem, gdyż w rzeczywi-
stości występuje sporadycznie.
• Osoby dopuszczające się przemocy wobec osoby najbliższej są chore 
psychicznie.
• Nadużywanie alkoholu jest główną przyczyną przemocy w rodzinie, 
trzeźwy sprawca nie znęcałby się nad rodziną.
• Jeżeli nad kimś znęca się członek rodziny, to widocznie osoba ta na prze-
moc zasłużyła.
• Ofiary same prowokują przemoc swoim zachowaniem.
• Skoro osoba nie ma siniaków ani ran, to znaczy, że nikt się nad nią nie 
znęca.
• Przemoc była jednorazowym wydarzeniem i nigdy więcej się nie powtó-
rzy.
• Gdyby ofiara rzeczywiście czuła się skrzywdzona, odeszłaby od partne-
ra, który ją bije.
• Sprawca przemocy w rodzinie jest z natury agresywny, także w stosunku 
do innych.
• Zgwałcenie w związku małżeńskim nie jest możliwe.
• Zgłoszenie faktu przemocy w rodzinie jest zemstą na partnerze lub pre-
tekstem do szybkiego uzyskania rozwodu i pomyślnego przeprowadzenia 
podziału majątku.
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• Rodzice, nawet najgorsi, są lepsi niż osoby obce.
• Rodzice najlepiej wiedzą, jak wychowywać swoje dzieci, nawet jeżeli 
stosują przemoc, i nie należy w to ingerować.
• Skoro ktoś nie prosi o pomoc, to pewnie jej nie potrzebuje.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
Przemoc i agresja
Co powinieneś wiedzieć?
Zjawisko przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży to problemy spo-
łeczne, z którymi młodzież może spotkać się na terenie szkoły. Ogranicza-
nie skali tych patologicznych zjawisk wymaga ścisłej współpracy między 
uczniem, rodzicem, nauczycielem i policjantem. Działając razem, może-
my być skuteczniejsi!

Jak być bezpiecznym – porady dla dzieci i młodzieży
• Pamiętaj:
− nie chwal się posiadaniem rzeczy wartościowych, takich jak telefon ko-
mórkowy, drogi zegarek, odtwarzacz mp3, pieniądze; mogą one wzbudzać 
zazdrość i stać się przedmiotem kradzieży; staraj się
nie przynosić do szkoły wartościowych przedmiotów;
− nie noś klucza do mieszkania w widocznym miejscu;
− zachowaj szczególną ostrożność wobec młodzieży, która jest znana  
z używania przemocy wobec innych; postaraj się unikać miejsc, w których 
mógłbyś zostać zaatakowany, zaczepiony, szarpany;
− jeśli jesteś szykanowany przez kolegów lub koleżanki z klasy, zgłoś to 
jak najszybciej osobom dorosłym: nauczycielom, wychowawcy, rodzi-
com;
− w sytuacji tzw. zaczepek ze strony rówieśników nie podejmuj rozmowy, 
dyskusji, nie angażuj się w sprzeczki; staraj się przebywać w większej 
grupie osób, na których pomoc możesz liczyć;
− jeżeli zostaniesz napadnięty, natychmiast powiadom o tym fakcie Poli-
cję; upływający czas działa na korzyść sprawców;
− w przypadku, gdy jakiś kolega nalega, żebyś oddał mu swoje pieniądze 
lub rzecz należącą do Ciebie i grozi Ci pobiciem, daj mu to i natychmiast 
poinformuj o tym fakcie rodziców, nauczyciela lub Policję;
− jeśli nie jest to konieczne, staraj się nie wracać do domu samotnie;
− informuj rodziców o miejscu zabawy i czasie powrotu do domu;
− w każdym przypadku, gdy ktoś – grożąc – zmusza Cię do zrobienia cze-
goś, co uważasz za złe – poinformuj o tym dorosłych.

