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Tylko w TU MIESZKAM:



wiadomości: dobra i zła

Klamka zapadła, 30 października 2013 r. Rada Miasta Bydgoszczy uchwaliła nowe 
taryfy. 
Dobra wiadomość, potwierdziła się informacja, że cena wody i odprowadzenia 

ścieków pozostaje bez zmian.  
Zła wiadomość jest taka że, pomimo zapewnień Pana Prezesa MWiK, które można 

było usłyszeć w mediach i na wielu spotkaniach z udziałem przedstawicieli spółdzielni oraz 
członków Rady Miasta, rosną koszty wprowadzonej od stycznia tego roku opłaty abona-
mentowej i to znacznie, bo o około 60-80%. W efekcie należy się liczyć ze wzrostem łącz-
nych kosztów związanych z używaniem wody. W skali naszej spółdzielni będzie to wzrost 
średnio 3-4%. 

w niektórych budynkach wzrost będzie jednak dużo wyższy, a w przypadku po-
jedynczych odbiorców zużywających mało wody, koszty abonamentu mogą nawet 
przekroczyć 50% kosztów dostawy wody. 

MWiK dąży do ustalenia wysokości opłaty abonamentowej na podstawie ilości 
punktów poboru wody w budynku, żądając od Spółdzielni podania, oprócz standardowego 
wyposażenia mieszkań, także ilości pralek i zmywarek. Pomijając, że proponowanie 
teoretycznych obliczeń w przypadku budynków istniejących - z pomiarem natężenia prze-
pływu wody, na podstawie liczby punktów czerpalnych i strumieni określonych w Polskiej 
Normie z 1992 roku jest nieuzasadnione merytorycznie i ekonomicznie, oczekiwanie poda-
wania liczby urządzeń, których ilość praktycznie zmienia się co miesiąc, świadczy o chęci 
dobrania możliwie najwyższej taryfy. Należy podkreślić, że wiele gmin w kraju do okre-
ślenia natężenia przepływu wody, a tym samym ustalenia opłaty abonamentowej stosuje 
inne metody takie jak; metoda porównawcza, metoda monitoringu przez analizator prze-
pływu wody czy wreszcie metoda obliczeniowa wg normy dla celów projektowych. Obniże-
nia przepływu wg normy PN - 92B-01706 są o około dwukrotnie wyższe od rzeczywistych 
przepływów występujących w naszych domach. 

Wobec tych faktów nie znajdują wytłumaczenia działania naszych Radnych Miasta. 
Naszych, bo wybranych głosami mieszkańców Bydgoszczy, których około 40 tysięcy miesz-
ka w SMB. Nie sposób jest zrozumieć, czemu zignorowali wnioski i wystąpienia przedsta-
wicieli spółdzielni mieszkaniowych?

Jak informowaliśmy na początku, uchwała została podjęta i obecnie pozostaje nam 
tylko obowiązek poinformowania Państwa o tych zmianach, gdyż jak pisaliśmy w poprzed-
nim „Tu Mieszkam” ceny wody oraz stawki abonamentu po zatwierdzeniu uchwałą Rady 
Miasta Bydgoszczy są cenami obowiązującymi i nie podlegają negocjacjom. Nam zostało 
wprowadzić nowe stawki do opłat mieszkaniowych i dostarczyć Państwu nowe karty opłat. 

Na dzień przekazania do druku tego numeru „Tu Mieszkam” Spółdzielnia nie otrzy-
mała od MWiK wykazu obciążeń opłatą abonamentową zgodnych z nową taryfą. Jeże-
li do 16 grudnia nie otrzymamy takiego wykazu, aby uniknąć kumulowania opłaty za 
kolejne miesiące, wymagającej późniejszej jednorazowej spłaty, Spółdzielnia zmuszona 
będzie wyliczyć wysokość abonamentu na podstawie posiadanych danych by zgodnie  
z terminem wynikającym z uchwały Rady Miasta wprowadzić nowe opłaty od 1.01.2014 
roku. Dla budynków, w których po otrzymaniu obciążenia, wysokość abonamentu ule-
gnie zmianie zostanie ona skorygowana do kosztów naliczonych przez MWiK. 

Andrzej Dąbrowski

Jak co roku w Spółdzielni IV kwartał to czas sporządzania szczegółowych analiz dzia-
łalności zarządczej, gospodarczej i finansowej oraz konstruowania planów budżetu 
na następny rok. 

Jakie przedsięwzięcia i wyzwania stawiamy sobie w nowym roku?
Przy podejmowaniu decyzji budżetowych na 2014 rok kierując się zasadą równowagi 

ekonomiczno-finansowej, gospodarności i celowości przygotowaliśmy budżet zapewnia-
jący zasoby i środki gwarantujące nie tylko zachowanie, ale również zwiększenie zakresu 
działalności prowadzonej przez Spółdzielnię.

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

Dzięki działaniom nakierowanym na obniżenie kosztów oraz optymalizację przychodów 
z dodatkowej działalności gospodarczej (administrowanie wspólnotami obcymi, pośredni-
czenie w ubezpieczeniach, dodatkowe usługi kasowe, usługi remontowe i konserwacyjne, 
inne) proponujemy obniżenie opłaty za zarządzanie i administrowanie nieruchomościami 
z kwoty 0,56 do kwoty 0,52 zł/m2 p.u. miesięcznie dla członków (zmniejszenie o 0,04 zł tj. 
o  7%) i z kwoty 0,84 do kwoty 0,82 zł/m2 p.u. dla osób, które nie są  członkami naszej spółdziel-
ni, a posiadają prawa własności i spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych (zmniejszenie  
o 0,02 zł tj.o 2,4%). Przypominamy, że stawka za zarządzanie i administrowanie dla lo-
kali mieszkalnych jest jednolita dla wszystkich nieruchomości. Jak co roku zakładamy, że 
Spółdzielnia będzie pokrywała część kosztów utrzymania nieruchomości przypadających 
na członków. W 2014 roku planuje się wzrost dofinansowania z 0,28 do 0,30 zł/m2 mie-
sięcznie.

Ponadto średnia stawka na pokrycie pozostałych kosztów utrzymania nieruchomo-
ści w 2014 roku w skali spółdzielni w porównaniu do roku 2013 także ulegnie obniżeniu  
z kwoty 0,86 do kwoty 0,80 zł/m2 p.u. miesięcznie tj. o  7%.

Tworzenie indywidualnych planów gospodarczych oraz indywidualne rozliczanie 
wszelkich kosztów i pożytków każdej nieruchomości doprowadziło do możliwie sprawie-
dliwego ponoszenia obciążeń przez mieszkańców poszczególnych budynków w naszej 
Spółdzielni.

