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Białej brzozie biały świerk
Szepcze tajemnice
w małym domku blisko tu
narodził się Zbawiciel
Było przy tym trochę łez
kilka słów nie w porę
ale przyszedł ale jest
król strojny w pokorę

Na Święta Bożego Narodzenia 
oraz na nadchodzący Nowy Rok 2013

Dużo radości i dobroci od ludzi.
Szczęścia rodzinnego oraz niosącego 

pokój błogosławieństwa Bożej Dzieciny
życzą

Rada Nadzorcza i Zarząd
oraz Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”

I znów dojrzewa we mnie
złotego miodu kropla
kolęda unisono
wiatr mroźny gra na soplach
a słowo stało się wierszem
i dotknęło nieba
spłynęło nieme z zachwytu
białym płatkiem chleba

Białej brzozie biały świerk
szepcze tajemnice
w małym domku blisko tu
narodził się Zbawiciel
Białej brzozie białe sny
zalśniły gwiazdami
biały świerk otulił 
ciszy ramionami.

ALInA RZepecka
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Miło nam poinformować, że nasza Spółdzielnia otrzymała wyróżnienie „Symbol 
Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej”. Jest to prowadzony przez redakcję Mo-

nitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej ogólnopolski program promocyjny, 
którego celem jest wyłonienie i uhonorowanie instytucji, których marka stała się repre-
zentatywna i tożsama z działalnością całej branży. 

 Uroczystość wręczenia Symboli 2012 odbyła się 22 listopada br. w Teatrze Ślą-
skim w Katowicach, na której SMB reprezentował Prezes, Pan Marek Magdziarz.

Lecz to nie jedyne wyróżnienie, jakie spotkało SMB w ostatnim czasie, gdyż…

SM „BUDOWLANI” zostało ponownie laureatem 
tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Już drugi raz otrzymaliśmy certyfikat, który potwierdza rzetelność naszej firmy  
i dbałość o właściwe relacje we wszystkich dziedzinach, które zostały sprawdzone  
w trakcie audytu, który odbył się w bieżącym roku. 

Uroczysta, XV Wielka Gala Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play odbyła się 7 grudnia 
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Certyfikat dla SMB odebrali przedstawiciele 
Zarządu Spółdzielni, Prezes – Pan Marek Magdziarz i Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych, 
Pani Zdzisława Knapińska. 

Nasza Spółdzielnia wyróżniła się na tle laureatów edycji otrzymując nominację do 
nagrody głównej programu.

WyRÓżNIENIA DLA SPÓŁDZIELNI

SM „BUDOWLANI” Symbolem Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej

Samorządy Domowe Mieszkańców 
– Aktywizujmy sąsiedzką współpracę

Kilka tygodni temu, w jednym z bydgoskich dzienników ukazał się artykuł dotyczący 
samorządów powstających w budynkach spółdzielczych. Niezadowoleni z obecnej 

sytuacji działacze samorządów skarżyli się na złe ich traktowanie przez spółdzielnie. 
Wśród nich są przedstawiciele Samorządów Domowych Mieszkańców, które powstały 
w SM „Budowlani”. 

Przyczyna niezadowolenia niektórych przedstawicieli samorządów wynika z innego 
faktu, a jest nim niezrozumienie przez część działaczy istoty działania SDM’ów. Samo-
rządy Domowe Mieszkańców powstały, aby działać na potrzeby swojej nieruchomości. 
Ich prawem i powinnością jest uczestnictwo we wszelkich ustaleniach dotyczących bu-
dynku, który reprezentują (między innymi przetargach, czy ustalaniu planów). Dlatego 
niezrozumiałym jest zarzut niektórych działaczy, że nie mogą brać udziału w przetargach 
na rzecz innych nieruchomości, czy zmieniać ustalonych jednolicie w całej spółdzielni, 
by nie faworyzować żadnej nieruchomości, sposobach rozliczania kosztów. 

Działajcie na rzecz własnej nieruchomości, pomagajcie administracji osiedla w zbie-
raniu opinii, sugerujcie nowe rozwiązania, próbujcie aktywizować sąsiedzką współpracę, 
integrujcie! Po to właśnie Samorządy zostały stworzone.

Rafał Jaroch

„Regulamin Samorządów Domowych Mieszkańców” znajduje się na stronie 
internetowej www.smbudowlani.pl w zakładce Statut i regulaminy.

Zapraszamy również do zadawania pytań w tej i w innych sprawach poprzez 
adres mailowy: sprawysamorzadowe@smbudowlani.pl

Rewitalizacja – III etap

Kontynuujemy cykl artykułów o rewitalizacji naszych zasobów spełniając obietni-
cę dotyczącą przekazania Państwu informacji o planach prac wchodzących w zakres III 
etapu projektu pod nazwą „Odnowienie zasobów SM „Budowlani” na osiedlu „Wyżyny” 
i osiedlu „Leśnym”. Poniżej przedstawiamy, co zamierzamy zrealizować na przestrzeni 
dwóch następnych lat tj. 2013 i 2014 niezależnie od robót zaplanowanych w II etapie,  
o którym pisaliśmy w poprzednim informatorze. Projekt prac może nieznacznie się zmie-
nić w przypadku konieczności wprowadzenia korekt uwzględniających osiągnięcie za-
kładanych wskaźników (produktu, rezultatu) ujętych w Lokalnym Programie Rewitaliza-
cji dla miasta Bydgoszczy.

1. Docieplenie ścian budynków:
– Grzymały Siedleckiego 3
– Grzymały Siedleckiego 5
– Grzymały Siedleckiego 9

2. Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku 
       przy ulicy Nowowiejskiego 3.

3. Wymiana podestów wejściowych do klatek schodowych oraz wymiana 
      instalacji elektrycznej w częściach wspólnych (klatki schodowe, piwnice) 
      w niżej wymienionych budynkach:

Rewitalizacja – III etap

A ciągle, ciągle woła głos w ciemności,
Gdy jasną smugą nocy drga fiolet
Że chwała Bogu jest na wysokości
i pokój ludziom dobrej woli.
Antoni Gołubiew „Kolęda”
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– Grzymały Siedleckiego 31
– Grzymały Siedleckiego 21   
– Grzymały Siedleckiego 25  
– Grzymały Siedleckiego 27
– Grzymały Siedleckiego 29 
– Grzymały Siedleckiego 38
– Grzymały Siedleckiego 36
– Nałkowskiej 8
– Grzymały Siedleckiego 33
– Grzymały Siedleckiego 34
– Nałkowskiej 12
– Nałkowskiej 2, 4, 6, 10
– Grzymały  Siedleckiego 23

4. Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych 
      (klatki schodowe, piwnice) w niżej wymienionych budynkach:

– Lelewela 48
– Czerkaska 27
– Czerkaska 19

5. Malowanie części wspólnych (klatki schodowe, piwnice) 
    w niżej wymienionych budynkach:

– Lelewela 48
– Modrakowa 80
– Modrakowa 56
– Boya-Żeleńskiego 12
– Boya-Żeleńskiego 36
– Czerkaska 27
– Czerkaska 19
– Komuny Paryskiej 3
– Komuny Paryskiej 5

6. Wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych (klatki schodowe, 
       korytarze piwniczne) niżej wymienionych budynków:

– Ogrody 27
– Ogrody 31
– Ogrody 29

7. Wymiana drzwi wejściowych w portalach niżej wymienionych budynków:
– Ogrody  7
– Ogrody 11
– Ogrody 17
– Ogrody 27
– Ogrody 29
– Ogrody 31

– Boya-Żeleńskiego 36
– Grzymały Siedleckiego 2
– Grzymały Siedleckiego 4
– Grzymały Siedleckiego 6
– Grzymały Siedleckiego 8
– Grzymały Siedleckiego 7
– Ogrody 8

8. Montaż nożycowych schodów włazów dachowych w niżej 
      wymienionych budynkach:

– Grzymały Siedleckiego 2
– Grzymały Siedleckiego 4
– Grzymały Siedleckiego 6
– Grzymały Siedleckiego 7
– Ogrody 8
– Grzymały Siedleckiego 9

Ponadto w ramach tego etapu przewidujemy realizację parkingów w niżej podanych 
lokalizacjach:

– przy ulicy Ku Wiatrakom 5a, 
– dwóch zatok parkingowych wzdłuż ulicy Staffa, 
– parkingu za budynkiem Ogrody 20 przy ulicy Staffa, 
– parkingu na rogu ulic Nałkowskiej 12 i ulicy Ku Wiatrakom, 
– trzech zatok parkingowych przy ulicy Ogrody na wysokości przychodni, 
– zatoki parkingowe pomiędzy budynkami Ogrody 23 i Ogrody 25
– zatoki parkingowe wzdłuż ulicy Ceynowy, 
– dwóch zatok parkingowych przy ulicy Grzymały-Siedleckiego 10-12
– zatoki parkingowe wzdłuż ulicy Nowowiejskiego pomiędzy budynkami Nowo-

wiejskiego 3, a Ogrody 5. 
 
