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Spółdzielczość dowartościowuje człowieka
Chroniąc słuszne interesy osoby ludzkiej.

 Papież Jan Paweł II

Międzynarodowy Rok Spółdzielczości 2012 proklamowany!

Rok 2012 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Specjalnie 
dla tego wydarzenia Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła hasło oraz bardzo 
wymowny symbol graficzny. 

 

 

Krajowa Rada Spółdzielcza i wszystkie reprezentowane przez nią spółdzielnie oraz 
organizacje mogą używać tego logo w swoich publikacjach, na stronach internetowych, 
plakatach, banerach i przy innych okazjach, pod warunkiem, że nie służą one bezpo-
średniemu pozyskiwaniu pieniędzy, a tylko promowaniu, popularyzacji i informacji  
o Międzynarodowym Roku Spółdzielczym 2012. Symbol graficzny odwołuje się do defi-
nicji spółdzielni, jako samorządnych zrzeszeń osób, dobrowolnie połączonych aby reali-
zować swoje wspólne potrzeby i aspiracje ekonomiczne, społeczne i kulturalne poprzez 
współposiadane i demokratycznie zarządzane przedsiębiorstwo. Logo jasno nawiązuje 
do hasła MRS 2012 „Spółdzielnie budują lepszy świat”. Odzwierciedla troskę spółdziel-
czości o równouprawnienie, a jednocześnie przypomina fakt, że spółdzielnie wiążą ludzi,  
a nie kapitał. Logo zawiera w sobie wiele symboliki, czego dowodem może być choćby 
przedstawienie siedmiu postaci, co jasno nawiązuje do siedmiu Zasad Spółdzielczych. 
Realizacja tych zasad łącznie umożliwia członkom osiągnięcie swoich celów i spełnienie 
pragnień, co byłoby niemożliwe przy działaniu w pojedynkę. 

„Spółdzielnie budują lepszy świat” – to podkreślenie ogromnego wkładu i wysiłku 
spółdzielni w rozwój społeczno-gospodarczy ludzkości na wszystkich szczeblach, od lo-
kalnego do wspólnoty międzynarodowej. Ukazuje również, że efektywność ekonomiczna 
nie powinna być oddzielona od odpowiedzialności społecznej.

Organizacja Narodów Zjednoczonych wraz z Międzynarodowym Związkiem Spół-
dzielczym, a także Krajowa Rada Spółdzielcza zachęcają wszystkie podmioty spółdziel-
cze do spopularyzowania obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości przez 
propagowanie jego symbolu graficznego i hasła.

Zachęcamy również Państwa do popularyzacji tych idei i budowania spółdzielczej 
tożsamości.

Walne Zgromadzenie 2012 przeszło do historii. To już czwarte, począwszy od 2009 r.  
w ten sposób organizowane spotkanie najważniejszego organu Spółdzielni. Wzo-

rem roku ubiegłego miejscem posiedzeń był Dom Kultury „Modraczek”. Łącznie, we 
wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia wzięło udział 246 członków Spółdzielni 
(dla porównania w 2011 r. – 273 osoby, w 2010 r. – 302 osoby, w 2009 r. – 230 osób).

17 maja 2012 r. odbyło się Kolegium, które podsumowało i autoryzowało decyzje 
podejmowane na wszystkich pięciu częściach Walnego Zgromadzenia. W skład Kole-
gium weszli przedstawiciele prezydiów poszczególnych części WZ. Po podsumowaniu 
wyników głosowań, Kolegium stwierdziło, że w trakcie Walnego Zgromadzenia 2012 
podjęto następujące uchwały:

1/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni 
 w roku 2011;
2/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 
 w roku 2011;
3/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni 
 za 2011 rok;
4/2012 w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2011 rok;
5/2012 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia 
 może zaciągnąć;
6/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2011 rok;
7/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu za 2011 rok;
8/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu za 2011 rok;
9/2012 w sprawie zbycia nieruchomości;
10/2012 w sprawie zmian do Statutu;
11/2012 w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej;
12/2012 w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej;
13/2012 w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej.

Nie przyjęto natomiast następujących uchwał wniesionych przez członków Spółdzielni:
14-19/2012 w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni;
20/2012 w sprawie wstrzymania inwestycji przy ul. Ogrody 14;
21/2012 w sprawie zgody Walnego Zgromadzenia na podjęcie inwestycji 
 budowlanych.

Kandydatami Spółdzielni na wojewódzki Zjazd Przedkongresowy Spółdzielni zo-
stali Pan Piotr Kozłowski i Pan Marek Magdziarz.

Serdecznie dziękujemy za czynny udział w życiu naszej Spółdzielni, a jednocze-
śnie namawiając tych z Państwa, którzy dotychczas nie wzięli udziału w obradach  tego 
najważniejszego organu SMB do uczestnictwa w tym gremium w przyszłości. Nic o nas 
bez nas!

Rafał Jaroch

„Spółdzielnie budują lepszy świat”
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Międzynarodowy Rok Spółdzielczości Podsumowanie Walnego Zgromadzenia



Sporo emocji wzbudziły głosowane w trakcie Walnego Zgromadzenia pro-
jekty uchwał w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni. Głosowaliśmy aż  

7 uchwał w tej materii. Pierwsza z nich – oznaczona nr 10/2012 to projekt powstały  
w wyniku pracy komisji statutowej. Przypominamy – był to zespół składający się 
z tych wszystkich członków SMB, którzy na szeroko rozpropagowane zaproszenie 
Zarządu zgłosili chęć uczestnictwa w nim. Projekt ten został następnie przyjęty 
przez Zarząd Spółdzielni i wniesiony pod obrady Walnego Zgromadzenia. Pra-
ce te koordynował przewodnicząc im wyznaczony niżej podpisany pracownik 
Spółdzielni. Komisja spotykała się od lutego do kwietnia br. Opracowała łącznie 
33 punkty zmian do Statutu SMB. Ponieważ w 8 przypadkach nie było jedno-
myślności, zaproponowała, aby przedstawić i pozostawić do decyzji Walnego 
Zgromadzenia wypracowane warianty. Zarząd zaakceptował inicjatywę komisji 
i w ten sposób głosowano wariantowo poszczególne punkty projektu uchwały nr 
10/2012. Ostatecznie uzyskały one wymagane (co najmniej 2/3 głosów) poparcie 
większości uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Wśród najważniejszych zmian do Statutu wynikających z powyższej uchwa-
ły wymienić należy obniżenie wpisowego do Spółdzielni z ¼ do 1/5 minimalne-
go wynagrodzenia za pracę, które ma zachęcić nowych mieszkańców naszych 
zasobów do wstępowania w szeregi spółdzielców, dopracowanie reguł dotyczą-
cych wyborów do Rady Nadzorczej i Rad Osiedli czy ustalenie minimalnej ilości 
członków tych rad. Nie zmieniono natomiast zasad ich wynagradzania. Przypo-
mnieć należy, że wynagrodzenie członków rady nadzorczej zostało ograniczone 
kilka lat temu przez ustawodawcę (ustawą z 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy  
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw), ustawa 
podaje podstawę wyliczania wynagrodzenia za prace, która nie może przekroczyć 
wartości podanej przez ustawodawcę. Wcześniej było to średnie wynagrodzenie,  
a obecnie jest to określony w Statucie zgodnie z ustawą procent minimalnego 
wynagrodzenia za prace, które wynika z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. 
Warto przypomnieć, że od 2007 r. członkowie rady nadzorczej odpowiadają kar-
nie oraz swoim majątkiem za decyzje, które kolegialnie podejmują. Biorą zatem 
na siebie niemałą odpowiedzialność cywilną i finansową.

Nie zyskały natomiast uznania u zgromadzonych projekty zmian do Statutu 
wniesione niezależnie przez grupę członków Spółdzielni.

Podsumowując należy stwierdzić, że praca nad zmianami jakichkolwiek 
przepisów nie jest łatwa. Wprowadzając zmiany do Statutu nie można zapo-
mnieć, że nowe treści niezależnie od woli wnioskujących, nie mogą być sprzeczne  
z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto warto nie zapominać, 
że nie sposób pogodzić i zadowolić wszystkich. Wtedy potrzeba kompromisu, 
choć nie łatwo go osiągnąć. 

Rafał Jaroch

W dniu 8.05.2012 r. w sali koncertowej zamku w Pułtusku ogłoszono wyniki 
organizowanego przez miesięcznik „Domy Spółdzielcze” Rankingu Spółdziel-
ni Mieszkaniowych za 2011 rok.  

Komisja konkursowa z Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Krajo-
wej Rady Spółdzielczej Panem dr Jerzym Jankowskim na czele oceniła naszą 
Spółdzielnię jako organizację wyróżniającą się pod względem sprawności orga-
nizacyjnej, efektywności ekonomicznej oraz działań na polu tworzenia środowi-
ska przyjaznego mieszkańcom. 

Jak wyjaśnili członkowie komisji statuetka pochylonego „Tura” (zdjęcie na 
wewnętrznej stronie okładki) jest symbolem pokonywania uparcie i konsekwent-
nie trudności i przeciwności, codziennych trudów w zarządzaniu nieruchomo-
ściami. Efektem tego „uporu” jest Spółdzielnia zasługująca na wyróżnienie. 