Przestępczość wśród dzieci i młodzieży
Jak przeciwdziałać – porady dla rodziców i nauczycieli

• Pamiętaj:
− pilnuj dziecka, żeby nie bawiło się w miejscach odosobnionych;
− rodzice powinni wiedzieć, gdzie, z kim i w jaki sposób ich dziecko spę-
dza czas wolny; czy wiesz, jakie zainteresowania, hobby ma Twoje dziec-
ko? rozmawiaj z nim na ten temat! w miarę możliwości warto również za-
dbać o to, by dziecko miało zorganizowany i właściwie zagospodarowany 
czas wolny po zajęciach w szkole czy przedszkolu;
− dziecko musi wiedzieć, że gdy jest w niebezpieczeństwie, ma prawo 
bronić się wszystkimi dostępnymi sposobami;
− naucz dziecko, że w sytuacji zagrożenia jego bezpieczeństwa, a w szcze-
gólności jego intymności – powinno walczyć o siebie, o swoje prawa; 
może na przykład: wzywać pomocy, krzyczeć, gryźć, kłamać, kopać, pła-
kać; wszystkie możliwe do zastosowania przez dziecko sposoby obrony są 
wskazane i niezbędne;
− pamiętaj, że w sytuacji pobicia dziecka, wyłudzenia pieniędzy itp. nale-
ży zwrócić się o pomoc do Policji;
− nie zwlekaj ze zgłoszeniem zdarzenia! czas w tym przypadku jest bardzo 
istotny; dziecko jest w stanie odtworzyć najwięcej szczegółów zdarzenia 
zaraz po incydencie;
− naucz dziecko asertywności, by mówiło „NIE” w sytuacjach, które wy-
dają mu się podejrzane; dziecko powinno wiedzieć, kiedy, komu i w jakiej 
sytuacji powiedzieć „NIE”; nie może czuć się winne czy niegrzeczne, gdy 
stanowczo odmawia dorosłym, mówiąc „NIE”; poczucie bezpieczeństwa 
powinno być dla dziecka jedną z najistotniejszych wartości.

Dobre rady
• Ścisła, bieżąca współpraca rodziców, nauczycieli i Policji (specjalistów 
ds. nieletnich) korzystnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży.
• Rozmawiajmy o zagrożeniach, omawiajmy strategię wspólnych dzia-
łań. Ograniczanie niekorzystnych zjawisk występujących w środowiskach 
młodzieżowych powinno odbywać się przy możliwie maksymalnym zaan-
gażowaniu wszystkich instytucji państwowych i innych podmiotów odpo-
wiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia.
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Patologie wśród dzieci i młodzieży

Narkotyki
Z kronik policyjnych
Policjanci zatrzymali czterech handlarzy narkotyków. W toku usta-
leń stwierdzono, że od około roku rozprowadzali oni haszysz, ma-
rihuanę i tabletki ecstasy wśród studentów na uczelniach. Prowo-
dyrem tego przestępczego przedsięwzięcia był 24-latek – to on do-
starczał narkotyki pozostałym, a ci z kolei rozprowadzali je dalej. 
Ciekawe jest, że trzej dilerzy kompletnie nie zdawali sobie sprawy  
z przestępczego charakteru swojej działalności, a wręcz traktowali to jako 
koleżeńską przysługę. Kupione od24-latka narkotyki odstępowali kolegom, 
nic na tym nie zarabiając. Dilerom przedstawiono zarzuty posiadania  
i rozprowadzania środków odurzających, za co grozi im kara pozbawienia 
wolności do lat 8. Zatrzymanie odbyło się dzięki dobrej współpracy łódz-
kich policjantów z władzami uczelni.