Właśnie kończymy parking za Domem Kultury „Modraczek”. Nie wszystkie kolej-

ne miejsca, wcześniej ustalone, będą realizowane ze względu na planowane przez Zarząd 
Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej inwestycje bądź skomplikowane stany wła-
snościowe gruntów, które zgodnie z decyzjami ZDMiKP nie mogą należeć częściowo do 
współwłaścicieli budynków i Miasta Bydgoszczy. Lokalizacje tych parkingów możemy 
ponownie rozważyć w przyszłości przy udziale współwłaścicieli i posiadaczy praw do 
lokali, ponieważ ich realizacja musiałaby zostać poprzedzona zbyciem części gruntów, 
jakie są w chwili obecnej przypisane do budynków. Te, które udało nam się uzgodnić 
można obejrzeć na naszej stronie internetowej www.smbudowlani.pl w zakładce „Re-
witalizacja”. Warto przypomnieć, że nasze projekty zostały wybrane do realizacji przez 
Urząd głównie dlatego, że poza pracami w budynkach uwzględniały również roboty 
związane z infrastrukturą tj. budowę parkingów i placów zabaw, co jest warunkiem ko-
niecznym programu rewitalizacji naszych osiedli.

Andrzej Asztemborski

Rewitalizacja – III etap



Tradycyjnie jak co roku w spółdzielni IV kwartał to czas sporządzania szczegóło-
wych analiz działalności zarządczej, gospodarczej i finansowej, planów i konstruowania 
budżetu na następny rok. 

Co nas czeka w nowym  roku?
Zasady równowagi ekonomiczno-finansowej, gospodarności i celowości przy jed-

noczesnym realizowaniu naszej statutowej działalności na coraz wyższym poziomie to 
główne reguły, którymi się kierowaliśmy przy podejmowaniu decyzji budżetowych na 
2013 rok.

Jako zarządca i administrator nieruchomości stawiamy sobie za cel stałą poprawę 
świadczonych usług, utrzymanie wysokiej pozycji na rynku zarządzania i administrowa-
nia nieruchomościami oraz szczególnie zapewnienie mieszkańcom oczekiwanego kom-
fortu zamieszkiwania.

Tworzenie indywidualnych planów gospodarczych oraz indywidualne rozliczanie 
wszelkich kosztów i pożytków każdej nieruchomości doprowadziło do możliwie spra-
wiedliwego ponoszenia obciążeń przez mieszkańców poszczególnych budynków w na-
szej spółdzielni.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w związku z malejącą liczbą osób wpła-
cających czynsz gotówką w placówkach PKO BP (około 20%) rezygnujemy z pono-
szenia za nich opłat za prowizje bankowe. Niemniej bazując na współpracy z bankami 
staramy się uzyskać korzystne warunki dla tych mieszkańców. 

Od lipca 2013 roku będziemy zmuszeni zmierzyć się z ogromnymi zmianami  
w zakresie organizacji odbierania odpadów komunalnych. Obowiązek odbierania odpa-
dów przechodzi z mocy ustawy na gminę, jednak na spółdzielni jako zarządcy spoczywać 
będzie wiele obowiązków związanych z funkcjonowaniem nowego systemu powodują-
cych dodatkowe koszty (m.in. zakup pojemników, utrzymywanie ich w czystości, ciągłe 
składanie deklaracji o ilości mieszkańców). 

W wyniku szczegółowej analizy przychodów i ponoszonych kosztów celem ich 
zrównoważenia niezbędnym jest zweryfikowanie stawek na pokrycie pozostałych kosz-
tów utrzymania nieruchomości wspólnej, które będzie skutkowało zmianą opłat dla lokali 
mieszkalnych (wzrostem dla 137 budynków, utrzymaniem dla 3 budynków lub obniże-
niem dla 63 budynków). 

Dzięki działaniom optymalizującym uzyskanie przychodów z dodatkowej działal-
ności gospodarczej spółdzielni pomimo nieuniknionego wzrostu kosztów nie ulega zmia-
nie opłata za zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Spółdzielnia nadal bę-
dzie pokrywała część kosztów utrzymania nieruchomości przypadających na członków. 
W 2013 roku zakłada się dofinansowanie w niezmienionej wysokości około 0,28 zł/m2 

miesięcznie.
Konieczność dofinansowania kosztów eksploatacji nieruchomości dla członków 

spółdzielni wymaga utrzymania dochodów z innych źródeł takich jak: gospodarowanie 
nieruchomościami będącymi własnością spółdzielni, zarządzanie nieruchomościami ob-
cymi, operacje finansowe, inwestowanie w nieruchomości, pozyskiwanie środków z fun-
duszy unijnych.

W zakresie działalności remontowej planujemy wykonywanie prac objętych progra-
mem rewitalizacji zasobów, który wygrał konkurs na unijne dotacje oraz będziemy pro-
ponować inne remonty zgodne z potrzebami poszczególnych nieruchomości. W wyniku 
uzgodnień zakresu remontów z mieszkańcami stawka opłat może ulec podwyższeniu jeśli 

koszty remontów będą wyższe od zgromadzonych środków na funduszu remontowym.
Konsekwencją odrębnego rozliczania poszczególnych nieruchomości jest indywi-

dualne ustalanie opłat. 
 W 2013 r w wyniku analizy zgromadzonego funduszu remontowego oraz przyszło-

ściowych potrzeb remontowych na nieruchomościach zgodnie z oczekiwaniami miesz-
kańców , po raz pierwszy w historii spółdzielnia planuje obniżenie stawki na fundusz 
remontowy dla 12 budynków mieszkalnych.

Rozwój spółdzielni, a tym samym działalność inwestycyjna to kolejne wyzwania. 
W 2013 roku planujemy kontynuować zakup gruntów pod nowe inwestycje, zwiększenie 
zasobów poprzez budowę nowego budynku mieszkalno-użytkowego, podnoszenie stan-
dardu lokali użytkowych poprzez ich modernizację.

Troszcząc się o wzrost integracji lokalnej społeczności w budżecie na nowy rok 
zakładamy zwiększenie możliwości uczestniczenia mieszkańców w imprezach kultural-
nych i masowych, rozszerzenie zakresu edukacji artystycznej dla wszystkich grup wie-
kowych w oparciu o Dom Kultury „Modraczek”. Źródłem finansowania tej działalności 
będą przychody uzyskane z odpłatności za korzystanie z zajęć edukacyjnych w Domu 
Kultury oraz pożytki i inne przychody z własnej działalności spółdzielni.

Dla zobrazowania Państwu wagi i wielkości istoty budżetowania w naszej Spół-
dzielni poniżej podajemy podstawowe wielkości zaplanowane i przyjęte w 2013 roku.

Przychody zaplanowano w wysokości 89 058 tys. zł, w tym przychody zależne od 
Spółdzielni wynoszą 49 588 tys. zł oraz przychody na pokrycie kosztów niezależnych od 
Spółdzielni w kwocie 39 470 tys. zł.

Koszty i wydatki zaplanowano w wysokości 93 363 tys. zł w tym koszty i wydat-
ki zależne od Spółdzielni na kwotę 53 893 tys. zł oraz koszty niezależne na poziomie  
39 470 tys. zł.

Powstały deficyt będzie pokryty pożytkami i przychodami z własnej działalności 
gospodarczej Spółdzielni oraz w przypadku zadań inwestycyjnych środkami z funduszu 
zasobowego i środkami pochodzącymi z amortyzacji lokali użytkowych.

Lucyna Żebrowska
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PRZyJĘTO  BUDżET  NA  2013 ROK

„Ojców to nasz obyczaj prastary

Rodzinnej niwy maluje dostatek.