  Z uwagi na zróżnicowanie kosztów poszczególnych nieruchomości oraz przycho-
dów z pożytków z części wspólnych wysokość stawek dla poszczególnych budynków będzie 
wyższa lub niższa od średniej stawki w skali spółdzielni. Rozpiętość planowanych stawek 
na pokrycie pozostałych kosztów utrzymania nieruchomości w poszczególnych budynkach 
mieszkalnych wyniesie od 0,37 zł/m2 do 1,68 zł/m2 p.u. miesięcznie.

Ustalając stawki na pokrycie kosztów zależnych od spółdzielni dołożyliśmy 
wszelkich starań, aby tam gdzie jest to możliwe je obniżyć (od 0,39 do 0,01 zł/m2 
p.u.- 174 budynki), tam gdzie nie ma konieczności ich podnoszenia zostawić je na dotych-
czasowym poziomie (4 budynki), a tam gdzie jest to konieczne, by ich wzrost był minimal-
ny (od 0,01 do 0,14 zł/m2 p.u. - 25 budynków). 

W zakresie działalności remontowej i inwestycyjnej planujemy wykonywanie prac 
objętych programem rewitalizacji zasobów oraz będziemy proponować remonty zgodne  
z potrzebami poszczególnych nieruchomości.

W 2014 roku planujemy zakup gruntów pod nowe inwestycje oraz zwiększenie zaso-
bów poprzez oddanie do użytku  nowego budynku mieszkalno-użytkowego. Chcemy również 
podnosić standard lokali użytkowych poprzez ich modernizację.
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Opłaty za dostawę wody 
i odprowadzenie ścieków

PRZyJęTO BUDżET 
NA 2014 ROK



W budżecie, jak co roku przewidziane są środki na działalność kulturalną, oświatową 
i społeczną dla wszystkich grup wiekowych naszych osiedli w oparciu o Dom Kultury „Mo-
draczek”. 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 istoty i skali budżetowania w naszej spółdzielni poniżej 
podajemy podstawowe wielkości zaplanowane i przyjęte w 2014 roku.

Przychody zaplanowano w wysokości 86 430 tys. zł, w tym przychody zależne od spół-
dzielni wynoszą 46 366 tys. zł oraz przychody na pokrycie kosztów niezależnych od spół-
dzielni w kwocie 40 064 tys. zł.

Koszty i wydatki zaplanowano w wysokości 94 685 tys. zł w tym koszty i wydatki 
zależne od spółdzielni na kwotę 54 621 tys. zł oraz koszty niezależne na poziomie 40 064 
tys. zł.

Różnica będzie pokryta pożytkami i przychodami z własnej działalności gospodarczej 
spółdzielni, a w przypadku zadań inwestycyjnych środkami z funduszu zasobowego i środ-
kami pochodzącymi z amortyzacji lokali użytkowych.

Lucyna Żebrowska

Mieszkańcy nas oceniają

To już po raz 11. zwróciliśmy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, w której 
wyrażają Państwo swoją opinię o naszej pracy. W badaniu wzięło udział 125 osób. 
Część z Państwa odmówiła udziału w wypełnieniu ankiety. Rozumiem, że jest to efekt 

zmęczenia ponieważ coraz częściej jesteśmy „nękani” przez różne firmy różnymi pytaniami 
gdyż wiele firm stosuje właśnie taki sam sposób komunikowania się ze swoimi klientami. 

Co roku większość pytań w ankiecie się powtarzała, co  pozwala nam  porównać oce-
ny. Oczywiście są tematy, które pojawiły się po raz pierwszy, ale i są też takie, z których 
rezygnujemy. Przykładowo ocena działania kasy przez lata była tak pozytywna, że zanie-
chaliśmy pytania o jej funkcjonowanie. 

Ankieta zawierała oprócz tzw. pytań zamkniętych, 
prośbę o uwagi do naszej pracy lub wskazanie miejsc wy-
magających doskonalenia lub wręcz naprawy, gdyż po-
maga to uniknąć podobnych błędów w przyszłości. Pro-
simy również o podanie tematów, które warto zamieścić  
w „Tu Mieszkam”.

Wszystkim Państwu, którzy wzięli udział w ankiecie 
dziękujemy za poświęcony czas, a szczególnie za udzielenie 
odpowiedzi na pytania otwarte, za zgłaszane uwagi i pomysły 
oraz tematy do poruszenia w kolejnych numerach naszego  
„Tu Mieszkam”.

Podsumowując wyniki ankiety, jak wspomniano, od-
nosimy się do oceny z ubiegłych lat. Na ogólną ocenę składa 
się wiele czynników niemniej jednak pytaniem najistotniej-
szym jest: 

Jak Pani/Pan ocenia działalność Spółdzielni w roku bieżącym w stosunku do roku 
poprzedniego? 

Odpowiedzi 2004 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok
zdecydowanie gorsza 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 %
gorsza 0,8 % 3,3 % 3,5 % 1,9 %
bez zmian 34,0 % 72,4 % 72,6 % 72,4 %
lepsza   53,0 % 23,6 % 23,9 % 20,9 %
zdecydowanie lepsza 13,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 %

Nie sposób zamieścić wyników z wszystkich lat, dlatego w tabeli zestawiono dla po-
równania wskaźniki z ostatnich trzech lat oraz z 2004 roku, kiedy minął rok od wdrożenia 
systemu zarządzania zgodnego z normą ISO i gdy według oceny mieszkańców uzyskaliśmy 
znaczący wzrost poziomu usług. 

Dziękujemy, że pomimo potknięć w naszej pracy jest ona odbierana przez większość 
mieszkańców pozytywnie. Biorąc pod uwagę ograniczenia finansowe oraz fakt, że coraz 
trudniej o zauważalne zmiany w jakości świadczonych usług nadal ilość ocen „lepsza” jest 
znacznie wyższa od ocen „gorsza”.

Reasumując około 70% mieszkańców, nie zauważyło zmian w naszej pracy ani na 
lepsze ani na gorsze, a około 20 % uznało, że pracowaliśmy lepiej niż w roku ubiegłym. 
Niepokoi 6,7 % ocen negatywnych (odpowiedzi: „gorsza” i „zdecydowanie gorsza”. W czę-
ści ankiet z negatywną oceną osoba udzielająca odpowiedzi wskazała, co szczególnie należy 
poprawić i uwagi zawarte w tych ankietach zostaną poddane szczególnej analizie w celu 
usunięcia przyczyn  niezadowolenia.

Na koniec Państwa ocena naszego pisemka „tu mieszkam”. Przydatność została 
oceniona wysoko. Niemniej jednak w grupie młodszych mieszkańców zgłaszano wnio-
sek, aby więcej wiadomości umieszczać na stronie internetowej spółdzielni i zrezygnować  
z przekazywania informacji w formie papierowej. Być może kiedyś to nastąpi, ale przy nie-
mal 70% mieszkańców oceniających wysoko przydatność tej formy komunikacji, nie na-
stąpi to szybko. Natomiast bardzo wysoko aż 93 % pytanych oceniło czytelność artykułów. 
Praktycznie nikt nie miał trudności w zrozumieniu podawanych informacji. 