Kilka dni później otrzymaliśmy informację o przyznaniu nam przez „Dziennik  
Gazeta Prawna” Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” z Bydgoszczy tytułu  
DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2012 

Redaktor Naczelny Pan Grzegorz Kozicki przy okazji gratulacji przypomniał, 
iż zasadniczym celem programu jest wyłonienie wąskiego grona najlepszych  
w naszym kraju spółdzielni mieszkaniowych. „Poprzez pokazanie „spółdzielczych 
liderów” chcemy wzmocnić wizerunek polskiej spółdzielczości mieszkaniowej  
i komunikować naszym czytelnikom zasadnicze idee przyświecające potężne-
mu, polskiemu ruchowi spółdzielczemu. Program ma za zadanie upowszechniać,  
a także propagować właściwe wzorce, modele oraz strategie funkcjonowania spół-
dzielni i sprawne zarządzanie przez nie zasobami mieszkaniowymi – Państwo  
w tą ideę doskonale się wpisujecie czego dowodem są osiągane przez Spółdzielnię 
wyniki!!!

W obu wyróżnieniach podkreślono osiągane przez naszą Spółdzielnię wyni-
ki ekonomiczne, co dobrze rokuje na przyszłość, ale też sprawność organizacyj-
ną oraz wzorową realizację głównego zadania jakim jest zarządzanie zasobami 
mieszkaniowymi.

Dziękujemy za otrzymane wyróżnienia i deklarujemy dalszą staranność  
w naszej pracy.  

Andrzej Dąbrowski
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JESTEśMy ZAUWAżANIWalne Zgromadzenie 
– Refleksje nad Statutem



Już tylko nieliczni pamiętają, że niegdyś, przed ponad 20 laty Spółdzielnia ob-
ciążała w opłatach za garaże ich właścicieli stawką na fundusz remontowy. 

Między innymi niejasności podatkowe spowodowały, że odstąpiono od tego roz-
wiązania i od tej pory każdy właściciel sam odpowiadał za remont swojego garażu. 
Jak to wyglądało w rzeczywistości? Jeden wymieniał papę, malował, odświeżał, 
ale wielu od tego momentu nie zrobiło nic. A co dopiero gdy pojawiała się po-
trzeba remontu np. wspólnej drogi dojazdowej? Na ogół uzgodnienia z poszcze-
gólnymi właścicielami trwały lata, a niejednokrotnie kończyły się fiaskiem. Dla-
tego Członkowie posiadający garaże i miejsca w parkingogarażach coraz częściej 
zgłaszali pilną potrzebę poprawy utrzymania części wspólnych nieruchomości 
odnosząc się do nienajlepszego (wręcz coraz gorszego) ich stanu technicznego. 
Zgodnie z Art.61 oraz Art.5 ust 2 ustawy Prawo Budowlane, obowiązek zapew-
nienia bezpiecznego użytkowania oraz utrzymania nieruchomości we właściwym 
stanie technicznym, ciąży na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego.  
W wyniku przeprowadzonych obowiązkowych przeglądów technicznych stwier-
dziliśmy konieczność uporządkowania spraw remontowych nieruchomości gara-
żowych. Po przeanalizowaniu sytuacji doszliśmy do wniosku, że dotychczasowe 
rozwiązania bez funduszu remontowego okazały się nieskuteczne. Pojawiła się 
wyraźna potrzeba wsparcia w zorganizowaniu prac remontowych i w zbieraniu 
funduszy na ich finansowanie tym bardziej, że wątpliwości prawnych już dzisiaj 
nie ma. 

Stworzenie funduszu remontowego umożliwi sukcesywne gromadzenie 
środków dla konkretnych nieruchomości właśnie na prace remontowe. W wy-
niku przeprowadzonych przeglądów dla każdej nieruchomości opracowano li-
stę najpotrzebniejszych prac. Na tej podstawie zostanie ustalona indywidualnie 
stawka zaliczki na fundusz remontowy dla każdej nieruchomości. Wysokości 
stawek będą mieścić się w przedziale od 1-2 zł za 1m2 powierzchni użytkowej 
miesięcznie. 

Wracając do funduszu remontowego na garażach wzorujemy się na fun-
duszach remontowych od lat z powodzeniem funkcjonujących dla budynkach 
mieszkalnych. W pierwszym roku obowiązywania nowych zasad będziemy je-
dynie gromadzić środki na poszczególnych nieruchomościach, aby w kolejnych 
móc zadecydować, na jaki cel zgromadzone fundusze w pierwszej kolejności 
przeznaczyć, o czym zadecydują oczywiście na zasadach podobnych jak dla bu-
dynków mieszkalnych współwłaściciele kompleksów garażowych i parkingoga-
raży. Takie rozwiązanie pozwoli na kompleksowe zorganizowanie i przeprowa-
dzanie remontów całych zespołów garażowych i  pozwoli na przejrzyste finan-
sowanie przeprowadzanych prac. Łatwiej będzie koordynować prace i chociażby 
ujednolicić wygląd budynków. Z pewnością przyczyni się to do poprawy stanu 

technicznego budynków garażowych oraz poprawy estetyki samych garaży jak i 
osiedli, na których się znajdują. Dlatego w  najbliższym czasie planujemy pod-
jęcie uchwał zarządu, na mocy których zostanie utworzony fundusz remontowy 
dla nieruchomości garażowych.

Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie spotka się z Państwa aprobatą i po-
zwoli rozwiązać narosłe przez lata problemy remontowe garaży. 

Magdalena Gołata
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Fundusz remontowy dla garaży REWITALIZACJI CIąg DALSZy

Priorytetem w naszych działaniach nie przestaje być rewitalizacja. Z przy-
jemnością możemy Państwu zakomunikować wiadomość z ostatnich dni, że 

nasz wniosek o dofinansowanie I etapu złożony do Urzędu Marszałkowskiego  
w oparciu o zawartą umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim został po-
zytywnie zweryfikowany pod względem stosowania procedur przetargowych 
oraz prawidłowości zrealizowanych robót. Pierwsza transza ponad 700 tys. zł. 
jest już na naszym koncie! Przypominamy, że we wrześniu ubiegłego roku zło-
żyliśmy już wniosek dotyczący II etapu Rewitalizacji, którego zakres prac został 
szczegółowo opisany w informatorze grudniowym. Złożenie wniosku pozwoliło 
nam rozpocząć realizację prac w nim zaplanowanych. Obecnie przeprowadzi-
liśmy przetargi na roboty związane z wymianą i pogrubieniem docieplenia na 
nieruchomościach usytuowanych przy ulicy Bohaterów Kragujewca 5 i 7, Mo-
drakowej 42a, Grzymały Siedleckiego 7, Ogrody 8 i Komuny Paryskiej 2a oraz 
wymianą instalacji elektrycznej w budynkach Ogrody 26 – Zofii Nałkowskiej 
1,3, 5, 7, Ogrody 22, 24. Prace są już prowadzone w budynku przy ulicy Zofii 
Nałkowskiej 1. 

W najbliższych miesiącach zostaną również zrealizowane na pozostałych 
obiektach. Kończymy również budowę pierwszego w historii Spółdzielni wielo-
funkcyjnego kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Ogrody. Dziś 
już wiemy, że prace te zatwierdzono w ramach II etapu Rewitalizacji bo nasz 
wniosek przeszedł pozytywną weryfikację pod względem formalnym i meryto-
rycznym, i teraz czekamy jedynie na zawarcie umowy na jego dofinansowanie. 
Przed nami jeszcze trzeci etap, pewno najtrudniejszy, bo obejmujący swym za-
kresem budowę miejsc postojowych, których propozycja została przedstawiona 
bezpośrednio zainteresowanym mieszkańcom przez indywidualne informacje 
złożone do skrzynek pocztowych. Spotkała się ona z życzliwym przyjęciem, co 
uznaliśmy za akceptację z Państwa strony do dalszego działania i rozpoczęliśmy 
proces inwestycyjny w zakresie uzyskania opinii i pozwoleń administracyjnych. 
Dziękujemy przy okazji za liczne uwagi, które pozwolą nam jak najlepiej wy-
wiązać się z postawionych zobowiązań. Wobec wielkiego zainteresowania tymi 
inicjatywami, będziemy starali się informować Państwa sukcesywnie.