Symbol braterstwa, miłości i wiary

święty opłatek.”
Kajetan Kraszewski „Z opłatkiem”
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Fundusz remontowy w nieruchomościach 
garażowych

REMONTy

„Planujemy remonty z mieszkańcami” 

Tak jak robimy od kilku lat, tak i w tym roku przekazujemy Państwu w nieruchomo-
ściach, w których planowane są remonty, indywidualne informację o proponowa-

nych do wykonania na kolejny rok pracach remontowych w budynku i jego otoczeniu. Od 
mieszkańców każdej nieruchomości oczekujemy akceptacji bądź propozycji prac uważa-
nych przez Państwa za pilniejsze czy bardziej konieczne. 

Planowane prace remontowe po uzgodnieniu z mieszkańcami są przyjmowane do 
realizacji w oparciu o uchwałę Zarządu Spółdzielni po jej uprawomocnieniu. W uchwa-
le, której treść wywieszana jest na tablicy ogłoszeń w klatce schodowej, określany jest 
zakres prac i szacunkowy koszt ich wykonania. W przypadku nieruchomości, które nie 
posiadają wystarczających środków na funduszu remontowym, a mieszkańcy wyrazili 
zgodę, podniesiona zostaje stawka na fundusz remontowy do czasu spłaty zadłużenia.  
I tym samym  szybciej można polepszyć stan techniczny i estetykę swojej nieruchomości. 
W bieżącym roku część naszych mieszkańców skorzystała z tej możliwości w związku 
z czym stawka na fundusz remontowy na poszczególnych nieruchomościach jest zróżni-
cowana. Doświadczenie z ostatnich lat ugruntowuje nas w przekonaniu, że taki sposób 
postępowania postrzegacie Państwo jako korzystny. Coraz częściej też spotykamy się  
z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości, aby ustalić zakres prac z uwzględnie-
niem sugestii mieszkańców. 

Elżbieta Łukaszewska

Fundusz remontowy w nieruchomościach garażowych
   

W    poprzednich wydaniach „Tu mieszkam” przedstawialiśmy Państwu główne powody, dla 
których chcieliśmy wprowadzić fundusz remontowy w nieruchomościach garażowych. 

Po podjęciu stosownych uchwał przez Zarząd Spółdzielni wpłynęły do Rady Nadzorczej od-
wołania od części członków, którzy posiadają garaże. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z odwo-
łaniami jednak  podtrzymała uchwały Zarządu Spółdzielni. 

Zarówno do Rady Nadzorczej, jak i Zarządu Spółdzielni kierowano liczne pytania. Trzy z nich 
najczęściej się pojawiające postanowiliśmy przytoczyć na łamach „Tu mieszkam”:

Mieszkańcy pytają: Spółdzielnia w uzasadnieniu podjętych uchwał o funduszu remontowym 
powołuje się na art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Artykuł ten mówi zaś, że:

„Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych”.
Czy zapis ten może, zatem stanowić podstawę do utworzenia funduszu remontowego w nie-

ruchomościach garażowych?
Pracownicy SMB odpowiadają: Rzeczywiście zapis art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych budził wiele kontrowersji. Wątpliwości te spowodowały, że sprawy dotyczące 
w/w zapisu trafiły do organów sądowych. Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że 
lokale użytkowe i garaże stanowią zasób mieszkaniowy w rozumieniu ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych w kontekście możliwości tworzenia funduszu remontowego. (np: wyrok Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20.04.2012 r. sygn. I SA/Bk 70/12, 
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 12 października 2011 r., sygn. 
akt I SA/Wr 1103/11). 

Należy jednak podkreślić, że interpretacja ta dotyczy wyłącznie możliwości tworzenia fundu-
szu remontowego w nieruchomościach garażowych, czy lokali użytkowych i nie można jej rozcią-
gać na inne zagadnienia związane z garażami np: zagadnienia podatkowe.

Mieszkańcy pytają: Dlaczego fundusz remontowy w nieruchomościach garażowych zawiera 
23% podatek VAT? Czy podatek ten stanowi dodatkowy koszt związany z utworzonym funduszem?

Pracownicy SMB odpowiadają: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11ustawy o podatku od towa-
rów i usług zwalnia się z podatku VAT czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, 
którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących 
właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych nie będących człon-
kami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia  
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Zwolnienie to nie obejmuje garaży i lokali użytkowych, 
dla których stosuje się zasady ogólne określone w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów  
i usług. Zatem w przypadku garaży i lokali użytkowych podatkiem VAT objęte są wszystkie skład-
niki opłat związane z użytkowaniem garażu, w tym również opłata pozwalająca tworzyć fundusz 
remontowy. Należy jednak podkreślić, że podatek VAT doliczony do stawki funduszu remonto-
wego w istocie nie będzie stanowił dodatkowego kosztu. Spółdzielnia ma obowiązek naliczenia 
podatku VAT od opłat związanych z użytkowaniem garażu do Urzędu Skarbowego, ale po przepro-
wadzeniu prac remontowych i wystawieniu faktury przez Wykonawcę dokona odliczenia podatku 
VAT naliczonego przez Wykonawcę. W praktyce, zatem do pokrycia pozostanie koszt netto usługi.  
W przypadku funduszu remontowego w lokalach mieszkalnych pokrywany jest koszt brutto usługi.

Mieszkańcy pytają: Otrzymałem fakturę ze stawką na fundusz remontowy w wys. 1zł/m2 

+23% VAT. Dlaczego w przesłanej fakturze znajduje się przyjęta w uchwale stawka powiększona o 
podatek VAT skoro w uchwale nie ma o tym mowy? Czy nie powinienem otrzymać faktury ze stawką 
0,81zł/m2+23% VAT (tj: 1 zł brutto)?

Pracownicy SMB odpowiadają: Rzeczywiście w przesłanych fakturach, do przyjętych  
w uchwałach stawek dodaliśmy podatek VAT. Po Państwa uwagach za właściwą uznaliśmy inter-
pretację, że skoro w uchwałach nie ma informacji czy stawka ma charakter netto, czy brutto należy 
przyjąć, że mowa jest o stawce brutto. Stąd w grudniu 2012 r. przesłaliśmy do Państwa faktury 
korygujące. 

Pragniemy ponownie podkreślić, że systematyczne gromadzenie oszczędności 
na koncie funduszu remontowego jest dla większości osób lepszą formą niż 

jednorazowy duży wydatek. I aby utrzymać garaże w dobrym stanie technicznym 
konieczne jest wprowadzenie funduszu remontowego.

Grzegorz Zasada

MWiK zmieniają opłaty za dostawę wody 
i odprowadzenia ścieków.

Już od 1 stycznia 2013 roku

W listopadzie otrzymaliśmy z wodociągów (MWiK) oficjalne powiadomienie  
o zatwierdzeniu przez Radę Miasta Bydgoszczy taryf za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zmiany cen zostały zatwierdzone na okres 
od 1.01.2013 do 31.12.2013 r. 

Nowe ceny to 5,10 zł netto / 5,51 zł brutto za 1 m3 dostarczonej wody oraz 5,08 zł 
netto / 5,49 zł brutto za 1 m3 odprowadzonych ścieków. 
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Jak się starać o dodatki mieszkaniowe

Oznacza to dla nas mieszkańców, że łączny koszt korzystania z wody to 11,00 zł/m3 
(do 31.12.2012 r. 10,88 zł/m3). W stosunku do obecnej ceny wzrost jest niewielki  
bo o 1,1 % ale ... od 1.01.2013 w bydgoskim MWiK po raz pierwszy, w taryfie za wodę, 
wprowadzono opłatę abonamentową. Czyli stałą opłatę niezależną od ilości pobranej 
wody. Wprawdzie przyzwyczailiśmy się już do podobnych opłat w przypadku ciepła, 
gazu oraz energii elektrycznej, ale w przypadku dostawy wody i odprowadzenia ścieków 
opłata tego typu jest nowością. 

26 listopada 2012 otrzymaliśmy z MWiK wykaz kodów taryfowych przypisanych 
do naszych nieruchomości. Analiza otrzymanych danych wskazuje, że wskutek wprowa-
dzenia opłaty abonamentowej koszt związany z dostawą wody wzrośnie o około 700 tys. 
rocznie w skali Spółdzielni! Tak więc sumaryczny wzrost kosztów przekroczy 7%,  
a nie jak pisano w uzasadnieniu uchwały Rady Miasta zatwierdzającej taryfę 1,2%. Taryfa 
w zatwierdzonym kształcie jest bardzo niesprawiedliwa, bo głównie obciąża mieszkań-
ców małych budynków wielorodzinnych lub budynków zasilanych z kilku przyłączy. 