Andrzej Dąbrowski

W imieniu pracowników oraz organów samorządowych Spółdzielni 
dziękuję za ocenę naszej pracy. Zdaję sobie sprawę, że nadal są obszary, 

które wymagają większej uwagi i staranności.
Ocena tym bardziej cieszy, że była anonimowa. 

Będziemy się starali, aby co roku następował wzrost naszej skuteczności 
tak, aby w następnym roku zasłużyć na Państwa jeszcze lepsze oceny. 

Prezes Zarządu

mgr inż. Marek W. Magdziarz

Osoby, które są zainteresowane całością ankiety oraz oceną różnych sfer działania zapraszamy do peł-
nomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością Andrzeja Dąbrowskiego ul. Boya-Żeleńskiego 1 
pokój 201, tel. (52) 323 44 65. Ponadto na naszej stronie internetowej zamieszczamy listę pytań oraz 
tabelę z ocenami działalności od 2006 roku.
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PRZyJęTO BUDżET 
NA 2014 ROK

Mieszkańcy nas oceniają



Jak powszechnie wiadomo od paru lat Spółdzielnia hołduje zasadzie, że to mieszkań-
cy powinni decydować co na ich nieruchomości się „dzieje”. Dlatego też uzgadnia-
my z Państwem planowane prace remontowe do wykonania na nieruchomościach 

wysyłając propozycje w formie ankiet. Z roku na rok wzrasta świadomość, że o zakresach 
prac przyjętych do realizacji decydują oddane głosy w ankietach, a liczba oddanych ankiet 
na wielu budynkach przekroczyła w 2013 roku 50%. Ale są nieruchomości, gdzie wróciła 
np. jedna ankieta. Wiele osób kontaktuje się z administratorami przekazując uzgodnione  
w wyniku rozmów z sąsiadami prace, na których wykonaniu najbardziej im zależy. W razie 
potrzeby chętnie zorganizujemy spotkanie mające na celu przedyskutowanie prac budzą-
cych wątpliwości, co do zasady czy terminu ich realizacji. Zależy nam na konsekwentnym 
zaangażowaniu Państwa, które upewniłoby nas, że decyzje odnośnie zakresu prac do wy-
konania podejmowane w Państwa imieniu są zgodne z oczekiwaniami większości. Pozwo-
liłoby to na uniknięcie sytuacji, w której wpłynięcie odwołania od uchwały Zarządu powo-
duje automatycznie przedłużenie okresu realizacji prac a czasami wręcz uchwała zostaje 
unieważniona.

Celem naszym jest, by wspólny wysiłek przyniósł oczekiwany przez Państwa rezultat  
w postaci poprawy bezpieczeństwa korzystania z nieruchomości, jak również podwyższe-
nia standardu i estetyki otoczenia i budynku, a tym samym komfortu zamieszkania.

Na początku roku trafią do Państwa ankiety, oczywiście w tych nieruchomościach, na 
których zaplanowano prace do wykonania w 2014 roku. Jak zawsze będziemy oczekiwać 
na ich zwrot, zachęcając do czynnego uczestnictwa w budowaniu planów. Zaowocuje to 
tym, że ostateczne decyzje będą dla Państwa satysfakcjonujące.

       Elżbieta Łukaszewska

Rewitalizacja

W kolejnym artykule z cyklu „Rewitalizacja” chcielibyśmy podzielić się z Państwem 
dobrą wiadomością, jaką jest zawarcie ostatniej umowy z  Województwem 
Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu pn. „Odnowienie zasobów  

SM „Budowlani” na osiedlu „Wyżyny” i „Osiedle Leśne” – III etap”. 
Zgodnie z jej treścią uzyskana kwota dofinansowania III etapu projektu będzie mogła osią-
gnąć wysokość do 1.132.459,26zł.
Przewidywana wielkość wydatków we wszystkich trzech etapach programu rewitalizacji 
wynosi 13 082 538 zł, natomiast dofinansowanie ze środków unijnych i z budżetu państwa 
może osiągnąć wysokość do 3 348 546 zł. 
Rewitalizacja w naszej spółdzielni obejmuje prace w 60-ciu budynkach mieszkalnych oraz 
modernizację lub budowę placów zabaw oraz parkingów i stanowi część Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy.

Przypominamy, że warunkiem zakwalifikowania projektów spółdzielni do LPR-u było uję-
cie w nich robót zewnętrznych. Dzięki temu, że przewidywały one budowę parkingów oraz 
placów zabaw i rekreacji zwyciężyły z innymi, licznymi projektami. To przede wszystkim 
uznano za istotę rewitalizacji osiedla. Zatem unijne środki finansowe przyznane zostały 
nie tylko na remonty w budynkach, ale głównie na poprawę infrastruktury. Warunkiem  
uzyskania funduszy w pełnej kwocie  jest całkowite wykonanie prac objętych projektami. 
Pierwszy etap został już zakończony. 
Od 2012r prowadzone są prace drugiego etapu, które dobiegają końca, a do wykonania 
pozostało:
- malowanie wewnętrznych części wspólnych budynków Kasztanowa 49 oraz Grabowa 

1 i 7; 
- wykonanie i modernizacja 6-ciu placów zabaw na następujących nieruchomościach: 

Ogrody 9, Ku Wiatrakom 7, Ku Wiatrakom 11, A.Grzymały Siedleckiego 23 i Z. Nałkow-
skiej 4, A.Grzymały Siedleckiego 27 i Z. Nałkowskiej 8 oraz A.Grzymały Siedleckiego 31 
i  A.Grzymały Siedleckiego 33.

Jednocześnie w 2013r przystąpiliśmy do realizacji robót objętych trzecim etapem. 
Z zaplanowanego zakresu rzeczowego zostały już wykonane następujące prace:
- docieplenie ścian szczytowych budynków: A Grzymały Siedleckiego 3, 5 i 9;
- wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Nowowiejskiego 3;
- wymiana podestów wejściowych do klatek schodowych oraz wymiana instalacji elek-

trycznej w częściach wspólnych (klatki schodowe, piwnice) budynków: A Grzymały 
Siedleckiego 27, 31 i 34, A Grzymały Siedleckiego21- Z. Nałkowskiej 2, Z. Nałkowskiej 
4 i 8;

- wymiana podestów wejściowych do klatek schodowych budynków: A Grzymały Sie-
dleckiego 23 i 33 oraz Z. Nałkowskiej 12;

- malowanie części wspólnych (klatki schodowe, piwnice) budynku Komuny Paryskiej 5.
Natomiast w trakcie realizacji są następujące prace:
- wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych (klatki schodowe, piwnice) bu-

dynku:
 A Grzymały Siedleckiego 23;
- parkingi i zatoki parkingowe w następujących lokalizacjach: ulica L. Staffa, za budyn-

kiem Ogrody 20, narożnik ulic Z. Nałkowskiej i Ku Wiatrakom, A.Grzymały Siedleckiego 
10-12 i Nowowiejskiego pomiędzy budynkami Nowowiejskiego 2 i Nowowiejskiego 3.