Andrzej Asztemborski 
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NOWA INWESTyCJA

Jak piszemy powyżej Walne Zgromadzenie za sprawą wniesionych przez członków 
propozycji uchwał stało się okazją do kolejnej polemiki na temat planowanej przy 

ulicy Ogrody 14 inwestycji. Przypominamy, że chodzi o budynek mieszkalno-usługowy 
z wbudowanymi garażami i parkingogarażem podziemnym oraz miejscami postojowymi 
dla przyszłych mieszkańców jak i ogólnodostępnymi w pasie drogowym ulicy Ogrody. 
Jak wynikało ze słów Pana Prezesa na Walnym Zgromadzeniu nie mieliśmy zamiaru na 
forum tego najważniejszego gremium Spółdzielni tej kontrowersyjnej dla części miesz-
kańców Wyżyn sprawy pomijać. Dobrze jednak się stało, że to nie z inicjatywy orga-
nów Spółdzielni, ale jej Członków pod obrady trafiła uchwała, której wynik głosowania 
upewnił nas w przekonaniu, że da się pogodzić interes wszystkich Członków Spółdzielni 
z dobrem lokalnych społeczności. Przypominamy, że mieszkańcy obawiali się, że bu-
dynek lokalizowany w miejscu dotychczasowego „miasteczka rowerowego” pozbawi 
mieszkańców miejsca do aktywnego  wypoczynku. Drugi argument, który był poruszany 
przez protestujących to wielkość przyszłego obiektu, który został przedstawiany przez 
nich w prasie, jako dwunastokondygnacyjny, ogromny moloch. W wyniku tych obaw 
Zarząd Spółdzielni przeprowadził konsultacje społeczne mające na celu wypracowanie 
konsensusu, który łączyłby niepodważalne korzyści ekonomiczne wynikające z realizacji 
tej inwestycji (odzyskanie wartości gruntu, za który zapłacą przyszli mieszkańcy, któ-
re to środki będzie można wykorzystać na budowę nowych lokali użytkowych, które  
w przyszłości będą generowały stałe dochody dla Spółdzielni) oraz uwzględniający uwa-
gi mieszkańców w zakresie maksymalnego zmniejszenia jej uciążliwości. Opracowano 
koncepcję nie tyko budynku, lecz także zagospodarowania terenu przyległego, na którym 
zaprojektowano : plac zabaw z urządzeniami dostosowanymi dla dzieci niepełnospraw-
nych, miasteczko rowerowe, dla nieco starszych skatepark, a także siłownię z zestawem 
urządzeń dla osób w „statecznym” wieku oraz ławeczki i stoliki do gry w szachy. Projekt 
zagospodarowania terenu przy ulicy Ogrody przedstawiono mieszkańcom na spotkaniu  
w DK „Modraczek”. Na burzliwym spotkaniu, na którym nie brakowało oponentów samej 
idei tej inwestycji, pojawiły się również głosy zwracające uwagę na ewentualne jej nie-
dogodności, które zminimalizowano przeprojektowując prezentowaną koncepcję. Uwagi 
te skrzętnie były notowane przez projektanta, który uwzględnił je w nowym opracowa-
niu. Po tym spotkaniu zapadła również decyzja o wybudowaniu przed przystąpieniem 
do inwestycji mieszkaniowej via a vis, za „Modraczkiem” parkingu rekompensującego 
z nawiązka ubytek miejsc parkingowych związanych z zajęciem terenu przy Ogrody 14. 
Członkowie Spółdzielni w wyniku głosowania przeważającą większością poparli zamie-
rzenie odrzucając projekt uchwały.  

 Andrzej Asztemborski

Podzielniki i wodomierze z odczytem radiowym cd.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w niniejszym numerze kilka słów o zmienionym 
druku rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania. Rozliczenie jest podzielone linia-

mi. Na początku znajdują się dane adresowe oraz numery ułatwiające dotarcie do danych 
w systemach informatycznych Spółdzielni - Indeks lokalu oraz Perfektu - ID Brunata. 
Poniżej znajdą Państwo najważniejszą informację tj. wynik rozliczenia. Jeżeli wynik jest 
dodatni to znaczy, że koszty okazały się niższe niż prognozowano w zaliczkach i jest 

nadpłata. W dalszych częściach przekazywane są szczegółowe wyliczenia i informacje  
o składnikach kosztów budynku oraz mieszkania, a na końcu zamieszczono odczyty zu-
życia z podzielników zamontowanych w mieszkaniu.

W pozycji „Specyfikacja podziału kosztów lokalu”, udział danego lokalu w koszcie 
to iloczyn powierzchni, sumy zużytych jednostek, liczby zamontowanych podzielników 
w lokalu i odpowiedniej „ceny jednostkowej”. 

Przykładowo koszt c.o. stały to np.  42,2 m2 (powierzchnia) x 9,77781 (cena jed-
nostkowa) = 412,62 zł.

Poniżej na wydruku podano koszty całkowite dla budynku oraz powierzchnię, sumę 
jednostek i liczbę podzielników całego budynku. 

Na końcu jest podane zużycie, będące podstawą wyliczenia kosztów, zarejestrowane 
przez poszczególne podzielniki zamontowane w mieszkaniu. 

Jak porównać/sprawdzić zużycie z rozliczenia (odczytane radiowo) ze zużyciem 
wyświetlanym na podzielniku? 

Na rozliczeniu podano numery podzielników i zużycia. Z reguły w pierwszym wier-
szu jest podzielnik z największego pokoju w następnych kolejno pokoje do najmniejsze-
go, a na końcu podzielnik z kuchni oraz łazienki. Każdy podzielnik ma swój unikalny, 
niepowtarzalny numer.

Z czterech liczb wyświetlanych na podzielniku istotne dla sprawdzenia odczytu są:
– siedmiocyfrowy numer urządzenia – z 7 cyfr, pod symbolem # wyświetla się 5 

ostatnich,
tj. na wyświetlaczu podzielnika o numerze 26 67790 wyświetli się  
– zużycie z poprzedniego(zamkniętego – rozliczonego) okresu jest 

pod symbolem zamkniętego kółka  

Przypominamy, w podzielniku elektronicznym redukcja (ze względu 
na położenie pomieszczenia) jest zaprogramowana, tj. ilość wyświetlana 
nie wymaga przeliczeń jak w przypadku podzielnika wyparkowego. 

Pozostałe informacje wyświetlające się sekwencyjnie to skala po-
dzielnika  oraz zużycie bieżące pod symbolem otwartego kółka. 

W przypadku jakichkolwiek niejasności lub potrzeby uzyskania bar-
dziej szczegółowych informacji namawiamy do kontaktu się z: Działem 
Gospodarki Energetycznej Spółdzielni tel. 52 323 44 65; 52 323 44 15. 

Andrzej Dąbrowski

KARTA ROZLICZEń

ODBIÓR śMIECI

Pierwszego stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2005 Nr 236, poz. 2008 ze zm.) 
Nowa ustawa zobowiązuje gminy (nie jak do tej pory samych właścicieli) do zorganizo-
wania odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości. 

Właściciele nieruchomości będą zobowiązani jedynie ponosić opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Zgodnie z ustawą opłata uzależniona może 
być od liczby mieszkańców, ilości zużytej wody lub powierzchni lokalu mieszkalnego. 
Decyzję o wyborze czynnika, od którego będą naliczane opłaty oraz o wysokość stawki 
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ODBIÓR śMIECI

podejmie rada gminy i wprowadzi w drodze uchwały. Warto też zwrócić uwagę, że ustawa 
zobowiązuje radę gminy do ustalenia niższych opłat za selektywne zbieranie odpadów.

Do końca bieżącego roku gminy muszą podjąć uchwały regulujące gospodarkę od-
padami na nowych zasadach tak, aby weszły w życie nie później niż 1 lipca 2013 r. Obec-
nie Gmina Bydgoszcz jest na etapie przygotowywania wspomnianych aktów prawnych. 
Podjęto już uchwałę w sprawie podziału obszaru miasta na dziewięć sektorów w celu 
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych (Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy 
Nr XXII/414/12 z 29 lutego 2012r.). Jednym z kolejnych etapów będzie przygotowanie 
i przeprowadzenie przez gminę przetargów na odbieranie odpadów w poszczególnych 
sektorach.

Na bieżąco śledzimy prace Urzędu Miasta zmierzające do wprowadzenia nowego 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a współpracując z innymi bydgoskimi 
spółdzielniami w ramach Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkanio-
wych staramy się wpływać na to aby przyjmowane rozwiązania były korzystne dla na-
szych mieszkańców. O rozwoju sytuacji będziemy informować Państwa na bieżąco.

                                         Magdalena Gołata

WebLokator

Przypominamy, że WebLokator jest to serwis WWW, za pomocą którego, lokatorzy 
posiadający numer konta, mogą po zalogowaniu się na naszej stronie, uzyskać infor-

macje dotyczące swoich lokali. Dane znajdujące się na tej stronie pobierane są z „modu-
łu” czynszowego naszego systemu rozliczeniowego. Dla każdego lokalu udostępniane są 
następujące dane:

- wielkość opłaty i jej składniki,
- dane lokalu,
- saldo opłat lokalu.

Aktualizacja informacji odbywa się codziennie, jednakże pewne dane np. wpłaty loka-
tora mogą pojawić się z opóźnieniem do kilku dni ze względu na proces przekazywania 
informacji z banków.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych członków, system WebLokator wkrótce 
zostanie poszerzony o dodatkowe funkcje:
- dostępność aktualnej karty opłat oraz blankietu opłat z kodem kreskowym,
- umieszczanie plików rozliczenia rocznego (+ archiwum 3 lata),
- numer konta opłat,
- wysyłanie maila/sms na wskazane dane kontaktowe o zamieszczeniu nowej, informacji 
w WEBLOKATORZE,
- możliwość umieszczania komunikatów np. o odczytach podzielników, przeglądach ga-
zowych, elektrycznych,
- umieszczenie zakładki umożliwiającej aktualizację deklaracji (osoby, m3, dane kontak-
towe, adres do korespondencji – lista wymaga jednak weryfikacji pod względem ograni-
czeń wynikających z różnych przepisów np. dotyczących ochrony danych osobowych).

Artur Gołata

   Wracamy, zakładamy, że po raz ostatni do tematu płacenia prowizji bankowej za 
opłaty mieszkaniowe. 

Uderz w stół, a nożyce się odezwą! Temat został poruszany przez członków podczas 
Walnego Zgromadzenia. Wyrazili oni wyraźne oczekiwanie co do rezygnacji z płacenia 
prowizji przez Spółdzielnię i przeniesienia tych kosztów na wpłacających. 

W porównaniu do roku 2011 ilość członków wpłacających czynsz gotówką w PKO 
BP  zmniejszyła się o kolejne 15%. 