Co powinieneś wiedzieć?
• Zażywanie narkotyków to realna możliwość uzależnienia. Uzależnienie 
to realna możliwość utraty instynktu samozachowawczego, realna utrata 
kontroli nad zachowaniem, zdrowiem i życiem. To realne niebezpieczeń-
stwo, które grozi każdemu!
• Narkomania to „stałe lub okresowe używanie w celach innych niż me-
dyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środ-
ków zastępczych”.
• Nie ma narkotyków „miękkich” i „twardych” – Ustawa z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nie wprowadza takiego podziału  
i nie uzależnia od niego konsekwencji prawnych.
• Nigdy nie wiadomo, jaki jest skład chemiczny przyjmowanej substancji 
– nawet w narkotykach pochodzenia naturalnego znajdują się domieszki 
substancji szkodliwych lub trujących.
• W aptekach są dostępne testery do wykrywania narkotyków w moczu, 
zaś Policja może sprawdzić obecność nielegalnych substancji w organi-
zmie poprzez pobranie krwi lub materiału biologicznego w postaci śliny 
lub potu.

Narkotyki a prawo
• Przestępstwem jest posiadanie każdej ilości narkotyków.
• Przestępstwem jest także m.in. produkcja środków odurzających, prze-

myt, nielegalna uprawa maku i konopi, handel i udostępnianie narkotyków 
innym osobom.
• Ułatwianie użycia albo nakłanianie do użycia narkotyków osoby poniżej 
18. roku życia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności 
na czas nie krótszy od lat 3.
• Właściciel, zarządca lub kierownik zakładu gastronomicznego, czy też 
lokalu rozrywkowego, ma obowiązek powiadomienia organów ścigania, 
jeśli posiada informacje o popełnianiu przestępstw narkotykowych na te-
renie tego lokalu lub zakładu.

Pamiętaj!
• Uczestniczenie w obrocie narkotykami, ich zażywanie i posiadanie gene-
ruje możliwość występowania innych naruszeń prawa, takich jak: kradzie-
że, włamania, pobicia, wymuszenia itp.
• Osoby z Twojego najbliższego otoczenia: członkowie rodziny, rówieśni-
cy ze szkoły, znajomi również mogą mieć ten problem – jeśli zauważysz 
zmiany w ich dotychczasowym zachowaniu, wyglądzie, upodobaniach, 
być może potrzebna im jest pomoc.

Dobre rady
Praktycznie w każdym mieście możesz skorzystać z rad terapeuty oraz 
uzyskać informacje i pomoc w placówkach służby zdrowia, poradniach 
rodzinnych, ośrodkach pomocy społecznej, punktach konsultacyjnych.

WAŻNE TELEFONY!!!

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„NIEBIESKA LINIA”

801 12 00 02
Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki-Narkomania”  

0 801 199 990 (codziennie 16.00-21.00)

ZAUFAJ TAKŻE SĄSIADOM I POLICJI!!!
Zapamiętaj numer: 997 lub 112
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Czy na wymianę kaloryfera w mieszkaniu muszę mieć zgodę Spół-
dzielni?

Tak, w przypadku wymiany kaloryfera w mieszkaniu potrzebna jest zgoda 
Spółdzielni gdyż wiąże się to z określeniem parametrów kaloryfera, zdję-
ciem i założeniem podzielnika oraz ze spuszczeniem wody w instalacji.

Chcę zameldować synową w swoim mieszkaniu - czy powinnam to 
również zgłosić w Spółdzielni?

Tak, ponieważ ma to wpływ na naliczenie składników opłat za mieszkanie 
zależnych od ilości osób np. wywóz nieczystości czy winda.

Czy sprawy spadkowe po zgonie męża mogę również przeprowadzić  
w kancelarii notarialnej?

Tak, sprawę spadkową po zmarłych można przeprowadzić w kancelarii 
notarialnej. Należy wówczas dostarczyć odpowiednie dokumenty i umó-
wić się na spisanie aktu poświadczenia dziedziczenia.

Czy nadpłatę z rozliczenia mediów mogę odebrać w kasie Spółdzielni?