Chcesz kupić mieszkanie w ciekawej lokalizacji? Zapraszamy
Słoneczne Ogrody os. Wyżyny – mieszkania od 40m2 do 80m2

miejsca postojowe

Informacja na stronie internetowej – www.smbudowlani.pl
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Do wykonania w 2014r pozostaje niżej przedstawiony zakres robót:
- wymiana podestów wejściowych do klatek schodowych oraz wymiana instalacji elek-

trycznej w częściach wspólnych (klatki schodowe, piwnice) budynków: A. Grzymały 
Siedleckiego 25 – Z. Nałkowskiej 6, A. Grzymały Siedleckiego 29 – Z. Nałkowskiej 10, 
A Grzymały Siedleckiego 36 i 38;

- wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych (klatki schodowe, piwnice) bu-
dynków: A. Grzymały Siedleckiego 33, Z. Nałkowskiej 12, Lelewela 48, Czerkaska 19  
i 27;

- malowanie części wspólnych (klatki schodowe, piwnice) budynków: Komuny Paryskiej 3, 
T.Boya-Żeleńskiego 36, Modrakowa 56 i 80, Z. Nałkowskiej 12, Lelewela 48, Czerkaska 
19 i 27;

- wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych (klatki schodowe, korytarze piw-
niczne) budynków: Ogrody 27, 29 i 31;

- wymiana drzwi wejściowych w portalach budynków: Ogrody 7, 11, 17, 27, 29 i 31,  
A. Grzymały Siedleckiego 2, 4, 6, i 8, A. Grzymały Siedleckiego 7 – Ogrody 8 i T. Boya-
-Żeleńskiego 36;

- montaż nożycowych schodów włazów dachowych w budynkach: A Grzymały Siedlec-
kiego 2, 4, 6, i 9 i A. Grzymały Siedleckiego 7 – Ogrody 8;

- parkingi i zatoki parkingowe w następujących lokalizacjach: Ku Wiatrakom 5A, przy 
ulicy Ogrody na wysokości przychodni, pomiędzy budynkami Ogrody 23 i 25 i wzdłuż 
ulicy Ceynowy.

Jak na wstępie wspominaliśmy gwarancją uzyskania dotacji w pełnej wysokości jest 
wykonanie wszystkich robót ujętych w projektach. 

 Niejednokrotnie zgromadzone środki na funduszu nie wystarczają na pokrycie 
kosztów wykonywanych remontów, jednak w takiej sytuacji nieruchomość korzysta z nie 
oprocentowanej pożyczki wewnętrznej. W takim przypadku wprawdzie budynek będzie 
zadłużony jednak dług ulegnie zmniejszeniu po uzyskaniu dotacji unijnej. Zapewniamy 
Państwa, że dokładamy wszelkich starań by sprostać Państwa oczekiwaniom. Mimo, że 
staraliśmy się szeroko konsultować planowane prace z mieszkańcami to niektóre decy-
zje nie spotykają się z aprobatą wszystkich lokatorów. Spotykamy się czasami z uwagami 
kierowanymi pod naszym adresem o niewłaściwy dobór zakresu remontów na niektórych 
budynkach, czy też finansowania robót zewnętrznych z funduszu remontowego nierucho-
mości. Mamy jednak nadzieję, że po zakończeniu prac i uzyskaniu założonych efektów po-
zytywnie ocenicie Państwo nasze działania, a podejmowane wspólnie decyzje, które służą 
poprawie Państwa warunków zamieszkania spotkają się ze zrozumieniem i akceptacją.

Elżbieta Rogalla

Fundusz remontowy garaży

Fundusz remontowy na nieruchomościach garażowych funkcjonuje od listopada  
2012 r. W ostatnim czasie odbyły się  spotkania z właścicielami garaży. Celem tych 
spotkań było uzyskanie informacji od użytkowników jakie prace konieczne są do wy-

konania na poszczególnych zespołach garaży. 
Są już pierwsze przykłady efektywnego wykorzystania funduszu remontowego. Wcze-

śniej już pisaliśmy o nieruchomości garażowej przy ul. Powstańców Śląskich, w  której wy-
konano nową nawierzchnię między garażami wraz z podjazdami. Było to jednak możliwe 

do zrealizowania po uprzednim  podwyższeniu  stawki funduszu oraz  wsparciu finanso-
wym przez wewnętrzną pożyczkę.

Drugi przykład z ostatnich tygodni to zespół garaży przy ul. A. G. Siedleckiego 14. 
Podczas spotkania z właścicielami garaży, którzy przybyli na zebranie 24. września tego 
roku uzgodniono zakres prac do wykonania na nieruchomości: wymiana rynien i rur 
spustowych, wymiana opierzeń blacharskich, krycie dachu papą termozgrzewalną, malo-
wanie elewacji ściany szczytowej. Szacunkowy koszt remontu wynosi około 21.000,00 zł  
i znacznie przekracza obecny stan funduszu remontowego tego kompleksu. W związku  
z tym użytkownicy garaży zdecydowali się na zwiększenie  stawki opłat na fundusz remon-
towy na 2,83 zł/m2 od 1 stycznia 2014 roku na okres dwóch lat.  Dzięki temu możliwe 
będzie skorzystanie z nieoprocentowanej pożyczki wewnętrznej i wykonanie całkowitych 
prac już w najbliższym czasie. Środki, zaangażowane na ten cel przez spółdzielnię, będą 
spłacone z funduszu . Jest to dobry przykład  wykorzystania zgromadzonych pieniędzy  
i możliwości, jakie daje członkostwo w spółdzielni.

Inne podejście do rozporządzania gromadzonymi funduszami i swoją nieruchomo-
ścią wybrali właściciele garaży w zespole przy ul. Bełzy. Zgodnie z ich życzeniem, od dnia 
1 grudnia 2013 r. obniżono zaliczkową miesięczną stawkę opłat za 1 m² powierzchni użyt-
kowej garażu z wysokości 1,17 zł na 0,60 zł. Obniżona stawka ma obowiązywać do czasu 
ostatecznego ustalenia z właścicielami i posiadaczami praw do garaży zakresu prac remon-
towych. Zostanie on ustalony odrębnie dla powstałych w różnym czasie szeregów garaży, 
zważając na ich różne potrzeby. 