Obecnie czynsz w PKO płaci tylko 26% członków, a koszty z tego tytułu ponoszą 
wszyscy mieszkańcy. Zdecydowaliśmy zatem, że umowa z PKO BP trwać będzie tylko 
do 5.02.2013 r. i nie będzie już przedłużona.

Małgorzata Strzelińska

Płacenie prowizji bankowej

BEZPIECZNE WAKACJE

Szanowni Państwo

W aktualnym numerze „Tu Mieszkam” kontynuujemy przekazywanie ważnych  in-
formacji dotyczących naszego wspólnego, dobrze pojętego bezpieczeństwa. W tym wy-
daniu udzielimy Państwu kilka ważnych porad dotyczących zbliżających wakacji. 
Zapraszamy do lektury

asp. szt. Tomasz Trybuszewski i Piotr Kozłowski

Wakacje to dla dzieci i młodzieży okres wypoczynku, zabawy, poznawania no-
wych ludzi. Bardzo ważne jest aby ten czas wspominany był z radością po powrocie 
do szkoły. Wszyscy cieszymy się z możliwości korzystania z letniego wypoczynku 
tymczasem zapominamy o rozmaitych zagrożeniach czyhających w różnych miej-
scach i sytuacjach. Właśnie latem, częściej niż w trakcie roku szkolnego, dzieci i mło-
dzież stają się ofiarami nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, pobić i gwałtów. To w tym 
okresie młodzi ludzie więcej czasu spędzają poza domem, bez opieki i kontroli dorosłych, 
co sprawia, że łatwiej wpaść w sidła sekt lub narkotykowych dilerów. 
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Jestem odpowiedzialny. 
Czuję się bezpiecznie.

BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ
Najczęstszymi przyczynami utonięć są.:

• Brak umiejętności pływania.
• Pływanie w stanie nietrzeźwym.
• Niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie.
• Pływanie w miejscach zabronionych.
• Skoki „na główkę” do wody w nieznanym miejscu.
• Pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych, w pobliżu śluz i zapór wodnych.
• Siadanie na rufie kajaku lub na burcie łodzi.
• Nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia się kajaku lub łodzi.
• Lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych do wody oraz zanurzaniu osób pływających.
• Pływanie w miejscach zarośniętych wodorostami.

Zasady bezpiecznej kąpieli:
1. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych czyli tam gdzie jest ratownik WOPR. Bardzo lekkomyślne jest 

pływanie w miejscach gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Nie wolno pływać na 
odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych. W przypadku wejścia do 
niestrzeżonych zbiorników każdorazowo należy sprawdzić głębokość i strukturę dna.

2. Przestrzegaj regulamin kąpieliska na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.
3. Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura 22-25 stopni).
4. Nie pływaj w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność jest poniżej 50m), gdy wieje porywisty wiatr.
5. Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję i nogi unik-

niesz wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi.
6. Nie pływaj w miejscach gdzie jest dużo wodorostów.
7. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na 

główkę”.
8. Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do wody z pomostów, z ma-

teracy. Zabawy w wodzie powinny być dostosowane do Twoich umiejętności pływackich, wykluczające 
ryzyko i eskalację niebezpiecznych zachowań.

9. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak i nadmuchiwane 
koło.

10. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.
11. Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebo-

wał Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. 
Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach to zawiadom inne osoby.

12. Nie przystępuj do pływania na czczo – wzmożona przemiana materii osłabia Twój organizm.
13. Nie pływaj również bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu 

żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.
14. Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń 

asekurowany przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Na głowie powinieneś 
mieć założony czepek abyś był widoczny dla innych w wodzie.

15. Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukończeniu pływania należy zjeść posiłek. Dzieci 
powinny coś zjeść obowiązkowo.

16. Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebez-
pieczne.

17. Jeśli nie chcesz się przeziębić to po skończonej kąpieli przebierz się w suche ubranie, nie przebywaj  
w mokrych rzeczach na wietrze – możesz doprowadzić do znacznego oziębienia organizmu.

18. Dbaj o czystość wody w której pływamy.

BEZPIECZEŃSTWO NA SŁOŃCU
Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu

1. Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu.
2. Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne.
3. Unikaj wysiłku w pełnym słońcu.
4. Chroń się w cieniu w godzinach południowych.
5. Jeśli musisz przebywać na słońcu, stosuj filtry ochronne.

• Oparzenia słoneczne
W razie znacznego bólu lub wystąpienia pęcherzy, trzeba zwrócić się do lekarza. Z naturalnych sposobów łago-
dzenia oparzeń słonecznych można polecić okłady z kefiru lub jogurtu. Nie wolno wychodzić na słońce, dopóki 
nie ustąpi zaczerwienienie i wrażliwość na ucisk. 
• Udar słoneczny
Pierwszym jego objawem jest zmęczenie, osłabienie, bladość skóry, silne pocenie, płytki i szybki oddech, bóle 
głowy, wysoka temperatura ciała, mdłości a nawet wymioty. W tym wypadku chory powinien być natychmiast 
przeniesiony w zacienione, przewiewne miejsce. Kładziemy go w pozycji półleżącej, kładziemy zimny kom-
pres lub owijamy ciało zmoczonym w zimnej wodzie ręcznikiem. Podajemy (tylko osobie przytomnej) napoje, 
najlepiej wodę, sok owocowy lub pomidorowy. Osoba ta powinna być zbadana przez lekarza. 

BEZPIECZEŃSTWO NA ROWERZE
Przyczyny wypadków.

Dzieci nie posiadają wyuczonej oceny odległości. Większość nie zdaje sobie sprawy, że samochód jadący 
z dozwoloną w terenie zabudowanym prędkością w ciągu sekundy zbliża się do nich o około 16,5 metra, czyli 
więcej niż mierzy pięciopiętrowy blok mieszkalny. Dziecko widząc samochód w pewnej, jak mu się zdaje, bez-
piecznej odległości, przecenia swoje siły potrzebne do wprawienia w ruch stojącego przy jezdni roweru. Nim 
zdąży przejechać na drugą stronę jezdni lub skrzyżowania może znaleźć się na drodze jadącego samochodu. 

Zasady bezpiecznej jazdy na rowerze:
1. Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru.
2. W czasie jazdy używaj kasku.
3. Dokładnie rozejrzyj się zanim ruszysz.
4. W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów.
5. Przestrzegaj przepisów drogowych..
6. Przed skrzyżowaniami, wyjazdami z podwórek i bocznych ulic trzymaj zawsze dłoń na hamulcu.
7. Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu.
8. Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty.
9. W czasie jazdy zawsze uważaj!

BEZPIECZEŃSTWO W DOMU I NA PLACU ZABAW 
Zabawa w domu.

Mieszkanie jest wspaniałym miejscem do organizowania ciekawych, bezpiecznych zabaw. Pamiętaj jed-
nak, że są rzeczy, których musisz się bezwzględnie wystrzegać w swoich zabawach.

• gaz – możesz się nim zatruć lub spowodować wybuch,
• prąd elektryczny – może Cię porazić,
• ogień – możesz spowodować pożar,
• woda – możesz zalać mieszkanie,
• ostre przedmioty – grożą zranieniem,
• lekarstwa – możesz się nimi zatruć.

Ktoś puka do drzwi.
Zawsze, gdy usłyszysz dzwonek lub pukanie do drzwi sprawdź: kto to? Wyjrzyj przez okno lub spójrz przez 
wizjer w drzwiach. Jeżeli jest to osoba, której nie znasz: Nie Otwieraj Drzwi!!! Nie wierz obcemu, że jest urzęd-
nikiem, panem z gazowni, listonoszem, hydraulikiem. Jeżeli masz w domu telefon – wykorzystaj go – zadzwoń 
do rodziców lub na Policję. Jeżeli nie masz w domu telefonu, a coś Ci zagraża – zaalarmuj sąsiadów! 
Na placu zabaw.
Place zabaw, podwórka to znakomite miejsca na zorganizowanie zabawy. Miejsce to powinno być położone z 
daleka od jezdni, ruin, wykopów. Bawiąc się na podwórku nie rozmawiaj z obcymi i nie pozwól aby wypyty-
wali się o mieszkanie i Twoich rodziców. W razie potrzeby zaalarmuj dorosłych. 

WAŻNE TELEFONY!!!

116111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
ZAUFAJ TAKŻE SĄSIADOM I POLICJI!!!

Zapamiętaj numer: 997 lub 112

Wyjeżdżając, PAMIĘTAJ pozostaw informację, gdzie i z kim będziesz spędzać czas. Zostaw wszyst-
kie możliwe numery telefonów (swoje, przyjaciół). Możesz umówić się na określone hasło, które wypo-
wiedziane przez Ciebie będzie oznaczało, że potrzebujesz natychmiastowej pomocy. To nie przesada – to 
podstawowe zasady bezpieczeństwa!



W     trakcie Walnego Zgromadzenia padały pytania dotyczące długów mieszkańców  
w opłatach na jej rzecz, a w szczególności działań Spółdzielni zmierzających do 

ich odzyskania. Dlatego w niniejszym wydaniu „Tu Mieszkam” podajemy kilka liczb 
obrazujących działania Spółdzielni podjęte w celu odzyskania należności.