 Dlatego Spółdzielnia jako jedna z pierwszych, natychmiast po wykonaniu anali-
zy, wystąpiła do Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy Pana Romana Jasiakiewi-
cza o ponowne pochylenie się nad uchwałą i jej modyfikację. W dniu 7.12.2012 odbyło 
się spotkanie przedstawicieli spółdzielni i innych zarządców nieruchomości z Panem 
Przewodniczącym R. Jasiakiewiczem. 

Niestety przekazane informacje nie brzmią dla nas jako mieszkańców optymistycz-
nie. Wprawdzie nie podważono naszych argumentów i nawet częściowo uznano je za 
słuszne, niemniej jednak wg. stanu prawnego i wiedzy na ten temat na dzień zamyka-
nia numeru „Tu Mieszkam”, prawdopodobnie taryfa wejdzie w życie w zatwierdzonym 
kształcie do stosowania od 1 stycznia 2013 r. 

Jeżeli tak się stanie, to Spółdzielnia będzie zmuszona pobierać opłatę na pokrycie 
abonamentu płaconego do MWiK. Niekiedy będzie to znaczny koszt, przykładowo: 

Emilii Plater 12-14    abonament = 196,90 zł/m-c :14 lokali = 14,06 zł/m-c/mieszkanie

Białogardzka 24        abonament = 196,90 zł/m-c :16 lokali = 12,31 zł/m-c/mieszkanie

Jurasza 5                   abonament = 196,90 zł/m-c :22 lokali =   8,95 zł/m-c/mieszkanie

Białogardzka 6 (7 przyłączy) abonament = 7*196,90 : 180 lokali = 7,66 zł/m-c/mieszkanie

W skali roku będzie to kwota, niezależna od ilości pobranej wody, rzędu kilkudzie-
sięciu złotych na mieszkanie (na Emilii Plater 12-14 168,00 zł/rok/mieszkanie).

Ciągle mamy jednak nadzieję, że nasze nieustające działania wsparte autorytetem 
Regionalnego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych doprowadzą do zmiany niesprawie-
dliwego podziału tych kosztów na obywateli miasta.

Andrzej Dąbrowski

MWiK zmieniają opłaty za dostawę wody 
i odprowadzenia ścieków.

Od 01.01.2002r obowiązuje ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Zgodnie z przepisami tej 
ustawy mogą Państwo  ubiegać się o dodatki mieszkaniowe jeżeli:

1.  średnie dochody na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy po-
przedzających datę złożenia wniosku, nie przekraczają 125% najniższej emerytury w gospodar-
stwie wieloosobowym, (aktualnie 998,98 zł), a 175% w gospodarstwie jednoosobowym ( aktual-
nie 1.398,57 zł). 

2.  powierzchnia zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej: dla 1 osoby 
- 35,00m2, dla 2 osób – 40,00m2 , dla 3 osób – 45,00m2, dla 4 osób 55,00 m2, dla 5 osób – 65,00m2,  
a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby 
zwiększa się powierzchnię lokalu mieszkalnego o 5 m2. Powierzchnię zwiększa się również o 15m2 
jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba 
niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Ważne!
Osoby zadłużone mogą starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 

Ustawa nakłada, bowiem jedynie obowiązek wyrównywania opłat bieżących 
do pełnej wysokości czynszowej od miesiąca, w którym dodatek został przyznany.

 Odpowiednie dokumenty pobiera się w Urzędzie Miejskim Wydział Świadczeń Społecznych 
- Referat Dodatków Mieszkaniowych ul. Grudziądzka 9-15, tel. 58-58-150. Wnioski o przyzna-
nie dodatku są również udostępnione na stronie internetowej urzędu miasta Bydgoszczy (https://
um.bydgoszcz.pl/sprawy/wss-dodatki-mieszkaniowe.asp#3) Nasi mieszkańcy mogą również otrzy-
mać bezpłatnie wniosek w dziale windykacji spółdzielni (ul. Boya Żeleńskiego 1, pok. 207)

Grzegorz Zasada

średnia cena za 
m2 od 07/2012 
do 09/2012 

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

Centrum 4 570,00 zł 3 632,00 zł 2 710,00 zł 3 284,00 zł *

Na Skarpie * 3 284,00 zł 3 722,00 zł 3 373,00 zł *

Na Wyżynach * * 3 654,00 zł 3 563,00 zł 3 620,00 zł

* brak transakcji w okresie od 07-09.2012 

W tabeli podano cenę m2 ustaloną na podstawie dokonywanych transakcji sprzedaży/
kupna lokali mieszkalnych w nieruchomościach administrowanych przez naszą Spółdzielnię. 
Ceny te obejmują okres od lipca 2012 roku do września 2012 roku. 

Barbara Budziak

Jakie ceny mieszkań w budynkach 
zarządzanych przez naszą spółdzielnię osiągają mieszkańcy?

Jak przygotowujemy się do zimy

      Przed właścicielem lub zarządcą nieruchomości stoi prawny wymóg kontroli stanu 
nieruchomości, dlatego w naszej spółdzielni odpowiednio wcześniej przygotowujemy się do 
trudnego okresu zimowego. Ponieważ aura szybko się zmienia i potrafi zaskoczyć, staramy się 
być w pełni przygotowani na oblodzenia, śnieżyce i zalegające pokłady śniegu. W pierwszej 
kolejności dokonujemy przeglądu i sprawdzenia stanu technicznego drzwi, okien i samoza-
mykaczy. Wykonujemy regulacje uwzględniające zmianę warunków atmosferycznych, co ma 
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Jak przygotowujemy się do zimy

wpływ na zamontowane samozamykacze i bezpośrednio ogranicza straty ciepła. Pamiętamy 
również o zewnętrznych punktach poboru wody oraz systemach nawadniających, które zosta-
ły zakręcone a z instalacji spuszczono wodę. Przygotowanie obiektu do zimy polega również 
na kontroli pokryć dachowych oraz oczyszczeniu ich z zalegających liści i innych śmieci, 
które skutecznie zatykają koryta, rynny i rury spustowe. Przy niskich temperaturach może 
to powodować powstawanie oblodzenia i sopli, które  mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla 
mieszkańców i  zniszczenie mienia. Jednym z ważniejszych zadań zimowego utrzymania nie-
ruchomości jest odśnieżanie. W związku z powyższym niezbędny sprzęt do odśnieżania został 
przygotowany, a dla każdej nieruchomości zmagazynowano suchy piasek do posypywania 
chodników, aby pierwszy atak śniegu nie sparaliżował życia mieszkańców osiedli. Szczegól-
nie kosztowne są prace związane z odśnieżaniem dachów. Pamiętamy o obowiązku usuwa-
nia zalegającego śniegu z dachów o dużych powierzchniach lub rozpiętościach. Usytuowanie 
budynku i kierunek wiatru przy intensywnych opadach śniegu powoduje, że gromadzi się on  
w rynnach i na gzymsach, co może prowadzić do powstania zagrożeń. Prosimy o zgłasza-
nie wszelkiego rodzaju niepokojących spostrzeżeń do administracji osiedlowych. Przygoto-
wanie do zimy to również zabezpieczenie odpowiedniego budżetu na usuwanie jej skutków. 
Usuwanie śniegu z dachów, chodników, dróg i parkingów, w szczególności zaś jego wywóz,  
to usługa kosztowna, na którą zabezpieczono fundusze w budżecie spółdzielni.

Zimą najczęściej ujawniają się wszelkiego rodzaju usterki w budynkach. Dlatego jest  
to doskonały okres, który testuje sprawność zarządcy. Dlatego biorąc pod uwagę wszystkie 
wykonane przygotowania mamy nadzieję, że zrobiliśmy wszystko, aby zabezpieczyć budynki 
przed zimą, a poczynione starania uchronią mieszkańców  przed przykrymi niespodziankami.

Niedogodne zimowe warunki atmosferyczne powodują, że wiele osób bezdomnych  
z parków i altanek przenosi się do budynków mieszkalnych, w szczególności wielopiętro-
wych. Nie jest to komfortowa sytuacja dla ich mieszkańców. Biorąc pod uwagę doświadcze-
nia z lat ubiegłych oraz wnioski mieszkańców wznowiliśmy z dniem 01.12.2012 odpłatną 
ochronę dla budynków wysokich w osiedlu „Na Skarpie”. Ochrona pracuje jak w poprzednim 
okresie tj. od godziny 20.00 do 6.00.