Tak, nadpłatę z rozliczeń mediów można odebrać w kasie Spółdzielni po 
uprzedniej wizycie w Dziale Obsługi Mieszkańców (parter ul. Tadeusza 
Boya Żeleńskiego 1) gdzie sprawdzane jest saldo wpłat za mieszkanie. Pa-
miętać należy również żeby zabrać ze sobą  otrzymane rozliczenia i dowód 
osobisty. W przypadku, gdy nadpłata ma być wypłacona innej osobie niż 
właściciel mieszkania, potrzebne jest również upoważnienie dla tej osoby 
z poświadczonym podpisem.

Wiem, że Spółdzielnia zamieszcza na swojej stronie internetowej 
oferty lokali na sprzedaż czy zamianę - na jaki adres mogę przesłać ogło-
szenie dotyczące zamiany mieszkania?
Ogłoszenie dotyczące sprzedaży można przesłać na adres:
ofertylokali@smbudowlani.pl  lub  bbudziak@smbudowlani.pl

Przy remoncie chcę przełożyć wodomierze z kuchni do łazienki. 
Wodomierze mają plomby - czy muszę się gdzieś zgłosić?
 
Przed zerwaniem plomb należy  umówić się z administracją osiedla na od-
czyt kontrolny i na ponowne zaplombowanie. Zaplombowanie jest odpłat-
ne. Konsekwencje samowolnego zerwania plomb opisane są w artykule 
„Podzielniki i wodomierze z odczytem radiowym”

Widziałem ostatnio osoby, które niszczyły elewację budynku „malu-
jąc” na niej jakieś znaki, gdzie powinienem to zgłosić?

Wszelkie oznaki wandalizmu należy zgłaszać na Policję lub do Straży 
Miejskiej nr tel. – 112.

Opracowała: Barbara Budziak

By zwiększyć dostępność naszej oferty kulturalno-oświatowej i wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom różnych środowisk Osiedla „Centrum”  

w tym roku Spółdzielnia postanowiła pilotażowo zorganizować pierwszy 
mini festyn na tym osiedlu.

Ponieważ trudno byłoby zebrać w jedno miejsce mieszkańców rozpro-
szonych w znacznej odległości od siebie budynków, Rada Osiedla „Cen-
trum” proponuje mini festyny co  roku w innej części osiedla - na począ-
tek, metodą próby, odbyłoby się to we  wrześniu na Osiedlu Leśnym przy 
ul. Grabowej.

Kolejne tego typu minifestyny, o ile okaże się, że spełniają one oczeki-
wania  mieszkańców, umiejscowione zostałyby w innych rejonach osiedla.

Chcielibyśmy przez te mini festyny dać możliwość mieszkańcom na-
szego osiedla, bez względu na wiek, poznania się i zintegrowania, poroz-
mawiania, wymienienia swoich opinii w atmosferze relaksu i zabawy. 

Dokładny termin festynu i program dostępny będzie na plakatach  
i stronie internetowej Spółdzielni. 
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ODPOWIADAMY NA PYTANIA Pierwszy „mini festyn” 
na Osiedlu „Centrum”



Już teraz zachęcamy dzieci i dorosłych mieszkańców Osiedla  
Leśnego do skorzystania z propozycji poprzedzającej festyn w postaci 
konkursu:

- plastycznego dla dzieci pod hasłem „Moje Osiedle i ja”,
- fotograficznego dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych, 
  pod tytułem „Moje Osiedle w obiektywie”.
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Administracji Osiedla 

„Centrum” gdzie również należy składać podpisane prace w terminie do 
końca m-ca sierpnia br.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi na festy-
nie. Postarajmy się wziąć licznie udział w konkursie i samym festynie. 

Pokażmy, że umiemy się świetnie bawić i że warto było zorganizować 
to spotkanie i kolejne.

W imieniu Rady Osiedla „Centrum” 
Teresa Wrzeszcz

         

Jak już wcześniej zapowiadaliśmy formułę tegorocznej edycji konkur-
su nieco zmieniliśmy poprzez włączenie mieszkańców do zgłaszania  

i oceny.
Zachęcamy wszystkich jak najliczniej do wzięcia udziału w samym 

konkursie poprzez upiększanie balkonów i ogródków przydomowych oraz 
do oceny poprzez złożenie zgłoszenia w terminie do dnia 30 czerwca 
br. do poszczególnych Administracji Osiedla, na poniższych blankietach, 
swoich wypatrzonych, najciekawszych propozycji. 