Mamy nadzieję, że te przykłady umiejętnego korzystania z funduszu remontowego 
staną się potwierdzeniem o słuszności decyzji o jego wprowadzeniu, a przeprowadzane 
remonty przyczynią się do istotnej poprawy stanu technicznego, estetyki  oraz wpłyną na 
poprawę infrastruktury wokół nieruchomości garażowych.

Magdalena Gołata

Zima się zaczęła. 
Zima kosztuje, a ceny ciepła rosną

W październiku zostały przekazane rozliczenia kosztów ogrzewania grupy budyn-
ków, które w całym okresie rozliczeniowym korzystały z ciepła po nowych ce-
nach (zmienionych od 1.08.2012 ). Na wzrost kosztów nałożyły się niekorzyst-

ne warunki pogodowe. Wprawdzie nie wystąpiły długotrwale bardzo niskie temperatury,  
a chłody utrzymywały się stale i bardzo długo, bo aż do końca marca 2013 r. Jak na razie 
pogoda nam sprzyja, ale prognozy zapowiadają, że bieżący sezon też będzie ciężki. 

Wprawdzie opłaty za ciepło składają się z 5 składników i są zależne od typu węzła 
(5 grup), niemniej jednak dla potrzeb oceny wzrostu kosztów podajemy wartości w podzia-
le na dwa składniki tj. zależny od mocy zamówionej i ilości zużytej energii uśrednione dla 
wszystkich typów węzłów. 

Poniżej zestawienie cen brutto energii cieplnej w ostatnich latach.
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Opłaty za energię i usługi przesyłowe w zależności od ilości pobranej energii w zł/GJ.

od 1.08.2010  od 1.08.2011  od 1.08.2012  od 1.08.2013

39,05 zł  40,19 zł  44,11 zł  47,91 zł

2,04%  2,93%  9,75%  8,61%

Jak widać, po latach spokojnego wzrostu cen, 2-3% do 2011 roku, w latach 2012 i 2013 
ceny zostały znacznie podniesione. W ostatnich latach nastąpił skok powyżej 9%, co daje 
wzrost za łączny blisko 20%. 
Opłaty za moc i usługi przesyłowe w zależności od mocy zamówionej, umownie nazywa-
ne stałymi, zmieniały się w podobny sposób i wzrosły z 11 192,80 zł/MW/m-c w 2010 
roku do 13 791,06 zł/MW/m-c w 2013 roku. Przyrosty rok do roku w kolejnych latach to: 
2010/2009 - 2,13%; 2011/2010 – 3,08%; 2012/2011 – 9,26%; 2013/2012 – 9,40%.
Podstawa = koszt z rozliczenia / 12 = 1200 zł /12 = 100 zł/m-c 
Zaliczka = mnożnik x podstawa = 1,30 x 100 zł = 130 zł/m-c
W powyższym przykładzie użyto mnożnika 1,30. Mnożnik jest ustalany na podstawie ana-
lizy koszów ogrzewania całego budynku i wynosi od 1,20 do 1,35. W danej nieruchomości 
jest jednakowy we wszystkich mieszkaniach.
W sytuacji, jaka wystąpiła w sezonie 2012/2013, gdy po latach łagodnych zim i niewiel-
kich zmianach cen ze strony dostawcy ciepła jednocześnie znacząco wzrosło zużycie i cena,  
w pojedynczych budynkach pomimo zapasu (mnożnik) zaliczki ledwo pokryły koszty, a tym 
samy wzrosła ilość osób mających niedopłaty, a w przypadku nadwyżek ich wielkość zmalała. 
Przypominamy, że na wniosek mieszkańca wysokość podstawy zaliczki może 
być zmieniona w stosunku do wyliczonej powyższym wzorem. Zarówno osoby 
oczekujące obniżenia, jak i podniesienia wpłaty na poczet ogrzewania proszone są o kon-
takt z działem gospodarki energetycznej spółdzielni w siedzibie przy ul. boya-żeleń-
skiego 1, pokój 201, tel. 52 323 44 79. 
Jak zoptymalizować koszty ogrzewania nie pogarszając znacząco komfortu cieplnego  
w mieszkaniach?
Części użytkownikom mieszkań wystarcza temperatura w pomieszczeniach 18-190C i oso-
by te ograniczają pobór ciepła przy temperaturach zewnętrznych powyżej 0o C. Przeciętnie 
zdrowy człowiek dobrze się czuje w temperaturze 20-210C, gdy jest nam chłodno otwiera-
my bardziej zawór. Warto w tym momencie spojrzeć na termometr, aby sprawdzić, jaka 
jest temperatura w mieszkaniu, bo być może grzejniki grzeją wystarczająco, a poczucie 
chłodu jest wynikiem gorszego samopoczucia.
Również nie należy sugerować się chwilową temperaturą grzejnika, bo gdy temperatura  
w mieszkaniu jest odpowiednio ustawiona, to zawór termostatyczny zamknie dopływ cie-
płej wody i grzejnik okresowo się schłodzi. Jeżeli temperatura spadnie, to ogrzewanie się 
włączy automatycznie. 
Warto również racjonalnie korzystać z ogrzewania na klatkach schodowych. Często nie 
zwracamy uwagi na grzejniki na korytarzach, gdzie za zużyte ciepło płacą przecież wszyscy 
mieszkańcy. Gdy zachowamy temperatury wymagane przepisami (80C) obniżymy koszty 
ogrzewania budynku, a przy okazji taka temperatura pozwoli nam wejść w płaszczu na 
wyższe piętro bez spocenia się. 
To są tylko przykłady optymalizacji zużycia i tym samym kosztów ciepła. Warto indywidu-
alnie przeanalizować swoje działania, swoje potrzeby, bo każdy z nas jest inny i ma inne 
wymagania i potrzeby. 

Andrzej Dąbrowski

Od pewnego czasu w naszej spółdzielni pojawił się nowy problem, a mianowicie 
ogradzanie poszczególnych nieruchomości. Coraz częściej mieszkańcy budynku 
czy zespołu budynków oczekują od nas postawienia parkanu wokół swoich blo-

ków. Sytuacja taka spowodowana jest między innymi chęcią zwiększenia bezpieczeństwa, 
czy wyłącznego korzystania z parkingów znajdujących się przy budynkach. Niestety coraz 
częściej takie działania powodują konflikty i prowadzą do absurdalnych sytuacji. Bywa, że 
postawione ogrodzenia nikomu nie przeszkadzają, jednak zdarzają się przypadki, gdzie 
ich wykonanie uniemożliwia np. komunikację pomiędzy poszczególnymi budynkami na 
osiedlu. Powstają wówczas spory sąsiedzkie, w które poza spółdzielnią angażowane są tak-
że inne instytucje. Dzięki takim sytuacjom w rejonie ulicy Białogardzkiej nasi mieszkańcy  
i pracownicy stali się na wiele godzin gwiazdami ogólnopolskiej stacji telewizyjnej. Szkoda 
tylko, że dziennikarzom nie zależało na rzetelnym wyjaśnieniu trudnego społecznie pro-
blemu, a jedynie szukaniu sensacji

W czasie, kiedy powstawała większość zasobów naszej spółdzielni nikt nawet  
o tym nie pomyślał, że kiedyś mogą stać się odrębnymi nieruchomościami, których właści-
ciele mają prawo do podejmowania decyzji np. odnośnie ich zagospodarowania. Parkingi, 
place zabaw, wspólne wiaty śmietnikowe, ciągi komunikacyjne zawsze wydawały się mie-
niem wspólnym, udostępnionym wszystkim mieszkańcom. Tymczasem na mocy sejmowej 
ustawy z 15.12.2000 roku zostały one przypisane poszczególnym nieruchomościom i zasa-
dy korzystania z nich ustalają ich współwłaściciele. 