W ramach windykacji należności Spółdzielni na przestrzeni 2011 r. do dłużników 
wysłano zawiadomienia, ponaglenia, monity oraz wezwania do zapłaty łącznie w ilości 
3.322 sztuk oraz 371 wezwań przed skierowaniem pozwu do sądu. Skierowano na dro-
gę postępowania sądowego 161 spraw, a 119 spraw trafiło do komornika. Kilka spraw 
komorniczych zakończyliśmy wykonaniem eksmisji lub licytacji mieszkania. W 2011 r. 
podjęliśmy współpracę z Krajowym Rejestrem Długów co umożliwia ujawnienie danych 
dłużników w KRD.

Przypominamy, bo tu nic się nie zmieniło, że zadłużeni mieszkańcy mogą wystąpić 
do Spółdzielni o rozłożenie zadłużenia na raty. Warto, bo w 2011r Spółdzielnia wyraziła 
zgodę na rozłożenie zadłużenia na raty 232 mieszkańcom. 

Podane przykłady to nie wszystkich działania Spółdzielni. Spółdzielnia na bieżą-
co dostosowuje podejmowane działania do zmieniających się warunków faktycznych  
i prawnych, co umożliwia odzyskanie prawie wszystkich zadłużeń.

Czy TWÓJ budynek jest zadłużony?

Jak co roku prezentujemy zadłużenia w poszczególnych budynkach mieszkalnych. 
Przypominamy, że zadłużenia prezentowane w tabeli mogą odbiegać od tych, które nie-
którzy z Państwa (członkowie Spółdzielni) sprawdzili w rejestrze zadłużonych członków, 
który jest do wglądu w Administracjach Osiedli, Dziale Windykacji i Dziale Obsługi 
Mieszkańców dlatego, że  poniższa tabela zawiera zadłużenia wszystkich mieszkańców 
(członków i nie członków S-ni), natomiast rejestr zawiera wyłącznie zadłużenia człon-
ków Spółdzielni.  

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
terminowo regulującym opłaty mieszkaniowe!
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Osiedle „Centrum”

L.p. Adres Zadłużenie na 
30.04.2012 r.

Przychód 
miesięcznych 

opłat w zł.        
W m-cu 

IV/2012r.

% udział 
zadłużenia  
w    m-cznej 

opłacie

1. Kaliska 9 3 214,79 8 081,85 39,78
2. Kaliska11 1 231,01 13 540,91 9,09
3. Kasztanowa 27A 5 347,59 14 494,68 36,89
4. Kasztanowa 43 3 089,51 12 172,22 25,38
5. Kasztanowa 45 7 098,66 12 432,14 57,10
6. Kasztanowa 49 6 820,03 30 700,47 22,21
7. Czerkaska 13 11 992,62 13 816,35 86,80
8. Czerkaska 15 4 496,39 13 269,62 33,88
9. Czerkaska 17 9 063,30 13 563,61 66,82

10. Czerkaska 19 1 141,12 12 681,15 9,00
11. Czerkaska 27 6 364,85 15 216,89 41,83
12. Lelewela 35 608,51 5 322,46 11,43
13. Lelewela 45 5 247,97 16 891,24 31,07
14. Lelewela 47 3 847,71 16 777,33 22,93
15. Lelewela 48 12 507,12 21 675,78 57,70
16. Lelewela 49 9 044,05 16 326,97 55,39
17. Park Ludowy 5 2 152,90 14 984,64 14,37
18. Powst. Wielkopolskich 11 5 161,36 9 696,03 53,23
19. Powst. Wielkopolskich 13A 1 369,25 9 353,13 14,64
20. Powst. Wielkopolskich 22 12 858,52 39 235,39 32,77
21. Powst. Wielkopolskich 23 11 669,76 15 229,76 76,62
22. Powst. Wielkopolskich 24 18 166,44 40 175,30 45,22
23. Powst. Wielkopolskich 36 10 579,95 7 575,06 139,67
24. Powst. Wielkopolskich 38 4 584,97 17 050,38 26,89
25. Powst. Wielkopolskich 40 2 398,10 16 725,12 14,34
26. Powst. Wielkopolskich 42 4 317,18 17 576,69 24,56
27. Jurasza 5 1 541,38 9 562,77 16,12
28. Jurasza 7 0,00 8 970,75 0,00
29. Poniatowskiego 28 I 28 798,83 14 350,76 200,68
30. Poniatowskiego 28 II 3 509,68 13 634,28 25,74
31. Powst. Śląskich 9 I 8 199,49 18 881,22 43,43
32. Powst. Śląskich 9 II 9 986,62 18 859,30 52,95
33. Powst. Śląskich 9 III 4 173,17 18 551,21 22,50
34. Powst. Śląskich 9 IV 6 208,73 20 290,42 30,60
35. Powst. Śląskich 11 II 4 605,93 7 671,34 60,04
36. Powst. Śląskich 11 III 347,14 7 295,48 4,76
37. Powst. Śląskich 11 IV 3 409,05 6 909,32 49,34
38. Powst. Śląskich 13 I 5 667,93 16 350,93 34,66
39. Powst. Śląskich 13 II 3 486,51 16 516,16 21,11
40. Markwarta 10 3 269,36 15 172,96 21,55
41. Jagiellońska 25 2 933,89 14 989,47 19,57
42. Jagiellońska 74 28 357,68 13 095,70 216,54
43. Paderewskiego 6-8 1 801,86 10 345,18 17,42
44. Zamojskiego 5 7 991,03 10 624,02 75,22
45. Zamojskiego 14 43 768,53 22 199,84 197,16
46. Plater 4 247,77 6 116,13 4,05
47. Plater 12-14 118,53 6 986,66 1,70
48. Plater 15 1 825,59 10 816,57 16,88
49. Kozietulskiego 22 I 7 002,54 14 067,63 49,78
50. Kozietulskiego 22 II 4 349,39 13 665,55 31,83
51. Chodkiewicza 37 I 1 819,01 13 561,16 13,41
52. Chodkiewicza 37 II 3 163,87 13 415,99 23,58
53. Chodkiewicza 37 III 18 812,02 13 567,44 138,66
54. Chodkiewicza 72 4,34 6 961,51 0,06
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55. 3 Maja 16 6 585,85 15 409,40 42,74
56. Niemcewicza 1-3 11 185,30 28 366,22 39,43
57. Moczyńskiego 1 5 102,54 16 443,13 31,03
58. Moczyńskiego 3 11 455,16 16 965,39 67,52
59. Moczyńskiego 5 8 934,79 16 871,92 52,96
60. Grabowa 1 11 659,94 29 539,43 39,47
61. Grabowa 7 20 444,97 33 277,48 61,44
62. Powst. Wielkopolskich 9 1 410,53 13 303,42 10,60
63. Jagiellońska 70 A 8 733,44 30 549,26 28,59
64. Jagiellońska 70 1 872,46 17 880,52 10,47

Ogółem: 457 158,51 1 006 601,09 45,42

Osiedle „Na Skarpie „

L.p. Adres Zadłużenie na 
30.04.2012r.

Przychód 
miesięcznych 

opłat w zł.        
W m-cu 

IV/2012r.

% udział 
zadłużenia 
w m-cznej 

opłacie

1. Nowowiejskiego 1 11 922,02 43 867,09 27,18
2. Nowowiejskiego 2 12 779,29 46 894,21 27,25
3. Nowowiejskiego 3 22 855,52 65 470,00 34,91
4. Ku Wiatrakom 9 9 249,88 37 222,00 24,85
5. Ku Wiatrakom 11 12 637,99 45 245,80 27,93
6. Ku Wiatrakom 13 99 646,78 45 109,65 220,90
7. Grzymały-Siedleckiego 2 6 264,59 20 329,06 30,82
8. Grzymały-Siedleckiego 3 8 141,93 21 341,68 38,15
9. Grzymały-Siedleckiego 4 15 971,53 29 591,15 53,97

10. Grzymały-Siedleckiego 5 5 853,56 20 290,47 28,85
11. Grzymały-Siedleckiego 6 9 555,34 16 674,57 57,30
12. Grzymały-Siedleckiego 7 8 680,66 20 878,50 41,58
13. Grzymały-Siedleckiego 8 6 705,19 21 596,52 31,05
14. Grzymały-Siedleckiego 9 9 991,01 22 302,02 44,80
15. Bełzy 50 15 648,31 44 749,30 34,97
16. Bełzy 52 15 165,87 71 129,06 21,32
17. Ogrody 5 10 141,53 31 393,70 32,30
18. Ogrody 7 48 394,36 109 729,51 44,10
19. Ogrody 8 15 164,98 17 863,48 84,89
20. Ogrody 9 20 291,40 42 435,32 47,82
21. Ogrody 10 9 000,35 16 591,17 54,25
22. Ogrody 11 49 993,71 46 591,17 107,30
23. Ogrody 12 8 294,90 36 013,46 23,03
24. Ogrody 13 71 356,63 104 635,76 68,20
25. Ogrody 17 8 395,06 38 171,85 21,99
26. Ogrody 23 39 516,66 97 637,76 40,47