Zgłoszenie do Konkursu
„Nasze Osiedle w kwiatach i zieleni” w 2012 roku

Zgłaszam  balkon – ogródek przydomowyx/ 

przynależny do mieszkania nr ……………………… 

w budynku przy ul.…………………………………………………

Uzasadnienie:

Zgłaszający: …………………………………………………………… 
/nazwisko i imię/ 

 …………………………………………………………………………   
/adres/

Data: ………………………………….                                    
x/ niepotrzebne skreślić

                                                                                                                                                      
                               Teresa Wrzeszcz
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Pierwszy „mini festyn” 
na Osiedlu „Centrum”

Konkurs „Nasze Osiedle 
w kwiatach i zieleni”



Rok 2012 został ogłoszony przez ONZ „Międzynarodowym Rokiem Spół-
dzielczości”. Z tej okazji warto zapoznać się chociaż pokrótce z historią tego 

ruchu społeczno-gospodarczego, która zadaje kłam twierdzeniu, że spółdziel-
czość to relikt komunizmu.

Powszechnie przyjmuje się, że spółdzielczość (kooperacja) powstała w XIX 
w. w Europie Zachodniej. Początkowo dotyczyła zwłaszcza działalności wytwór-
czej i spożywczej. Tworzyli ją zazwyczaj chłopi czy rzemieślnicy, aby bronić 
swych interesów wobec dużych przedsiębiorstw. 

Za pierwszą na świecie spółdzielnię uznaje się, założone w 21 grudnia 1844 
r. przez 28 tkaczy z miasteczka Rochdale w Anglii, Rochdelskie Stowarzysze-
nie Sprawiedliwych Pionierów. Była to spółdzielnia spożywców, która stworzyła 
również zasady działania spółdzielni. Dlatego stała się wzorem dla organizacji 
spółdzielczych w innych krajach. Jednakże podobne inicjatywy powstawały 
wcześniej w różnych krajach.

Polska, a ściślej mówiąc: Polacy (gdyż pierwsze inicjatywy kooperacyjne 
miały miejsce w trakcie trwania zaborów) również przyczynili się wielce do roz-
woju spółdzielczości. Ich prekursorem był Stanisław Staszic, który już w 1816 
r. założył Hrubieszowskie Towarzystwo Rolniczego Ratowania się Wspólnie  
w Nieszczęściach. Organizacja ta, dla której również opracował „Ustawę” (statut 
w dzisiejszym rozumieniu), została stworzona dla chłopów w jego włościach, 
których uwolnił od pańszczyzny i nadał gospodarstwa w wieczyste użytkowanie 
z prawem dziedziczenia.

Najstarszymi, założonymi w 1890 r. na polskiej ziemi prekursorami spół-
dzielni mieszkaniowych były: ”Beamten - Wohnungsverein” GmbH w Bydgosz-
czy (której następcą jest Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa) i Spółka Budow-
lana „Pomoc” w Poznaniu.

Spółdzielczość rozwijała się mocno po odzyskaniu niepodległości. Ocenia 
się, że w XX-leciu międzywojennym w Polsce działało ok. 16 tys. spółdzielni.  
W 1938 r. samych spółdzielni mieszkaniowych było 260.

Mimo wszystko, to epoka PRL-u kojarzy nam się najbardziej ze spółdziel-
czością. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy, że w tamtym okresie doszło 
niestety do wypaczenia idei kooperacji. Spółdzielczość stała się przymusowa  
i narzucona odgórnie. Było to sprzeczne z jej naturą, która charakteryzuje się 
dobrowolnością i inicjatywą oddolną.