Podajemy Państwu numer telefonu, pod który należy zgłaszać informacje o przebywaniu 
osób nieuprawnionych w korytarzach i klatkach schodowych budynków objętych ochroną. 
Państwa pomoc umożliwi skuteczniejszą pracę patroli firmy ochroniarskiej.

Tel.  52  362 01 10
Mirosław Brzemiński

 Jaki jest adres strony internetowej Spółdzielni?
       Adres strony internetowej spółdzielni to: www.smbudowlani.pl
Znajdziecie Państwo na niej szereg informacji np. o harmonogramie wymiany, czy odczytów 

podzielników, informacje o organizowanych przetargach, czy oferty zamiany i sprzedaży lokali.

Kiedy będą roznoszone nowe książeczki opłat mieszkaniowych?
 Nowe książeczki opłat mieszkaniowych będą roznoszone do Państwa skrzynek na listy pod 

koniec stycznia 2013 roku.

Sprzedałam mieszkanie, mam jeszcze wolne blankiety w książeczce opłat, 
         czy mogę ją przekazać nowemu właścicielowi?
 Każdy właściciel lokalu ma nadawany indywidualny numer identyfikacyjny, dlatego proszę 

nie przekazywać sobie książeczek opłat po zbyciu prawa do lokalu. Przekazanie książeczek 
opłat powoduje niewłaściwe księgowanie dokonywanych wpłat.

Gdzie mogę zgłosić zmianę ilości osób zamieszkujących w moim mieszkaniu?
 Zmianę ilości osób można zgłosić we właściwej dla miejsca zamieszkania administracji 

osiedla lub w dziale obsługi mieszkańców przy ul. Boya-Żeleńskiego 1. Można też przesłać 
odpowiednie oświadczenie pobrane ze strony internetowej www.smbudowlani.pl zakładka 
dokumenty do pobrania.

Chcę podarować moje własnościowe prawo córce – czy mogę to zrobić w spółdzielni?
 Przed podpisaniem aktu notarialnego należy zgłosić się do spółdzielni w celu uzupełnienia 

odpowiednich dokumentów i odbioru zaświadczenia potrzebnego do notariusza. Akt darowi-
zny bowiem podpisywany jest w kancelarii notarialnej. 

Zgubiłam kluczyk do skrzynki na listy, gdzie mogę otrzymać nowy?
 Niestety – nie ma możliwości dorobienia nowego kluczyka, w przypadku jego zagubienia 

trzeba wymienić cały zamek. Należy to zgłosić we właściwej administracji osiedla, koszt 
usługi to około 30 zł. 

Czy w kasie Spółdzielni mogę uregulować opłaty kartą płatniczą?
 W kasie spółdzielni wpłaty można dokonywać jedynie gotówką, nie ma możliwości płatności 

kartą płatniczą.

Chcę odebrać nadpłatę z rozliczeń mediów, gdzie mam się udać?
 Z dowodem osobistym i rozliczeniami proszę zgłosić się do działu obsługi mieszkańców  

ul. T. Boya-Żeleńskiego 1 – parter – w celu otrzymania dyspozycji do odbioru nadwyżki  
z kasy spółdzielni. 

Czy po zgonie męża powinnam załatwić sprawy spadkowe?
 Tak, po zgonie męża powinna Pani udać się do kancelarii notarialnej lub sądu i uregulować 

sprawy spadkowe. W zależności od wybranej instytucji otrzyma Pani Akt Poświadczenia 
Dziedziczenia bądź Postanowienie Sądu o nabyciu praw do spadku. Z takim dokumentem 
powinna Pani zgłosić się do spółdzielni w celu dopełnienia niezbędnych formalności.

Otrzymałam ostatnio pismo z ENEI, czy musze zmieniać dane u dostawcy prądu?
 Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Dziale Obsługi ENEA przy ul. Warmińskiego 6, tel. 52 374 

24 90, jeżeli nasze dane adresowe są aktualne, nie musimy nic robić. Należy tylko pamiętać, aby na 
bieżąco aktualizować adres, na który ENEA ma przesyłać rachunki za energię

Barbara Budziak

Odpowiadamy na pytania

Świeciła gwiazda na niebie,
Srebrna i staroświecka.
Świeciła wigilijnie,
Każdy zna ją od dziecka.
Leopold Staff „Gwiazda”



Szanowni Państwo

W aktualnym numerze biuletynu kontynuujemy przedsięwzięcie dotyczące umieszcza-
nia ważnych i potrzebnych informacji dotyczących naszego wspólnego, szeroko pojętego 
bezpieczeństwa. W tym wydaniu udzielimy Państwu kilka ważnych porad dotyczących zapo-
biegania pożarom jak i postępowania w razie pożaru. 

Zapraszam do lektury
Piotr Kozłowski

18 CZASOPISMO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  BUDOWLANI

1958-2012
19

Rozwiązane krzyżówki prosimy o nadsyłanie na adres: DK „Modraczek”, 
ul. Ogrody 15, 85-870 Bydgoszcz do 31 stycznia 2013 roku. Spośród autorów poprawnie 

rozwiązanych krzyżówek wylosujemy laureatów, którzy otrzymają 
nagrody. Nagrodzone osoby podamy w wiosennym wydaniu „Tu mieszkam”.

Zdajemy sobie sprawę, że nasze spółdzielcze „Tu Mieszkam” zawiera czasami artykuły i informacje nie 
trafiające w Państwa oczekiwania. Szczególnie mogą wydawać się być nudne, gdy temat się powtarza. Nie 
wynika to jednak z braku zagadnień do zaprezentowania, ale raczej z dużego znaczenia opisywanych spraw dla 
naszej spółdzielczej codzienności. 

Dlatego znowu wracamy do podziału gruntów na poszczególne nieruchomości. Dla każdego budynku 
wydzielony został teren wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącą część wspólną nieruchomości.

Z obserwacji wnioskujemy, że nie wszyscy z Państwa wiedzą jak przebiegają granice działek przypisanych do 
budynków, w których zamieszkują. Czy wiedza taka jest potrzebna? Na to pytanie niech odpowie sobie każdy z nas. 
Nie interesujemy się tymi sprawami do momentu, w którym działania czynione na nieruchomości sąsiedniej zaczynają 
utrudniać nam życie.

Ostatnio szczególne kontrowersje wzbudza wygradzanie poszczególnych nieruchomości. Niestety, wy-
konywane ogrodzenia niejednokrotnie uniemożliwiają korzystanie z ciągów komunikacyjnych, które funkcjo-
nowały „od zawsze”. Nikt z nas nie zastanawiał się, czy każdego dnia idąc do pracy czy do sklepu korzysta  
z chodnika należącego do innej nieruchomości (posiadającej współwłaścicieli), czy z mienia spółdzielni (nale-
żącego do wszystkich członków), a może z mienia komunalnego. Przyzwyczajamy się do określonych sytuacji 
i stają się one dla nas oczywiste, a jakakolwiek zmiana wzbudza obawy i niezadowolenie. To, co było dobre  
i wygodne nagle znika i musimy przyzwyczajać się do nowego porządku. Poszczególne nieruchomości stano-
wią współwłasność spółdzielni oraz osób posiadających w nich lokale. Właściciele, a także posiadacze praw 
spółdzielczych są uprawnieni do tego by decydować o swoim budynku i jego otoczeniu. Jeżeli większość z nich 
wyrazi wolę przeprowadzenia prac remontowych czy modernizacyjnych, zostaną one wykonane po spełnieniu 
dwóch warunków, a mianowicie muszą być przeprowadzone zgodnie z prawem oraz muszą być na to środki  
finansowe zgromadzone na funduszu danej nieruchomości.

Tak się dzieje w przypadku wspomnianych ogrodzeń. Niestety, niejednokrotnie mieszkańcy nie biorą pod 
uwagę stosunków dobrosąsiedzkich. Bywa tak, że to co dobre i wygodne dla lokatorów jednej nieruchomości staje 
się utrudnieniem dla sąsiadów z budynków obok. Jednak skoro zamierzenie nie jest sprzeczne z prawem, to miesz-
kańcy na swoim terenie i z własnych środków finansowych mogą przeprowadzać takie prace. Spółdzielnia, jak 
oczekują niektórzy, nie może zabronić takich działań, jej rola polega jedynie na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 
wszystkich procedur oraz na dopilnowaniu prawidłowości prowadzonych prac. 