27. Ogrody 24 2 674,47 18 334,15 14,59
28. Ogrody 25 51 667,71 116 717,28 44,27
29. Ogrody 27 15 924,43 38 777,34 41,07
30. Ogrody 29 19 121,51 53 229,19 35,92
31. Ogrody 31 15 079,95 38 053,31 39,63
32. Ku Wiatrakom 5 74 581,66 67 339,50 110,75
33. Ku Wiatrakom 7 50 478,49 102 912,91 49,05
34. Ku Wiatrakom 15 4 535,22 18 003,40 25,19
35. Ku Wiatrakom 17 7 586,52 28 393,88 26,72
36. Nałkowskiej 1 7 143,97 18 035,11 39,61
37. Ogrody 22 4 313,16 21 900,17 19,69
38. Nałkowskiej 3 12 626,74 16 949,92 74,49
39. Nałkowskiej 4 2 469,00 17 960,21 13,75
40. Nałkowskiej 5 5 250,35 17 491,55 30,02
41. Ogrody 26 2 801,71 16 581,05 16,90
42. Nałkowskiej 7 3 423,26 22 496,67 15,22
43. Nałkowskiej 8 1 752,77 17 375,72 10,09
44. Nałkowskiej 12 30 418,21 24 329,82 125,02
45. Grzymały-Siedleckiego 21 3 469,37 23 738,58 14,61
46. Nałkowskiej 2 5 414,78 22 981,65 23,56
47. Grzymały-Siedleckiego 23 9 214,52 17 625,30 52,28
48. Grzymały-Siedleckiego 25 23 551,76 22 775,99 103,41
49. Nałkowskiej 6 4 597,82 22 656,89 20,29
50. Grzymały-Siedleckiego 27 7 211,42 18 699,49 38,56
51. Grzymały-Siedleckiego 29 10 133,92 23 176,92 43,72
52. Nałkowskiej 10 10 306,18 21 833,73 47,20
53. Grzymały-Siedleckiego 31 3 743,62 18 021,88 20,77
54. Grzymały-Siedleckiego 33 5 948,87 29 080,70 20,46
55. Grzymały-Siedleckiego 34 11 203,10 18 014,56 62,19
56. Grzymały-Siedleckiego 36 9 700,60 29 384,56 33,01
57. Grzymały-Siedleckiego 38 39 520,08 30 116,52 131,22
58. Ku Wiatrakom 19 3 048,67 17 316,44 17,61

Ogółem 1 010 532,89 2 084 058,65 48,49

Osiedle „Na Wyżynach”

L.p. Adres Zadłużenie na 
30.04.2012r.

Przychód 
miesięcznych 

opłat w zł.        
W m-cu 

IV/2012r.

% udział 
zadłużenia w    

m-cznej opłacie

1. Przyjazna 1 18 515,60 33 752,43 54,86
2. Przyjazna 2 940,95 13 617,72 6,91
3. Przyjazna 3 17 113,38 35 418,28 48,32
4. Przyjazna 4 5 536,63 12 011,60 46,09
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5. Przyjazna 5 2 110,19 35 088,09 6,01
6. Przyjazna 6 2 274,22 12 957,27 17,55
7. Przyjazna 7 13 559,75 34 727,89 39,05
8. Łomżyńska 49 2 197,39 17 970,09 12,23
9. Bohaterów Kragujewca 5 5 907,38 36 334,14 16,26

10. Bohaterów Kragujewca 7 2 986,19 35 221,53 8,48
11. Komuny Paryskiej 1 14 798,93 33 824,43 43,75
12. Komuny Paryskiej 2 4 350,77 13 435,42 32,38
13. Komuny Paryskiej 2A 35 488,25 19 002,01 186,76
14. Komuny Paryskiej 3 17 981,15 35 802,49 50,22
15. Komuny Paryskiej 4 3 720,57 13 195,58 28,20
16. Komuny Paryskiej 5 13 743,50 34 016,12 40,40
17. Komuny Paryskiej 6 3 753,40 12 951,22 28,98
18. Komuny Paryskiej 7 4 073,58 33 729,27 12,08
19. Komuny Paryskiej 8 7 254,85 15 716,11 46,16
20. Komuny Paryskiej 11 38 599,08 46 332,41 83,31
21. Kąkolowa 7 5 144,31 25 901,93 19,86
22. Białogardzka 4 18 346,34 39 538,41 46,40
23. Białogardzka 6 22 267,66 82 427,12 27,01
24. Białogardzka 8 10 073,41 9 181,80 109,71
25. Białogardzka 10 2 019,28 9 523,05 21,20
26. Białogardzka 12 46 764,06 10 906,13 428,79
27. Białogardzka 15 19 451,77 31 308,36 62,13
28. Białogardzka 17 10 498,88 17 639,72 59,52
29. Białogardzka 18 2 731,22 9 897,36 27,60
30. Białogardzka 20 71,28 9 070,65 0,79
31. Białogardzka 21 4 631,44 20 151,63 22,98
32. Białogardzka 22 730,22 9 007,97 8,11
33. Białogardzka 25 22 421,68 8 660,28 258,90
34. Glinki 116 5 154,31 31 135,51 16,55
35. Glinki 116A 23 445,15 17 151,20 136,70
36. Glinki 125 1 404,25 11 179,73 12,56
37. Glinki 127 1 011,39 9 489,05 10,66
38. Węgierska 1 11 982,52 33 680,19 35,58
39. Węgierska 3 12 384,72 33 903,49 36,53
40. Węgierska 5 41 083,47 34 373,19 119,52
41. Węgierska 7 9 797,26 35 547,07 27,56
42. Wiosny Ludów 1 17 448,16 13 240,29 131,78
43. Wiosny Ludów 2 2 857,23 31 422,55 9,09
44. Wiosny Ludów 3 5 731,70 12 568,52 45,60
45. Wiosny Ludów 4 5 103,59 33 687,78 15,15
46. Wiosny Ludów 5 3 232,52 12 848,30 25,16
47. Wiosny Ludów 6 22 485,72 34 560,21 65,06
48. Wiosny Ludów 7 26 261,34 14 652,60 179,23
49. Wiosny Ludów 8 24 391,94 34 905,70 69,88

50. Boya-Żeleńskiego 2 17 218,39 46 160,37 37,30
51. Boya-Żeleńskiego 6 45 016,42 46 727,92 96,34
52. Boya-Żeleńskiego 8 5 222,04 14 401,49 36,26
53. Boya-Żeleńskiego 10 14 414,28 13 130,67 109,78
54. Boya-Żeleńskiego 12 24 034,10 13 439,63 178,83
55. Boya-Żeleńskiego 14 4 933,16 12 708,94 38,82
56. Boya-Żeleńskiego 20 17 908,49 30 756,53 58,23
57. Boya-Żeleńskiego 22 6 866,29 14 027,65 48,95
58. Boya-Żeleńskiego 30 1 703,06 17 774,29 9,58
59. Boya-Żeleńskiego 36 2 494,83 18 447,21 13,52
60. Modrakowa 42A 6 524,06 17 335,66 37,63
61. Modrakowa 56 908,99 17 316,47 5,25
62. Modrakowa 80 14 756,68 45 712,74 32,28
63. Rysia 1 2 641,52 16 722,19 15,80
64. Rysia 3 7 680,81 16 142,80 47,58
65. Rysia 5 15 219,68 26 703,52 57,00
66. Rysia 7 46 111,79 27 399,34 168,30
67. Zajęcza 2 16 410,21 23 072,16 71,13
68. Zajęcza 4 6 758,74 24 103,62 28,04
69. Zajęcza 8 2 810,82 16 437,85 17,10
70. Zajęcza 10 8 600,35 27 593,48 31,17
71. Zajęcza 16 33 814,29 16 702,67 202,45
72. Zajęcza 18 8 895,86 21 511,41 41,35
73. Zajęcza 6 8 484,34 32 565,29 26,05
74. Zajęcza 12 2 707,18 23 518,34 11,51
75. Kozala 8 1 392,40 14 032,09 9,92
76. Zajęcza 14 9 388,52 34 269,86 27,40
77. Kozala 6 5 561,67 14 747,69 37,71
78. Kozala 4 4 072,78 14 577,65 27,94
79. Zajęcza 20 13 067,28 24 980,42 52,31
80. Rysia 14 1 876,30 9 214,87 20,36
81. Glinki 32 87 413,11 59 305,31 147,40
82. Rysia 22 14 020,21 14 098,79 99,44
83. Białogardzka 24 13 882,87 8 161,12 170,11
84. Białogardzka 28 5 080,33 8 056,00 63,06
85. Białogardzka 26 2 814,35 7 874,56 35,74
86. Magnuszewska 3 3 296,71 17 344,28 19,01
87. Magnuszewska 5 1 957,85 21 469,59 9,12
88. Glinki 80 20 515,22 15 699,55 130,67
89. Glinki 82 4 301,67 17 099,82 25,16

Ogółem 1 104 610,23 2 064 007,73 53,52

Grzegorz Zasada
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Odpowiadamy na pytania KąCIK hISTORyCZNy

Czy muszę być członkiem Spółdzielni?

Jeżeli posiada Pani mieszkanie lokatorskie to tak, gdyż przysługuje ono tylko członkowi. 
Osoby posiadające własnościowe prawo do lokalu czy odrębną własność nie muszą być 
członkami Spółdzielni – ponoszą jednak wyższe opłaty miesięczne z tytułu zarządzania  
i administrowania zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

Czy na wymianę kaloryfera w mieszkaniu potrzebna jest zgoda Spółdzielni?

Tak, bezwzględnie, gdyż jest on elementem instalacji stanowiącej część wspólną nieru-
chomości. Wiąże się to z ze spuszczeniem wody z instalacji oraz ze zdjęciem i założeniem 
podzielnika. Druk wniosku znajduje się na stronie internetowej ww.smbudowlani.pl

Przy remoncie mieszkania chcę wyburzyć ścianę, czy muszę to zgłosić w Spół-
dzielni?