Wiemy, że większość z Państwa takie sytuacje uważa za niepoprawne, stąd nasz apel 
o rozwagę i wnikliwą analizę dobrych i złych stron ogradzania nieruchomości przed podję-
ciem decyzji o ich wykonaniu. 

Elżbieta Rogalla

Ceny lokali mieszkalnych w naszych zasobach

Od ponad roku prezentujemy Państwu w tu mieszkam ceny lokali mieszkalnych 
w naszych zasobach. Są to ceny wyliczone na podstawie cen transakcyjnych spisa-
nych z aktów notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych należących do zasobów 

spółdzielni. Na tej podstawie można oszacować wartość swoich mieszkań w celu przed-
stawienia jej potencjalnemu nabywcy lub by samemu wiedzieć, jaką wartość posiada. Na 
przestrzeni roku można zauważyć tendencję spadkową cen mieszkań będących w obrocie 
gdyż np. mieszkania w IV kwartale 2012 do 35 m2 średnio można było sprzedać za 3940 zł 
za m2 a w IV kwartale 2013 za 3500 zł za m2. Podobna tendencja dotyczy mieszkań do 45 
m2 i do 60 m2, natomiast ceny mieszkań powyżej 60 m2 pozostają na tym samym poziomie.

Poniżej przedstawiamy ceny mieszkań za okres od października 2013 roku do listo-
pada 2013 roku. 

średnia cena za m2 od 
10/2013 do 11/2013 do 29 m2 do 35 m2 do 45 m2 do 60 m2 więcej

Centrum 3.861,00 3.613,00 3.541,00 3.104,00 3.241,00

Na Skarpie * 3.542,00 3.302,00 3.601,00 3.271,00

Na Wyżynach * * 3.657,00 3.615,00 4.038,00
* brak danych w okresie od 10 – 11.2013 r. 

Barbara Budziak
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Umowa o przeniesienie odrębnej własności lokalu jest zawierana w formie aktu 
notarialnego, a do powstania własności (współwłasności) niezbędny jest wpis do 
księgi wieczystej. Roszczenie (uprawnienie) o zawarcie umowy zgodnie z art. 1714 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przysługuje członkom lub osobom, które nie są 
członkami spółdzielni posiadającym spółdzielcze prawo do lokalu. Wniosek o zawarcie 
umowy przeniesienia własności składa się na piśmie w spółdzielni. Po spełnieniu wszyst-
kich warunków niezbędnych do ustanowienia własności lokalu - np. spłaty zadłużenia, 
umawiamy Państwa do Kancelarii Notarialnej celem spisania umowy w formie aktu no-
tarialnego. Koszty ogółu czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy 
oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym ponosi osoba, na rzecz której 
przenoszona jest własność. Umowa taka powinna określać w szczególności rodzaj, poło-
żenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych, a także wielkość 
udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej. 
W Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” do końca listopada 2013 roku podpisano ogó-
łem 5141 aktów notarialnych ustanowienia odrębnej własności lokali, co przy ogólnej licz-
bie 12,5 tysiąca mieszkań stanowi ponad 40%.

Barbara Budziak

Kultura wspólnego zamieszkiwania

Mieszkając w bloku, będąc jego współużytkownikiem powinniśmy przestrzegać 
pewnych reguł zachowania. W każdej nieruchomości obowiązuje zazwyczaj regu-
lamin ładu i porządku, który określa m.in. prawa i obowiązki lokatorów, a także 

zachowania zabronione. Stosunkowo łatwo jest je spisać i nadać moc obowiązującą. O wie-
le trudniej jest z ich egzekwowaniem. Ponadto żaden regulamin nie zawiera przepisów na 
każdą możliwą sytuację

Często największymi problemami między sąsiadami stają się są z pozoru błahe spra-
wy. Zdarza nam się zapominać, że coś, co dla nas jest naturalne i oczywiste, może być 
uciążliwe dla innego mieszkańca. Spośród takich rzeczy na czoło wysuwa się choćby kwe-
stia palenia papierosów na balkonach czy w oknie. Zmieniła się bowiem kultura palenia 
tytoniu i większość palaczy nie chce tego robić w środku swojego mieszkania. Musimy so-
bie uświadomić, że nawet paląc na balkonie, część dymu może zawędrować do mieszkań 
sąsiadów, a na suszącym się nieopodal na balkonie praniu może pozostać nieprzyjemny 
dla większości zapach. Przy sporadycznie zapalonym papierosie prawdopodobnie nie by-
łoby kłopotów, ale przy ilości spalanej przez nałogowców, sąsiedzi mogą odczuwać  spory 
dyskomfort.

Niezbyt przyjemnym zwyczajem jest także wystawianie worków ze śmieciami na 
klatkę schodową. Zazwyczaj w takich sytuacjach winowajcy tłumaczą się chwilowym ich 
wystawieniem, np. na czas ubrania się do wyjścia, aby je wyrzucić. Jest to kiepska wymów-
ka. Skoro śmieci te były do tej pory w mieszkaniu, to przez te parę chwil potrzebnych na 

Chcesz sprzedać czy zamienić mieszkanie?
Zapraszamy do zamieszczenia ogłoszenia

Na naszej stronie internetowej – www.smbudowlani.pl

ubranie się, też mogłyby w domu pozostać. Faktem jednak jest, że często takie worki leżą 
na klatkach dłuższy czas. Towarzyszy temu nieprzyjemny zapach, a i estetyka klatki na 
tym, delikatnie mówiąc, nie zyskuje. Czasem taki worek staje się atrakcją dla psów, czego 
wynikiem jest rozszarpanie worka i śmieci rozrzucone zostają po całym korytarzu. 