Niełatwa jest akceptacja zmian. Trudno zrezygnować z dotychczasowych przyzwyczajeń. Konieczne jest 
jednak dostosowanie się do obecnych stosunków własnościowych. Musimy mieć pełną świadomość tego, co 
posiadamy oraz przysługujących w związku z tym praw, ale również i obowiązków.   

Elżbieta Rogalla

Dlaczego się odgradzamy

  1. czerwieni się w zbożu
  2. ojcowska broń Herculesa
  3. wykaz, rejestr, tabela
  4. celebrowane w Kościele w każdą niedzielę, adoracja
  5. prawość, zacność
  6. zgrane towarzystwo lub grupa zakonników
  7. praktykantka w pracy
  8. ogół czynności związanych z zarządzaniem
  9. odmieni aktora
10. dzień tygodnia
11. sukcesorka, następczyni
12. konserwatysta, klasyk
13. obrotność, zapał, zaradność
14. odbiegający od ogólnie przyjętych zasad



silnego wzrostu temperatury i zadymienia położyć się na balkonie pod oknem i okryć szczelnie 
kocem lub innym okryciem.

W przypadku pożaru w mieszkaniu sąsiednim lub na niższej kondygnacji oraz zadymienia 
korytarza i klatki schodowej należy:
– pozostać w domu zamykając drzwi wejściowe do mieszkania
– zakręcić zawór gazu, wyłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej,
– w celu niedopuszczenia do przenikania dymu i wysokiej temperatury przez drzwi wejściowe do 

mieszkania należy zabezpieczyć otwory i nieszczelności drzwi (np. mokrym ręcznikiem),
– przygotować zapas wody do gaszenia lub chłodzenia elementów konstrukcyjnych i wyposaże-

nia,
– w razie potrzeby wzywać pomocy przez otwarte okno lub balkon.

W przypadku pożaru na wyższej kondygnacji należy pozostać w mieszkaniu lub opuścić je 
na wezwanie kierującego akcją gaśniczą zamykając drzwi wejściowe do mieszkania na klucz. Nie-
zależnie od powyższych wskazań, po przybyciu straży należy bezwzględnie podporządkować się 
poleceniom kierownika akcji ratowniczo-gaśniczej.

2. Zasady zachowania bezpieczeństwa pożarowego podczas użytkowania ozdób świą-
tecznych.

W ferworze świątecznych przygotowań często zapominamy o wyłączeniu na czas garnka  
z bigosem czy przypilnowaniu dzieci bawiących się zimnymi ogniami przy choince. Przed przy-
stąpieniem do ubierania choinki trzeba zadbać o to, aby ustawić ją we właściwym miejscu, aby nie 
stanowiła zagrożenia pożarowego. Przede wszystkim należy zachować odstęp od różnego rodzaju 
piecyków, grzałek, słoneczek, termowentylatorów oraz oczywiście kominków. Bardzo ważne jest 
także, aby strumień ciepła wydobywający się z tych urządzeń skierowany był w przeciwna stronę 
niż choinka. Według przepisów odległość ta powinna wynosić 60 cm. Oczywiście byłoby lepiej, 
gdyby ten odstęp był większy. Ważne jest także, aby nie ustawiać choinki blisko zasłon i firanek. 
Nie ma to znaczenia czy jest to choinka prawdziwa, czy sztuczna gdyż obie palą się tak samo łatwo. 
Jeżeli chodzi o oświetlenie choinki to najlepsze są lampki już gotowe – przestrzegamy przed tzw. 
samoróbkami. Często przy choince zapalamy sztuczne ognie lub świeczki, dlatego kolejną ważną 
rzeczą jest stabilne ustawienie drzewka tak, aby się nie przewróciło. Teoretycznie tzw. zimne ognie 
są bezpieczne jeżeli zawieszone zostały pod gałązkami i ich nie przypalają. Wytwarzają one jednak 
wysoką temperaturę i w sprzyjających warunkach mogą wywołać pożar. Dlatego nie należy zezwa-
lać dzieciom na zabawę sztucznymi ogniami bez nadzoru osoby dorosłej. W przypadku dojścia do 
pożaru choinki w pierwszej kolejności należy dokonać wyłączenia z instalacji elektrycznej ozdób 
(lampki, światełka). Następnie polać choinkę wodą lub użyć gaśnicy. Jeżeli pożar się rozprzestrze-
nia należy wezwać straż pożarną. Żywe choinki lepiej jest trzymać w doniczce lub wiaderku, gdyż 
wolniej wysychają a co się z tym wiąże wolniej się palą. Niebezpieczne mogą być także lampki 
zawieszane na wolnym powietrzu. Ozdabia się nimi rosnące w ogródkach świerki, jodły i inne 
drzewka, a także wejścia do domów i okapy dachów. Girlandy różnokolorowych światełek wyglą-
dają imponująco, ale należy zwrócić uwagę, czy są one przystosowane do używania w tych warun-
kach. Nie mające właściwej izolacji lampki, które w pomieszczeniach mogłyby być niezawodne, 
po zamoknięciu na deszczu lub śniegu mogą doprowadzić do porażenia prądem. 

3. Zasady bezpiecznego użytkowania materiałów pirotechnicznych
Materiały pirotechniczne są mieszaninami substancji utleniających i palnych, które w po-

łączeniu z różnymi substancjami dodatkowymi dają określony efekt (cieplny, świetlny, barwny, 
dymny, dźwiękowy, odrzutowy) w wyniku spalania. Spalanie niektórych materiałów pirotechnicz-
nych może w odpowiednich warunkach przejść w wybuch. W związku z powyższymi cechami 
mogą być one zaliczane do materiałów wybuchowych. Większość wyrobów pirotechnicznych jest 
wrażliwa na płomień, wysoką temperaturę, oraz bodźce mechaniczne Stwarzają przez to poważne 
niebezpieczeństwo, nawet przy prawidłowym obchodzeniu się z nimi. Niestety niektóre z nich 

Co roku dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy pożarów, ilość strażackich interwencji co-
rocznie wzrasta, a statystyki ofiar śmiertelnych pożarów wskazują tendencję wzrostową. Przy-
czyny powstawania pożarów od lat się powtarzają. Dominujące grupy to: umyślne podpale-
nia, nieostrożność osób dorosłych i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń  
i instalacji elektrycznych i gazowych, zła obsługa urządzeń grzewczych. Każdy pożar budyn-
ku mieszkalnego powoduje straty i niejednokrotnie tragedie ludzkie. Na wyposażeniu naszych 
mieszkań posiadamy szereg materiałów palnych, począwszy od palnych boazerii poprzez me-
ble, podłogi, wyposażenie wnętrz. Niejednokrotnie w starym budownictwie istniejąca in-
stalacja elektryczna niedostosowana jest do wymagań ilości poboru energii obecnie używa-
nych odbiorników energii elektrycznej. Podczas każdego pożaru powstaje duże zadymienie.  
W ciągu kilku minut niekontrolowanego procesu spalania ilość wydzielających się toksycznych 
substancji powoduje, że po kilku wdechach organizm człowieka ulega zatruciu, niedotlenieniu, 
 a w dalszej konsekwencji prowadzi do zgonu. Należy zaznaczyć, że w 90% przyczyną zgonu nie 
jest ogień i wysoka temperatura, lecz właśnie wdychanie produktów spalania.

1. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru w budynku mieszkalnym
Nawet najmniejszy płomień powoduje wzrost temperatury i wyzwalanie energii cieplnej, 

wskutek czego ogrzewają się materiały i przedmioty znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie 
i zaczynają płonąć. Jednocześnie zjawisko to narasta i staje się trudne do opanowania. Wszystkie 
niemal pożary, z wyjątkiem spowodowanych wybuchem lub awarią, powstają od małych ognisk, 
które można ugasić przysłowiową szklanką wody. Nie powodują one przeważnie większych strat 
materialnych. Jeżeli jednak w krytycznym momencie zabraknie podręcznego sprzętu i środków 
gaśniczych lub osoby, która potrafi je prawidłowo wykorzystać, a także jeżeli pożar nie zostanie 
natychmiast zauważony, w krótkim czasie przyjmie on fazę małego, a następnie średniego i duże-
go. Pożar w budynku mieszkalnym powstać może w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, 
poddaszach, zsypach, pionach instalacji elektrycznych oraz innych instalacjach ocieplanych mate-
riałem palnym. W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować osoby przeby-
wające w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną (tel. 998 lub 112). 