Tak, należy wskazać, jaką ścianę chce Pani wyburzyć czy przestawić. W zależności czy 
jest to ściana nośna czy działowa wydawane zostaną odpowiednie warunki wykonania 
prac.

Czy w kasie Spółdzielni poza opłatą za mieszkanie mogę zapłacić również inne 
rachunki?

Tak, w kasie Spółdzielni przyjmowane są opłaty np. za gaz, prąd, ubezpieczenie, ale pod 
warunkiem, że dowód wpłaty posiada kod kreskowy.

Czy w Spółdzielni mogę uzyskać informację na temat  wartości mojego mieszka-
nia?

Nie, gdyż na mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wartość mieszkania ustala, 
ale tylko w określonych warunkach, rzeczoznawca majątkowy. 

Chcę sprzedać lokal mieszkalny. Od Spółdzielni wynajmuję odpłatnie dodatko-
we pomieszczenie pomocnicze tzw. komórkę, za którą jestem obciążona w opłatach za 
mieszkanie. Czy będę mogła przekazać ją nowemu nabywcy mieszkania?

W przypadku dodatkowego pomieszczenia/komórki przy sprzedaży lokalu mieszkalne-
go należy to zgłosić do właściwej administracji osiedlowej celem wszczęcia procedury 
wewnętrznej związanej z jego przydziałem, gdyż jego użytkowanie nie jest związane  
z prawem do mieszkania. 

Spółdzielczość mieszkaniowa w PRL i obecnie

Spółdzielnie mieszkaniowe, odkąd zaczęły powstawać, były zrzeszeniami, które 
pozwalały zbiorowym wysiłkiem budować i utrzymywać mieszkania osobom niezamoż-
nym. Pierwsze z nich, na polskich terenach, zaczęły się tworzyć już w XIX w. Pomimo 
rozkwitu spółdzielczości w dwudziestoleciu międzywojennym, to okres PRL-u pozostaje 
wciąż, w zbiorowej pamięci Polaków, czasem największego rozwoju spółdzielni miesz-
kaniowej. Jest w tym sporo prawdy i fałszu jednocześnie. Prawdy, bo rzeczywiście spół-
dzielnie mieszkaniowe powstały wtedy w niemal każdym zakątku naszego kraju. Fałszu, 
bo często odbiegły one od wartości spółdzielczych.

Jeszcze w latach 1956-1961 powstawały „z inicjatywy oddolnej” (głównie małe 
spółdzielnie). Później większość z nich została zmuszona do łączenia się z tymi, których 
powstanie z inicjowało państwo lub została opanowana przez ludzi działających z polece-
nia partii. Zgodnie z zasadami ideologii marksistowsko-leninowskiej spółdzielnie miesz-
kaniowe, tak jak wszystkie inne towarzystwa, zrzeszenia czy organizacje społeczne, zo-
stały podporządkowane kierowniczej roli partii, PZPR, a ich struktura i model zarządza-
nia hierarchizowały się, centralizowały, a partycypacja członków była tylko fasadowa. 
Tym samym okres PRL-u zniszczył obywatelski i podmiotowy charakter spółdzielczości 
mieszkaniowej. Członkostwo w spółdzielni stało się obowiązkowe, a nie dobrowolne. 
Podstawowym sposobem otrzymania własnego mieszkania było bowiem zapisanie się 
do spółdzielni. System ten wytworzył wiele patologii. Często na mieszkanie spółdzielcze 
czekać trzeba było kilka czy kilkanaście lat. Dziwaczne, nieczytelne przywileje wypa-
czały jego istotę.

Tego typu „spółdzielczość” rozwinęła się za czasów Władysława Gomułki, w latach 
60-tych XX wieku. Inwestorami de facto nie byli (oddolnie) obywatele-spółdzielcy, tylko 
rady narodowe. Wiele do życzenia pozostawiała pozbawiona rynkowej kontroli jakość 
projektowania i wykonania mieszkań. Charakteryzowała się opacznie pojętą oszczędno-
ścią, co wpłynęło na niski standard lokali. 

17 lutego 1961 r. uchwalona została ustawa o spółdzielniach i ich związkach, która 
wniosła nowe regulacje z zakresu budownictwa spółdzielczego. Władze zalecały, aby 
powierzchnia mieszkań była stopniowo zmniejszana. Nakazywano, aby spółdzielnie bu-
dowały według średniej osiąganej w budownictwie państwowym, a struktura mieszkań 
przedstawiała się następująco: mieszkania typu M1, M2 oraz M3 powinny stanowić 50% 
budownictwa spółdzielczego, M4 i M5 – 41%, zaś M6 i M7 – 9%. 4 lipca 1961 r. Rada 
Ministrów usankcjonowała wyżej wymienione normatywy i podpisała uchwały mówiące 
o zasadach, na jakich miałby być zasiedlane mieszkania spółdzielcze. Od tamtej chwi-
li w kompetencji zakładów pracy było rejestrowanie potrzeb mieszkaniowych swoich 
pracowników. 28 lutego 1962 r. Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszka-
niowego wydał regulamin, w którym określony został metraż przypadający na określony 
typ mieszkania, który miał obowiązywać we wszystkich spółdzielniach mieszkaniowych. 
Spółdzielczość mieszkaniową w tamtym czasie najlepiej sparodiował Stanisław Bareja  
w swym kultowym serialu „Alternatywy 4”.
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Festyn „Wiosna na Wyżynach”

Po zmianie ustrojowej spółdzielczość mieszkaniowa stopniowo wraca do swych 
podstawowych zasad. Członkostwo w spółdzielni jest dobrowolne, dokonano upodmio-
towienia członków. Mieszkańcy decydują coraz bardziej o pracach wykonywanych na 
ich budynku i gruncie. 

Co istotne standard i wykonawstwo inwestycji znacznie różni się od tych sprzed 
1989 r. Rosnący komfort i powierzchnia mieszkań nie zależą już od decyzji władz. Ar-
chitektów nie ograniczają państwowe wytyczne. Projektują zgodnie z przepisami prawa 
wg potrzeb odbiorców. Mieszkania projektowane są w sposób funkcjonalny, tak, aby ich 
właściciele mogli dokonać swobodnej aranżacji pomieszczeń. Tylko indywidualne prefe-
rencje i zasobność nabywcy decyduje o tym, w jakiem mieszkaniu się mieszka.

Rafał Jaroch
Wykorzystane źródła:
1.  http://naszastolica.waw.pl/mieszkanie-spolecznie-najpotrzebniejsze.html
2. http://www.immoclick.pl/index.php?load=linki/link10/
3. http://interia360.pl/artykul/spoldzielnie-mieszkaniowe-relikt-czasow-prl-u-czy-niedoceniana-instytucja,45794

4. http://www.administrator24.info/artykul/id493,Spoldzielczosc-mieszkaniowa-w-szponach-prawa

Już po raz 14. Zapraszamy na festyn 
„Wiosna na Wyżynach”

Impreza już na stałe wpisała się w kalendarz kulturalny nie tylko naszego osiedla ale 
również miasta. Jest to już jej czternasta odsłona, która odbędzie  się 17 czerwca w godz. 
od 13.30 do 21.00 na placu przy Zespole Szkół nr 19 przy ulicy A. Grzymały – Siedlec-
kiego 11 w Bydgoszczy.

    W tym roku tematem przewodnim naszego plenerowego przedsięwzięcia będzie 
hasło Międzynarodowego Roku Spółdzielczości, które brzmi „Spółdzielnie budują lep-
szy świat”. Będziemy  świętować również jubileusz 40 – lecia Osiedla Wyżyny. 

Na Święto Osiedla planujemy uroczyste, z udziałem władz miasta, zarządu spół-
dzielni i przedstawicieli rady osiedla, otwarcie nowoczesnego wielofunkcyjnego kom-
pleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Ogrody, na którym znajdować się 
będzie: plac zabaw z urządzeniami dostosowanymi dla dzieci niepełnosprawnych, mia-
steczko rowerowe, dla nieco starszych skatepark, a także siłownia z zestawem urządzeń 
dla osób w każdym wieku, ławeczki i stoliki do gry w szachy oraz na terenie będzie 
dostęp do bezprzewodowego Internetu dzięki wi-fi.

Z okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości zaprosiliśmy do udziału w na-
szej imprezie zespoły i koła zainteresowań, które funkcjonują w placówkach spółdziel-
czych w naszym mieście. 

Ponad to przygotowaliśmy dla mieszkańców szereg atrakcji i występów artystycz-
nych.  