Niezbyt estetycznym zwyczajem wciąż dosyć sporej części mieszkańców jest wiesza-
nie prania powyżej wysokości barierki balkonu czy wręcz montaż suszarek wychodzących 
poza jego obręb. Widok suszącej się bielizny nie należy do najprzyjemniejszych, a większo-
ści z nas nie interesuje przegląd garderoby sąsiadów. Pranie wystawione na widok publicz-
ny może popsuć wizerunek nawet  najładniejszego i nowoczesnego budynku.

Opisane w niniejszym artykule przykłady to tylko część drobnych spraw, które mogą 
wpływać na zmniejszenie komfortu mieszkania w bloku i powodować powstawanie kon-
fliktów sąsiedzkich. Spółdzielnia może co rusz poprawiać regulamin ładu i porządku, ale 
nic to nie da, jeśli sami nie będziemy pamiętać, że chcąc bezkonfliktowo mieszkać we 
wspólnym domu musimy pomyśleć czasami o innych, chcieć zrozumieć i zaakceptować ich 
potrzeby i oczekiwania. Od naszej kultury osobistej zależy najwięcej. 

Rafał Jaroch

Osoby, które regulują opłaty za mieszkanie np. przez Internet  
i nie chcą książeczki opłat proszone są o zgłoszenie tego faktu  

do działu rachunkowości 52 32 34 428 lub mailem na adres  
sekretariat@smbudowlani.pl

  Sprzedałam mieszkanie, mam jeszcze wolne blankiety 
                        w książeczce opłat, czy mogę ją przekazać nowemu 
                        właścicielowi?
Każdy właściciel lokalu ma nadawany indywidualny numer identyfikacyjny, dla-
tego prosimy nie przekazywać po zbyciu prawa do lokalu książeczek opłat. Prze-
kazanie książeczek opłat powoduje, że  osoba, która kupiła od nas mieszkanie 
będzie miała niewłaściwe księgowane  wpłaty.

Chcę podarować moje własnościowe prawo wnukowi – czy 
mogę to zrobić w spółdzielni?
Nie można tego zrobić w spółdzielni, ponieważ akty darowizny podpisywane są 
w Kancelarii Notarialnej. Jedynie przed  podpisaniem aktu notarialnego należy 
zgłosić się do spółdzielni w celu uzupełnienia odpowiednich dokumentów i odbio-
ru zaświadczenia potrzebnego do notariusza. 

Czy w kasie Spółdzielni mogę regulować wpłaty kartą płatni-
czą?
W kasie spółdzielni nie ma możliwości dokonania płatności kartą płatniczą, jedy-
nie gotówką.
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Ustanowienie odrębnej własności ODPOWIADAMy NA PyTANIA



Chcę odebrać nadpłatę z rozliczeń mediów, gdzie mam się udać?
Jeśli chcą Państwo odebrać nadpłatę z rozliczeń mediów to proszę o zgłoszenie 
się, koniecznie z dowodem osobistym i drukiem rozliczenia, do Działu Obsługi 
Mieszkańców ul. T.Boya-Żeleńskiego 1 – parter, gdzie Państwo otrzymają  dyspo-
zycję do odbioru nadwyżki z kasy spółdzielni. 

Nie złożyłam wniosku o przeniesienie własności, czy na taką 
czynność mam jakiś termin?
Nie, na złożenie wniosku dotyczącego przeniesienia własności nie ma terminu, 
w każdej chwili może Pani to zrobić. Spółdzielnia cały czas przyjmuje i realizu-
je takie wnioski. W naszej Spółdzielni już 41% ogółu mieszkań stanowi odrębną 
własność.

Czy mogę za pośrednictwem spółdzielni ubezpieczyć swoje 
mieszkanie?
Tak, może Pani.  Wystarczy przyjść do właściwej administracji i wypełnić wniosek  
o ubezpieczenie mieszkania. Wówczas składkę za ubezpieczenie płaci się razem z opła-
tami za mieszkanie. W trakcie ubezpieczenia można zadeklarować niższą lub wyższą 
sumę ubezpieczenia mieszkania. Składki wahają się od 7 do 50 zł miesięcznie.

Czy księgę wieczystą dla własnościowego lokalu mieszkalnego 
zakłada spółdzielnia czy muszę to zrobić sam osobiście?
Posiadając spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego składa 
Pani osobiście wniosek do Sądu Rejonowego X Wydziału Ksiąg Wieczystych po 
uprzednim pobraniu odpowiednich dokumentów ze spółdzielni.  Założenie Księgi 
Wieczystej jest niezbędne w przypadku chęci zaciągnięcia kredytu, ponieważ in-
formacja ta jest wpisywana w IV dziale Księgi  jako zabezpieczenie kredytu. 

Dlaczego wysokość zadłużenia podana na klatce schodowej  
i w rejestrze członków jest różna?
Wysokość zadłużenia podana na tablicy na klatce schodowej, a w rejestrze człon-
ków jest różna gdyż, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych spółdzielnia 
w rejestrze członków może ujawniać wyłącznie zadłużenie członków spółdzielni. 
Z kolei zadłużenia podane na klatkach schodowych dotyczą zarówno członków 
spółdzielni jak i właścicieli lokali, którzy nie są członkami spółdzielni, oraz osób 
użytkujących lokale bez tytułu prawnego. Stąd ta różnica.

Czy mogę zmienić zaliczkę za centralne ogrzewanie wnoszoną 
do spółdzielni?
Tak, zawsze można zmienić zaliczkę, jednak należy ją uzasadnić np. zmianą spo-
sobu użytkowania mieszkania np. dłuższą nieobecność w mieszkaniu. 

Barbara Budziak
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Odpowiadamy na pytania Nowa inicjatywa

Nowa inicjatywa Samorządu Domowego Mieszkańców 
przy ulicy Feliksa Nowowiejskiego 1

Integracja mieszkańców jest 
jednym z głównych celów dzia-
łań podejmowanych przez Dom 
Kultury „Modraczek” Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Budowlani”.
Doskonale w te działania wpi-
sała się inicjatywa Samorządu 
Domowego Mieszkańców bu-
dynku przy ulicy Feliksa Nowo-
wiejskiego 1, aby zorganizować 
spotkanie z okazji 40 – lecia za-
siedlenia ich budynku.
Spotkanie odbyło się 23 listo-
pada w DK „Modraczek” w ro-
dzinnej i miłej atmosferze.  Było 
dużo dobrej muzyki w wyko-
naniu torunianki Joanny Czaj-
kowskiej (śpiew). Jak na jubi-
leusz przystało był tort i toast  
z  lampką szampana ze wspól-
nie odśpiewanym – sto lat. 
 