Korzenie spółdzielczości sięgają jednak głębiej niż przedstawione powy-
żej przykłady historyczne. Charakteryzuje się ona bowiem tym, że jednostki 
łączą wysiłek w celu realizacji wspólnych celów samoobrony i samopomocy 
wobec różnego rodzaju zagrożeń. Spółdzielczość, czy może raczej zachowania  

prospółdzielcze są zatem zjawiskiem towarzyszącym ludzkości od zarania dzie-
jów. Przykładem może być chociażby wspólne polowanie przez „jaskiniowców”. 
Współdziałanie leży więc w ludzkiej naturze. Nie jest to nawet domena jedynie 
ludzka. Przykłady zauważyć można również w naturze, jak choćby w mrowisku, 
w ulu czy w stadzie. 

Na zakończenie warto przypomnieć i zapamiętać słowa Jana Pawła II z 1998 
r., który stwierdził, że „Spółdzielczość zakłada dowartościowanie roli każdego 
z członków wspólnoty, chroniąc w ten sposób słuszne interesy osoby ludzkiej”.

Rafał Jaroch

HYMN SPÓŁDZIELCÓW

OTO STAJE  NAS  WOLNA  GROMADA
słowa: Kazimierz Andrzej Czyżewski (1925 r.)  
muzyka: Lucjan Rogowski

 
 Oto staje nas wolna gromada  
 Budowniczych tworzących swój świat,  
 W których złoty cielec już nie włada,  
 A nowego w nim życia tkwi ład.

 Niech się niesie ten nasz bratni śpiew  
         Do miast wszystkich do siół, do gmin,  
         I niech woła jak zew, że kto ziemi tej syn,  
         Ten niech staje w nasz szereg jak brat,  
        Z prochu dźwignąć ku słońcu ten świat.
 Nam nie trzeba ni władzy, ni złota,  
 Bowiem duch nasz sprawuje nam rząd,  
 Prawem naszym braterska spólnota,  
 Wszelki wyzysk wyniszczym jak trąd.
 Niech się niesie ten nasz bratni śpiew  
         Do miast wszystkich, do siół i do gmin  
        I niech woła jak zew, że kto ziemi tej syn,  
        Ten niech staje w nasz szereg jak brat,  
         Z prochu dźwignąć ku słońcu ten świat.
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KĄCIK HISTORYCZNY 
Spółdzielczość



 Z dłonią w dłoni, jak żywe ogniwa,  
 Świat opleciem łańcuchem swych rąk,  
 Krzywdę miłość zagładzi prawdziwa,  
 W radość pracy zamieni znój mąk.
       Niech się niesie ten nasz bratni śpiew  
         Do miast wszystkich, do siół, do gmin,  
        I niech woła jak zew, że kto ziemi tej syn,  
         Ten niech staje w nasz szereg jak brat,  
       Z prochu dźwignąć ku słońcu ten świat.

Wykorzystane źródła:
Adam Piechowski, 1. Księga Polskiej Spółdzielczości, tom II, Bydgoszcz 2006;
Adam Piechowski, 2. 120 Lat Spółdzielczości Mieszkaniowej w Polsce, Bydgoszcz 2010;
Stanisław Kotowski, Katarzyna Janikowska, Zuzanna Śliwa, 3. Spółdzielczość Mieszkaniowa w Pol-
sce, Bydgoszcz 2003;
www.bsm.bydgoszcz4. .pl
www.kzrss.spolem.org.5. pl  

Osoby, które dotychczas nie podarowały 1% swojego podatku mogą to uczy-
nić jeszcze do końca m-ca kwietnia br.  To nic nie kosztuje a tak wiele 

może pomóc potrzebującym, szczególnie pokrzywdzonym przez los. Możemy  
w ten sposób wesprzeć np. jedną z nielicznych świetlic terapeutycznych  dla dzieci  
i młodzieży upośledzonej umysłowo – KRS 0000013726 – działającą od ponad 
12 lat przy ul. Al. Kard. St. Wyszyńskiego 58, skupiającą niepełnosprawnych  
z różnych części naszego miasta, w tym również dzieci członków naszej Spół-
dzielni.