W programie imprezy przewidujemy min.: występy zespołów dziecięcych i mło-
dzieżowych, koncert zespołu Little Wing, Jurek Paterski C Club, SieLSKA , program 

w wykonaniu Kabaretu Klika oraz występ orkiestry z Zespołu Szkół Elektronicznych  
w Bydgoszczy oraz szereg atrakcji towarzyszących jak: ogródek rekreacyjny TKKF 
„Wyżyny”, atrakcje dla najmłodszych i mecz szóstek piłkarskich.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.
 Agnieszka Buzalska

PROGRAM FESTYNU

Termin: 17 czerwca 2012, w godz. od 13.30 do 21.00
Miejsce: teren przy Zespole Szkół nr 19, ul. A. Grzymały – Siedleckiego 11 Bydgoszcz

Program na scenie:
13.30  – występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektronicznych w Byd-
goszczy
14.15  – uroczyste otwarcie festynu przez władze miasta, zarząd Spółdzielni 
   Mieszkaniowej „Budowlani”, przedstawicieli rady osiedla Wyżyny
15.30  – występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych
    dzieci z Przedszkola niepublicznego „Przedszkolna Chatka”,
    dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 38
    zespół taneczny z DK „Modraczek”
    zespół wokalno – muzyczny z Klubu „Arka”
    występ zespołu ze Zespołu Szkół nr 1 
16.40  – konkursy i zabawy rodzinne przygotowane przez Family Park
17.00  – koncert zespołu młodzieżowego SieLSKA
18.00  – koncert zespołu „Jurek Paterski Cclub”
19.00  – występ Kabaretu Klika
20.00  – koncert zespołu Littly wing
21.00  – zakończenie imprezy

Imprezy towarzyszące:
14.00 – 17.00 – ogródek sportowo-rekreacyjny TKKF Wyżyny
17.00 – 19.00 – mecz 6 piłkarskich ( Wyżyny kontra reszta miasta)
14.00 – konkursy przygotowane przez służby porządkowe
   prezentacja kolekcji przez „Bydgoski Klub Miłośników Kaktusów” 
             przy Klubie „Arka”

Ponadto: 
zjeżdżalnia pneumatyczna, eurobunee, dmuchana ścianka wspinaczkowa, tor samocho-
dzikowy, stanowisko malowania buziaków.
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PROPOZYCJE „MODRACZKA”

14 czerwca godz. 18.00 
– zapraszamy do Kawiarni Literackiej na spotkanie z Wojciechem Kowalczykiem 

– poetą i performance.
17 czerwca godz. 13.30-21.00 

– festyn XIV Wiosna na Wyżynach
21 czerwca godz. 18.00 

– koncert w wykonaniu Michała Trelli – flet i Arkadiusza Szopy – fortepian, 
w programie melodie z musicali i filmów

28 czerwca godz. 17.00 
– uroczyste zakończenie roku kulturalno – oświatowego uczestników zajęć 

w Modraczku
29 czerwca godz. 13.00 

– zakończenie roku dzieci z Klubu Malucha 
29 czerwca godz. 14.00 

– zakończenie roku dla dzieci uczęszczających na zajęcia do „Przedszkolnej Chatki”
Od 2 lipca w godz. od 10.00-13.00 

zapraszamy dzieci na „drzwi otwarte” w Modraczku w formie zajęć fakultatywnych.

Pięćdziesiąt spotkań
 w poetyckim „Modraczku”

PROPOZyCJE „MODRACZKA”

Pierwsze spotkanie w Kawiarni Literackiej Domu Kultury „Modraczek” odbyło się 
10 maja 2007 roku.

Kiedy zaczynałam organizować kolejne i zapraszać poetów, słyszałam od niektó-
rych literatów powątpiewania w istnienie tego literackiego miejsca, a jednak jesteśmy  
i wybiła nam PIĘĆDZIESIĄTKA, nasz Jubileusz – 50. Spotkanie.

Gdyby nie Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”, Pan Marek Magdziarz  
i przynależny jej „Modraczek” z Panią Dyrektor, Agnieszką Buzalską, gdyby nie moja 
pasja i przekonanie w potrzebę tego, co robię, gdyby nie wspaniała, licznie przybywająca 
Publiczność, ta KAWIARNIA LITERACKA nie miałaby szansy działania i promowania 
dobrej poezji dobrych poetów, a też nie mogłaby propagować czytelnictwa wśród kilku 
pokoleń odbiorców.

Swoją twórczość prezentują czytelnikom Bydgoszczy poeci, którzy mogą poszczy-
cić się co najmniej dwiema profesjonalnymi książkami autorskimi (najczęściej mają ich 
więcej), a także znaczącymi nagrodami w ogólnopolskich konkursach literackich, bywa, 
że zajmują też prestiżowe stanowiska w stowarzyszeniach czy związkach literackich lub 
są ich członkami: Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowa-
rzyszenia Autorów Polskich.

Najpierw docierałam do nich sama, a od pewnego czasu poeci znajdują stronę Ka-
wiarni Literackiej w Internecie i to oni mnie szukają, jako prowadzącą spotkania i proszą 
o możliwość podzielenia się swoją poezją, a bywa, że i prozą.

Przez pięć lat w Kawiarni Literackiej prezentowaliśmy wiersze 48. Poetów i jednej 
prozatorki. Czytaliśmy wiersze śp. Wojciecha Sobeckiego, któremu rak nie pozwolił za-
prezentować ich osobiście. Nie udało nam się zaprosić  (po raz drugi) z nowym tomem 
poezji, śp. Andrzeja Baszkowskiego, którego śmierć zabrała za wcześnie.

Wierszom towarzyszyła muzyka (na żywo: skrzypcowa, gitarowa, fortepianowa, na 
harmonijce ustnej i z płyt CD), malarstwo, karykatura, rzeźba, artystyczna fotografia, 
poezja śpiewana polska, indiańska, irlandzka i recitale wokalne oraz występy aktorskie.

„Modraczek” zapewnia wszystkim przyjemne miejsce, filiżankę dobrej kawy lub 
herbaty, niepowtarzalny klimat, w którym strofy poezji docierają do zasłuchanych ludzi: 
dojrzałych, studentów, uczniów, czyli do tych wszystkich, którym literatura nie jest obo-
jętna. A bywa ich wielu, czasem ponad stu odbiorców na jednym spotkaniu. Nie tylko 
słuchają współczesnej poezji, ale zadają pytania i zabierają głos w dyskusjach.

Kawiarnia Literacka „Modraczka” jest już znana w Polsce i wpisała się bardzo moc-
no w życie kulturalne miasta. Comiesięczne (od pięciu lat) czwartki literackie przywołują 
stałych i wciąż nowych gości. Mieszkańcy Bydgoszczy oraz Internauci spoza naszego 
miasta, bardzo dobrze wypowiadają się o Kawiarni Literackiej działającej w Modraczku, 
o czym świadczą liczne komentarze na forach. Wynika z tego, że jej działalność przyczy-
nia się do bogacenia naszej kultury, wiedzy i przyjemności obcowania z literatura piękną, 
której nigdy dość.

Pierwszy almanach Kawiarni Literackiej, pt. „Poeci na Wyżynach”, wydany przez 
„Multigraf” w 2009 roku, trafił nie tylko do rąk czytelnika polskiego, ale znalazł go także 
w Niemczech i Szwecji.

Zapraszam w każdy drugi czwartek miesiąca, zawsze o 18.00 w literackie, przyjazne 
progi „Modraczka”.

Dziękujmy wszystkim przychylnym nam osobom i życzmy sobie wielu kolejnych 
uczt duchowych na bydgoskich Wyżynach, bo: „piękno na to jest, by zachwycało” – jak 
pisał znakomity poeta – Cyprian Kamil Norwid.

Aby umożliwić dotarcie tej publikacji do jak największej ilości odbiorców posta-
nowiliśmy wydać ją w formie e-booka.      
 Barbara Jendrzejewska
50 spotkań w Kawiarni Literackiej
ALMANACH POETYCKI
e-book
DO POBRANIA NA STRONIE
www.mart-gra.strefa.pl
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KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS 
Ogłaszamy konkurs na nazwę nowopowstałego placu rekreacyjnego 

przy ulicy Ogrody. Na Państwa propozycje czekamy do 15 lipca 2012 roku. 
Prosimy przesłać je pocztą na adres: 

DK „Modraczek” ul. Ogrody 15, 85-870 Bydgoszcz 
bądź wrzucać je bezpośrednio do skrzynki wystawionej 

w czasie festynu „XIV Wiosna na Wyżynach” – 17 czerwca. Czekamy 
niecierpliwie na Państwa propozycje jak nazwać to nowe miejsce na osiedlu.

Rozwiązanie Krzyżówki

Wśród osób, które nadesłały do nas prawidłowo rozwiązane hasło krzyżówki („Mię-
dzynarodowy Rok Spółdzielczości”), wylosowaliśmy trzy Panią Izabelę Darowną, Panią 
Lidię Tabaczyńską, Pana Tadeusza Wojtkowiaka – nagrody wysłaliśmy pocztą. Nagrody 
książkowe – „Kalendarz bydgoski 2012”.

KONKURS

HARMONOGRAM 
przyjmowania interesantów przez Organy Spółdzielni

     RADA NADZORCZA                  RADY  OSIEDLI                           ZARZĄD 
                                                                                                                      SPÓŁDZIELNI

Każdy wtorek  
w godz. 16-17  

w siedzibie SMB przy  
ul. Boya-Żeleńskiego 1

Każdy pierwszy wtorek 
miesiąca, w godz. 16-17

w budynku właściwej 
Administracji Osiedla

Każdy wtorek  
w godz. 14-17

tel. 52 323 44 50
fax 52 361 82 57
radanadzorcza@smbudowlani.pl

„Centrum”
tel. 52 341 46 92
fax 52 341 49 11
centrum@smbudowlani.pl

„Na Skarpie”
tel. 52 361 38 93
fax 52 361 29 01
naskarpie@smbudowlani.pl

 „Na Wyżynach”
tel. 52 363 89 51
fax 52 363 89 96
nawyzynach@smbudowlani.pl

tel. 52 323 44 50
fax 52 361 82 57
sekretariat@smbudowlani.pl
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REKLAMA PŁATNA

30 maj 2012

28 maj 2012

14 maj 2012

ZAAWANSOWANE PRACE PRZY BUDOWIE
 „MIASTECZKA ROWEROWEGO” 
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