Po wykręceniu numeru alarmowego straży pożarnej i zgłoszeniu się dyżurnego należy spo-
kojnie i wyraźnie podać:
– swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego przekazywana jest informacja o zdarzeniu,
– adres i nazwę obiektu,
– co się pali, na którym piętrze,
– czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
– po podaniu informacji nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgło-

szenia.
Przyjmujący może zażądać:

– potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
– dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

Największe zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu pożaru niesie ze sobą zadymienie 
poziomych i pionowych dróg ewakuacji. W przypadku pożaru we własnym mieszkaniu należy:
– wyprowadzić z mieszkania dzieci i osoby niepełnosprawne,
– w zależności od zaistniałej sytuacji podjąć działania gaśnicze, wyłączyć dopływ gazu i energii 

elektrycznej, nie otwierać okien,
– jeśli ugaszenie pożaru we własnym zakresie jest niemożliwe, opuścić mieszkanie zamykając 

drzwi jedynie na klamkę.
Nie można dopuścić do odcięcia przez pożar drogi wyjścia z mieszkania, a gdy już do tego 

dojdzie udać się do pomieszczenia posiadającego okno lub balkon, najdalej usytuowanego od miej-
sca pożaru, zabierając ze sobą (jeśli jest to możliwe) mokry koc lub ręcznik zamykając za sobą 
drzwi do innych pomieszczeń na klamkę. Wezwać pomoc przez okno lub z balkonu, a w przypadku 
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Jestem odpowiedzialny. 
Czuję się bezpiecznie.



Przy wigilijnym stole,

Łamiąc opłatek święty,

Pomyślcie, że dzień ten radosny

W miłości jest poczęty
Jan Kasprowicz „Przy Wigilijnym stole”

produkowane są, jako zabawki dla dzieci. Rokrocznie media donoszą o wypadkach związanych 
z nieodpowiednim bądź nieostrożnym używaniem środków pirotechnicznych. Skoro używanie 
materiałów pirotechnicznych jest nieuniknione, należy zatem przestrzegać pewnych zasad, które 
pozwolą na ich bezpieczne używanie. Materiałów pirotechnicznych mogą używać tylko osoby do-
rosłe, ściśle stosując się do załączonych instrukcji. Niewłaściwa obsługa może doprowadzić np. do 
wybuchu w rękach i poważnych oparzeń. Nie wolno używać materiałów pirotechnicznych w po-
mieszczeniach zamkniętych, gdyż wypuszczony fajerwerk będzie odbijał się od ścian i może dojść 
do zapalenia włosów lub garderoby, a wybuch może również spowodować uszkodzenie słuchu. 
Używać ich można tylko i wyłącznie na otwartej przestrzeni. Nie wolno wypuszczać fajerwerków 
z okien i balkonów, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do naszego mieszka-
nia lub sąsiadów i spowodować panikę bądź pożar. Z tych samych względów nie wolno kierować 
ich w stronę zabudowań. Wypuszczamy je zawsze na wolną przestrzeń. Nie wolno wrzucać petard 
i fajerwerków w miejsca gdzie przebywają lub mogą przebywać ludzie. Nie wolno rzucać petard 
i fajerwerków na samochody, stacje paliw i zbiorniki z płynami łatwopalnymi. Wszyscy musimy 
pamiętać, że środki pirotechniczne są materiałami wybuchowymi o dużej temperaturze palenia 
się i dużym polu rażenia w momencie wybuchu. Wypuszczając petardę lub inny fajerwerk trzeba 
przewidzieć tor lotu i miejsce upadku. Bawiąc się tak niebezpieczną zabawką, bierzemy na siebie 
odpowiedzialność za szkody, które może ona wyrządzić.

Chcesz sprzedać czy zamienić mieszkanie?
Zapraszamy do zamieszczenia ogłoszenia

na naszej stronie internetowej – www.smbudowlani.pl
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Pojawiają się również hipotezy, że geneza Gwiazdora może sięgać jeszcze bardziej wstecz  
i wywodzić się od ortodoksyjnych protestantów, którzy odrzucali kult świętych, a zatem i Świę-
tego Mikołaja. Być może przyczyniło się to do powstania Gwiazdora jako substytut Świętego Mi-
kołaja? Zakorzenić się to miało na terenach będących pod wpływem niemieckim, czyli ziemiach 
dawnego zaboru pruskiego.

Sam zwyczaj rozdawania prezentów przez Gwiazdora datowany jest dopiero na połowę XIX 
w. Tradycją najpowszechniej przekazywaną obecnie jest, że Gwiazdor niesie ze sobą wór, w któ-
rym znajdują się podarki i rózgi. Odpytuje dzieci z pacierza, zna ich dobre i złe uczynki. Grzecz-
nym wręcza prezenty, niegrzecznym rózgi. Niekiedy też straszy się niegrzeczne dzieci, że dostaną 
lanie pydą. 

Tymczasem Święty Mikołaj w naszym regionie owszem przychodzi, ale 6 grudnia. Tego dnia, 
a raczej wieczorem dzień przed, zwłaszcza dzieci, wystawiają swoje wyczyszczone buty, w których 
Święty Mikołaj umieszcza prezenty. 

Tradycje świąteczne różnią się także w mniejszym czy większym zakresie w poszczególnych 
domach. Wielu z nas pochodzi z innych regionów lub posiada tam rodziny. Zwyczaje z różnych 
stron przenikają się, dzięki czemu tworzą wyjątkową danej rodzinie specyfikę. Bez względu na 
to, czy odwiedza nas Gwiazdor, Święty Mikołaj czy jeszcze ktoś inny, spożywamy te czy inne 
potrawy, spotykamy się w mniejszym czy większym gronie, warto kultywować bożonarodzeniowe 
tradycje. One w pewnym sensie definiują kim i skąd jesteśmy.

Rafał Jaroch
Wykorzystane źródła:
http://www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl/Etnografia/kujawy/Obrz%C4%99dy-i-zwyczaje.html
http://www.portalbydgoski.pl/tradycje-wigilijne-pomorza-i-kujaw
http://www.wiatrak.nl/1339/mikolaj-kontra-gwiazdor
http://swiety-mikolaj.com/swiety-mikolaj-na-swiecie.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazdor
http://realiaszaraka.blogspot.com/2006/12/swmikoaj-czy-gwiazdor.html

KASy SPółDZIeLNI CZyNNe:
24.12.2012 w wigilię od 7.00 do 12.00

2.01.2012 (z powodu inwentaryzacji) od 11.00 do 15.00

GWIAZDOR KONTRA ŚWIĘTy MIKOŁAJ

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Mimo, że w tradycji chrześcijań-
skiej najważniejszym świętem jest Wielkanoc, to właśnie „Gwiazdka” przebija je wielkością przy-
gotowań, specyfiką atmosfery czy tym bardziej wydatków. Większość z nas przywiązuje dużą rolę 
do tradycji bożonarodzeniowych. Część z nich jest podobna do innych regionów Polski czy świata, 
niektóre stanowią specyfikę terenów Kujaw czy Pomorza.

Tym co nas wyróżnia spośród innych części kraju jest z pewnością postać Gwiazdora, który 
występuje w tradycji wielkopolskiej, lubuskiej oraz w części Kujaw i Pomorza. Często powtarza-
nym błędem jest myślenie, że Gwiazdor jest wymysłem minionego ustroju czy laicyzacji życia. Nic 
bardziej mylnego. Tradycja Gwiazdora sięga wiele lat wstecz, do czasów, w których nikt jeszcze 
nie słyszał o komunizmie i  jak najbardziej jest chrześcijańska. Gdzie ma swój początek? Najpraw-
dopodobniej, co też jest w miarę powszechnie znane, wzięła się od tradycji kolędowania w Wigilię 
Bożego Narodzenia (lub dopiero w same Święta czy tuż po nich). Kolędnicy (tzw. Wigiliarze lub 
Wigiliorze) chodzili po domach, śpiewali, a w zamian otrzymywali drobne dary. Na ich czele szła 
zazwyczaj osoba ubrana w kożuch, często wywinięty na drugą stronę, futrzaną czapkę, w masce 
lub w wysmarowanej sadzą twarzą. Towarzyszyła mu Gwiazda, która rozjaśniać miała mu drogę 
i prowadzić we właściwym kierunku, niczym Gwiazda Betlejemska. Czasem była to gwiazda za-
mieszczona na kiju, którą niósł jeden z kolędników. W Wielkopolsce Gwiazdą często była osoba, 
która rozdawała prezenty, zazwyczaj słodycze czy orzechy. Czasami za gwiazdy przebierało się 
wielu kolędników. 