Żeby podzielić się 1%  wystarczy tylko dobra wola i roczne roz-
liczenie dochodu z tyt. pracy, emerytury lub renty otrzymane od praco-
dawcy czy ZUS oraz kontakt ze świetlicą, która załatwi wszelkie związane  
z tym formalności tj. wypełnienie stosownych druków i dostarczenie ich 
do Urzędu Skarbowego. 

Kontakt telefoniczny ze świetlicą: 602 785 409 
strona internetowa: http://swietlica-rmo.prv.pl 

E-mail: swietlicarmo@wp.pl

11 kwietnia godz. 14.00 
– zajęcia samoobrony w Klubie Seniora w ramach programu Policji i Straży Miejskiej 

„Aktywnie w trosce o Trzeci wiek”.
12 kwietnia godz. 11.00 

– w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku zajęcia origami
12 kwietnia godz. 18.00 

– 50. Jubileuszowe spotkanie poetyckie w Kawiarni Literackiej.
14 kwietnia godz. 10.00 – spotkanie Klubu Miłośników Kultury Japońskiej

godz. 15.30 – popołudnie taneczne w Klubie Seniora
16 kwietnia godz. 18.00 

– Warsztaty dla rodziców „ Mały terrorysta – czyli o dziecięcych atakach złości”
19 kwietnia godz. 18.00

– koncert w ramach czwartkowych wieczorów z muzyką – saksofon
23 kwietnia godz. 10.00 

– w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku warsztaty taneczne
7 maja godz. 16.00 

– Czytanie bajek dzieciom
14 maja godz. 18.00

– Warsztaty dla rodziców – „Poznaj swój styl wychowawczy 
w kontekście wyznaczania dziecku granic”

17 maja godz. 18.00 
– czwartkowy wieczór z muzyką – gitara

31 maja godz. 18.00 
– gościem Kawiarni Literackiej będzie Jerzy Grupiński z Poznania

14 czerwca godz. 18.00 
- w ramach kawiarni Literackiej zaprezentuje swoją twórczość 

poeta i performance – Wojciech Kowalczyk.

17 czerwca od godz. 14.00 do 21.00 
zapraszamy na festyn rodzinny – „XIV Wiosna na Wyżynach”, 
który w tym roku odbędzie się pod hasłem Międzynarodowego 

Roku Spółdzielczości „ Spółdzielnie budują lepszy świat” 
oraz świętować będziemy 40 – lecie Osiedla Wyżyny.

W programie eventu jak zawsze wiele atrakcji dla najmłodszych 
i dla dorosłych, konkursy, zabawy interaktywne 

oraz występy zespołów amatorskich i profesjonalnych.
Agnieszka Buzalska
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1 % podatku dla potrzebujących Propozycje DK „Modraczek”



Wśród osób, które nadesłały do nas prawidłowo rozwiązane hasło 
krzyżówki, wylosowaliśmy trzy nagrodzone: 

Panią  Mirosławę Kubiak
Panią Katarzynę Glugla

Pana Bernarda Pietrasińskiego
do których  nagrody wysłaliśmy pocztą.

Nagrody książkowe – „Bydgoszcz. Woda lustrem miasta” ufundowa-
ne zostały przez Wydawnictwo Pejzaż z Bydgoszczy. 

Rozwiązane krzyżówki prosimy nadsyłać na adres: DK „Modraczek”, 
ul. Ogrody 15, 85-870 Bydgoszczy do 30 kwietnia tego roku.

Wśród autorów poprawnie rozwiązanych krzyżówek wylosujemy lau-
reatów, którzy otrzymają nagrody. Nagrodzonych podamy w kolejnym 
wydaniu „Tu mieszkam”.