Jestem odpowiedzialny. 
Czuję się bezpiecznie.
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Nowoczesne technologie coraz bardziej przenikają do naszego życia codziennego. Te-
lewizja cyfrowa, telefony komórkowe, karty płatnicze to już codzienność dla więk-

szości z nas. Mając to na uwadze nasza Spółdzielnia wraz ze Stowarzyszeniem K.S.T.S. 
Ogrody wprowadza możliwość podglądu monitoringu z kamer zainstalowanych na osie-
dlach. 

W pierwszej kolejności staramy się wzmocnić bezpieczeństwo najmłodszych człon-
ków naszej społeczności, w szczególności osób korzystających z otwartego w tym roku 
miasteczka rekreacyjnego przy ulicy Ogrody. Jeszcze w grudniu zostanie uruchomio-
na możliwość podglądu z kamer znajdujących się na tym terenie nie tylko w telewi-
zorach, lecz również w komputerach oraz urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) 
wyposażonych w system operacyjny Android. Mamy nadzieję, że ta nowatorska usługa 
przyczyni się do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Szczegółowe in-
strukcje na temat instalacji tej usługi dostępne są na stronach www.smbudowlani.pl oraz  
www.tvogrody.com. W najbliższym czasie usługa zostanie rozszerzona o teren nowo po-
wstałego parkingu za DK Modraczek oraz dwa inne miejsca na osiedlu „Na Skarpie”.

Sławomir Krajewski

PROPOZyCJE MODRACZKA

3 stycznia godz. 18.00 
zapraszamy zainteresowanych historią i życiem współczesnym Indian Ameryki 

Północnej na kolejne spotkanie pod hasłem: „Apacze – Orly Południowego Wschodu”  
– prowadzenie Adam Piekarski

10 stycznia godz. 18.00 
gościem w Kawiarni Literackiej będzie Andrzej Dębkowski

– poeta, krytyk literacki, publicysta, eseista, dziennikarz i wydawca

14 stycznia do 25 stycznia 
zajęcia fakultatywne w ramach drzwi otwartych – „Ferie z Modraczkiem”

17 stycznia godz. 18.00 
audycja muzyczna, której instrumentem przewodnim będzie gitara klasyczna

31 stycznia godz. 17.00 
Koncert Noworoczny w wykonaniu dzieci z pracowni muzycznej DK „Modraczek”

1 lutego godz. 10.00 
Bal Karnawałowy dla najmłodszych dzieci

Monitoring na osiedlu

Zbliżamy się do kolejnego Jubileuszu Spółdzielni. Nadchodzący rok obfitować będzie w cykl 
imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych prezentujących osiągnięcia Spółdzielni w tych 
sferach.

Mamy zamiar przygotować szereg konkursów i koncertów okolicznościowych. Główne ob-
chody planujemy jesienią  z uroczystą galą i koncertem. Zamierzamy również przygotować wysta-
wę prezentującą historię i współczesność w naszej Spółdzielni.

W nadchodzącym roku przypada również 35. lecie działalności Domu Kultury „Modraczek” 
oraz już po raz 15 zaprosimy Państwa do wspólnej zabawy w czasie imprezy osiedlowej „Wiosna 
na Wyżynach”. Festyn rodzinny planujemy zorganizować 9 czerwca  i chcemy nadać mu charakter 
bardziej uroczysty.  

Również szczególną oprawę będą miały spotkania cykliczne, które na stałe wpisały się w ka-
lendarz kulturalny miasta, takie jak Kawiarnia Literacka czy spotkania dotyczące historii i dnia dzi-
siejszego Indian Ameryki Północnej. W ramach spotkań literackich już w styczniu gościć będziemy 
poetę, krytyka literackiego, publicystę, eseistę, dziennikarza i wydawcę – Redaktora naczelnego 
„Gazety Kulturalnej” Andrzeja Dębkowskiego.

Również już zapraszamy na cykl koncertów przygotowanych przez studentów i muzyków 
bydgoskich.

Rozpoczniemy rok jubileuszowy z przekonaniem, że tak jak przez te, już śmiało mogę napi-
sać, minione 55 lat również i dzisiaj nie zabraknie nam wsparcia ze strony naszych mieszkańców, 
działaczy i władz lokalnych.

Agnieszka Buzalska

Chcą nas czytać w kraju

Redakcja „Tu mieszkam” otrzymała propozycję od Instytutu Gospodarki Nierucho-
mościami w zakresie przekazywania szerszej grupie odbiorców treści naszego czasopi-
sma. 

Jest to dla nas sygnał, że zawarte w nim informacje, poruszane tematy są ważne  
i cenne nie tylko dla naszych mieszkańców ale i dla innych osób, które zajmują się  za-
rządzaniem nieruchomościami, pośredniczą w obrocie nieruchomościami albo są rze-
czoznawcami majątkowymi. I tak już świąteczne wydanie naszego czasopisma, które 
właśnie dotarło do Państwa zostanie przekazane do IGN i zostanie zamieszczone na por-
talu internetowym Instytutu, w specjalnie przygotowanej dla tego celu rubryce: „Z życia 
spółdzielców”.

Mamy nadzieję, że ten fakt będzie dla Redakcji „Tu mieszkam” motywacją do 
jeszcze lepszej pracy nad artykułami, tematyką i oprawą naszego czasopisma. Mimo 
że całkiem niedawno zmieniliśmy szatę graficzną i nadaliśmy naszemu pismu nazwę,  
a już rozważamy kolejną zmianę sposobu redagowania oraz wydawania naszego kwartal-
nika. Możliwa zmiana ma uczynić nasze pismo jeszcze ciekawszym i bardziej atrakcyj-
nym. Chcemy służyć Państwu coraz lepiej.

Agnieszka Buzalska

Konkurs na nazwę miasteczka rekreacyjnego
Konkurs na nazwę miasteczka rekreacyjnego przy ulicy Ogrody trwa nadal. Roz-

strzygnięcie nastąpi w trakcie imprez roku jubileuszowego, które będziemy realizować 
w 2013 r.

55 urodziny czas zacząć

Przypominamy!
Od 1 lutego ostatecznie spółdzielnia nie będzie ponosić kosztów prowizji za 

opłaty czynszu w agencjach i kolekturach PKO BP wnoszone przez mieszkańców.
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RADA NADZORCZA SPółDZIeLNI 
przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 16.00 do 17.00.

ZARZąD SPółDZIeLNI 
w każdy wtorek od godz. 14.00 do 17.00.

RADA OSIeDLA
Częstotliwość spotkań w praktyce. Posiedzenia 1 raz w miesiącu.

Dyżur: każdy pierwszy wtorek, w godz. 16.00-17.00 w budynku właściwej Administracji Osiedla
„Centrum”

tel. 52 341 46 92, fax 052 341 49 11,  centrum@smbudowlani.pl
„Na Skarpie”

tel. 52 361 38 93, fax 052 361 29 01,  naskarpie@smbudowlani.pl
„Na Wyżynach”

tel. 52 363 89 51, fax 052 363 89 96,  nawyzynach@smbudowlani.pl

POGOTOWIe TeCHNICZNe
Awarie do Pogotowia Technicznego w nocy oraz w soboty, niedziele i święta prosimy bezpośrednio 
zgłaszać do osób dyżurujących:
– awarie elektryczne tel. 604 400 756
– awarie wodno-kanalizacyjne, odpowietrzenia tel. 665 880 013
– awarie domofonowe tel. 604 215 268
– awarie wind całodobowo do firmy konserwującej windy w Państwa nieruchomości 

To nic nie kosztuje a tak wiele może pomóc, 
szczególnie pokrzywdzonym przez los. 

Możemy w ten sposób wesprzeć jedną z nielicznych świetlic 
terapeutycznych  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

– KRS 0000013726 – działającą od ponad 13 lat 

przy ul. Al. Kard. St. Wyszyńskiego 58, której podopieczni wywodzą się z różnych części naszego 
miasta, w tym również terenu działania naszej Spółdzielni. Żeby podzielić się 1%  wystarczy tylko 
dobra wola i roczne rozliczenie 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 właściwego Urzędu Skarbowego.

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

e-mail: swietlicarmo@wp.pl
Serdeczne podziękowania tym Wszystkim, którzy przekazali 

świetlicy swój 1% w rocznym zeznaniu podatkowym za 2011 r.

  Podaruj  1% podatku potrzebującym

REKLAMA PŁATNA
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