Czyni złodzieja 16. 
Na przykład poborca? 17. 
Odbiorca listu. 18. 
Zespół urządzeń np. pomiaro-19. 
wych. 
Zestawić jakieś rzeczy. 20. 
Należy do organizacji, na przy-21. 
kład Spółdzielni. 
Definitywny, bezapelacyjny. 22. 
Instrumentalny. 23. 
Samodzielność, niezależność. 24. 
Na przykład na śmieci. 25. 
Dawać komuś na przykład lek. 26. 
Kojarzenie, łączenie ze sobą 27. 
wrażeń. 
Podatek pośredni. 28. 
Prośba. 29. 
Hałaśliwie. 30. 
Specjalista w dziedzinie projek-31. 
towania. 
Waga. 32. 

Na jego widok chwytasz za guzik 1. 
Służy podziałowi kosztów ciepła. 2. 
Kandydat. 3. 
Zgodny z czymś. 4. 
Piszemy do sądu przeciwko komuś 5. 
Nie kopia. 6. 
Okres urzędowania organu. 7. 
Skrót podpisu. 8. 
Np. ministrów 9. 
Opłacone prawo do korzystania  10. 
z usług. 
Ceremonia. 11. 
Uwaga, objaśnienie. 12. 
Tuż za kruchtą. 13. 
Masowa zabawa w plenerze. 14. 
Urzędnik utrzymujący akta  15. 
w porządku, dawniej pisarz sądowy. 

Opracowała: 
Barbara Budziak
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Krzyżówka wiosenna



Przypominamy, że UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Filia  w Bydgoszczy 
we współpracy z  Spółdzielnią Mieszkaniową Budowlani proponuje dla  mieszkańców 
Spółdzielni korzystny wariant dobrowolnego, kompleksowego ubezpieczenia mieszkań 
ze składką płatną „przy czynszu”.

Ubezpieczeniem są objęte wszystkie szkody rzeczowe powstałe w lokalu mieszkal-
nym oraz pomieszczeniach gospodarczych (piwnice, garaże, komórki, suszarnie, pralnie)  
z sumą ubezpieczenia  od 6 000 zł (w OC 60 000 zł) i składką miesięczną 6 zł płatną wraz 
z czynszem za mieszkanie.

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:
zdarzenia losowe (pożar, deszcz nawalny, śnieg, upadek statku powietrznego, ude-- 
rzenie pioruna, powódź, wybuch, grad, katastrofę budowlaną, itp);
przepięcia, stłuczenia szyb stolarki okiennej i drzwiowej;- 
wszelkie zalania jakie powstaną w mieszkaniu;- 
kradzież z włamaniem i rabunek oraz wandalizm;- 
Ponadto ubezpieczenie obejmuje:
– Odpowiedzialność cywilną mieszkańców, za szkody rzeczowe i osobowe wy-

rządzone innym mieszkańcom, do których naprawienia zobowiązują przepisy prawa,  
a wynikające z czynności życia codziennego (np. użytkowania mieszkania – następstwa 
zalania, sprawowania opieki nad dziećmi, posiadania zwierząt, użytkowania garażu).  
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej górna granica odpowiedzialności UNIQA  
TU S.A. wynosi dziesięciokrotność sumy ubezpieczenia, tj. w tym przypadku 60 000,00 zł.

W celu przystąpienia do ubezpieczenia mieszkania „przy czynszu” prosimy  
o wypełnienie wniosku dostarczonego z egzemplarzem „TU MIESZKAM”. Wnioski 
można składać w administracjach lub przez upoważnione osoby.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, wszelkich informacji udzielają Państwu pra-
cownicy administracji osiedlowych lub pracownicy w Filii UNIQA TU SA w Bydgosz-
czy ulica Morska 8, Telefon: (052) 348-96-41 lub (56) 65 74 191.

Przystępując do ubezpieczenia mieszkania „przy czynszu” otrzymają Państwo pi-
semne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz egzemplarz ogólnych warun-
ków ubezpieczenia, na podstawie których umowa została zawarta. Ubezpieczenie za-
wierane jest na czas określony, który przedłuża się automatycznie, na pisemny wniosek 
ubezpieczenie może zostać przerwane.
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Ubezpieczenie mieszkań 
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