Kapituła Programu przyznała nam po raz kolejny 
Certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play, tym razem Złoty.
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Słowniczek pojęć spółdzielczych

udział w nieruchomości wspólnej – jest to wielkość udziału (ułamkowa lub 
procentowa) we współwłasności nieruchomości wspólnej, określona dla każdego samo-
dzielnego lokalu położonego na danej nieruchomości gruntowej bądź budynkowej. Właści-
ciel lokalu wyodrębnionego jest współwłaścicielem nieruchomości wspólnej, a także grun-
tu (lub współużtykownikiem wieczystym gruntu). Wysokość udziału jest wyszczególniana 
w umowie sprzedaży lokalu (akcie notarialnym) oraz ujawniana w księgach wieczystych. 
Wartość ta jest również uwidoczniona w rejestrze gruntów jako udział we współwłasności 
gruntu.

wkład mieszkaniowy – jest to kwota wniesiona przez członka do spółdzielni na pokry-
cie części kosztów budowy przypadających na jego lokal. Kwota ta odpowiada różnicy mię-
dzy kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię  pomocą 
ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów bu-
dowy lokalu. Wkład mieszkaniowy dotyczy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. 

wkład budowlany – jest to kwota wniesiona do spółdzielni na pokrycie całości kosztów 
inwestycji, przypadających na lokal, do którego ustanowiono spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu.

samorząd domowy mieszkańców – jest to zorganizowana na podstawie przepisów 
wewnętrznych spółdzielni reprezentacja mieszkańców danej nieruchomości. Nie jest or-
ganem spółdzielni, choć posiada częściowo kompetencje podobne do zarządu wspólnoty 
mieszkaniowej. Samorząd nie ma prawa decydowania w imieniu mieszkańców nierucho-
mości, jego decyzje czy wnioski mogą być wiążące dla spółdzielni, jeśli podpisała się pod 
nimi bezwzględna większość mieszkańców danej nieruchomości. 

Historia naszej spółdzielni. lata 60-te.

W połowie lat 60-tych XX wieku, świetny bilans raptem kilkuletniej dzia-
łalności spółdzielni (30 budynków mieszkalnych, 2447 członków) oraz 
wielkie zainteresowanie mieszkaniami w „Budowlanych” wpłynął na 

pojawienie się problemów natury wykonawczej. Spóźnieniu ulegało oddawanie 
kolejnych bloków do użytku. Wykonywano je bez tzw. małej architektury (np. bez 
placów zabaw, ławek itp.) oraz z licznymi usterkami. Problemem był również fakt, 
iż budynki spółdzielni „rozsiane” były w różnych częściach Bydgoszczy.

W 1966 r. przeniesiono siedzibę „Budowlanych” do bloku przy ul. Zamoyskie-
go 14. Mieściła się ona tam aż 20 lat, do roku 1986. 30 czerwca 1966 r. doszło też 
do fuzji z Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową „Bydgoszczanka”. „Bu-
dowlani” przejęli dzięki temu posunięciu 6 kolejnych bloków z 275 mieszkaniami.

W 1966 r., w celu usprawnienia obsługi mieszkańców powstały administracje 
osiedli oraz powołano rady osiedli, a nasza spółdzielnia uzyskała tytuł najlepszej 
spółdzielni mieszkaniowej w województwie bydgoskim za rok 1965

Od 1 stycznia 1967 r. obowiązywała nieco uproszczona nazwa – Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Budowlani”. Kolejnym etapem szczególnie intensywnego rozwoju 

były lata 1968-1970. Sporo inwestycji powstawało na Osiedlu Błonie. Udało się 
nawet otworzyć przedszkole spółdzielcze w jednym z „mrówkowców”. Powsta-
ło centrum usługowo-handlowe i zespół sklepów przy ul. Gałczyńskiego. Bloki 
powstawały jednak także przy ul. Jurasza, Poniatowskiego, Kozietulskiego, Po-
wstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich czy przy ul. Ugory.

W 1969 r. „Budowlani” mieli już ponad 10,5 tys. członków i kandydatów na 
członków. Pomimo oddania do użytku w tamtym okresie 709 mieszkań, zapotrze-
bowanie na nie było wciąż dużo większe. Z problemami borykali się także posiada-
cze lokali. Oprócz wspomnianych wyżej usterek i długich terminów ich usuwania, 
bywało, że mimo zasiedlenia bloków, przez wiele dni czy nawet tygodni nie było  
w nich ciepłej wody i gazu. Natomiast mieszkańcom Błonia, które już wtedy liczy-
ło kilkanaście tysięcy osób, dopiero w 1970 r. otwarto pierwszą na Osiedlu pocztę.

W 1970 r. rozpoczęto inwestycję trzech budynków 11-kondygnacyjnych przy 
ul. 3 Maja. Bilans na zakończenie tamtego roku wynosił: 76 budynków miesz-
kalnych z 4513 mieszkaniami oraz 18 budynków niemieszkalnych o łącznej po-
wierzchni użytkowej 190.767 m2. Liczba członków wzrosła do 8266 osób, w tym 
3753 ubiegających się o mieszkania. Kandydatami na członków spółdzielni były 
kolejne 2744 osoby. Bydgoska prasa informowała wtedy, że „Budowlani” są naj-
większą spółdzielnią w Bydgoszczy. 

U progu lat 70-tych zainicjowano również przygotowania do budowy nowe-
go, wielkiego Osiedla „Wyżyny”… ale o tym w kolejnym wydaniu „Tu Mieszkam”.

Rafał Jaroch

Wykorzystane źródła:

1. Jerzy Derenda, Spółdzielnia, która zbudowała współczesną Bydgoszcz, Bydgoszcz 2008.
2. Marian Czerwiński, 25 lat Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bydgoszczy, Byd-

goszcz 1983.
3. Zbiory archiwalne Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bydgoszczy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”
Certyfikowany Zarządca i Administrator Nieruchomości

Oferuje obsługę nieruchomości komercyjnych 
i wspólnot mieszkaniowych w zakresie:

finansowo-księgowym, administracyjnym i technicznym.

KĄCIK HISTORyCZNy
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RADOść I PIęKNO

koncert jubileuszowy w „modraczku” z wyjątkowej okazji

Po raz kolejny Dom Kultury „Modraczek” był miejscem ważnego wydarzenia, które 
może być powodem do dumy nie tylko mieszkańców Wyżyn, nie tylko spółdziel-
ców SMB ale i pozostałych bydgoszczan. W czwartek 13 listopada 2013 r. zbiegły 

się jubileusze: 55-lecie spółdzielni mieszkaniowej „budowlani”, 45-lecie dzia-
łalności kulturalno-oświatowej spółdzielni mieszkaniowej „budowlani” oraz 
35-lecie domu kultury „modraczek”. Prezes Spółdzielni marek magdziarz wspo-
mniał jeszcze, że już 15 lat trwają cykliczne festyny „Wiosna na Wyżynach”. 

Przy okazji jubileuszy agnieszka buzalska – dyrektor „Modraczka” oraz barba-
ra jendrzejewska prowadząca Kawiarnię Literacką – otrzymały odznaki honorowe 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaki, 
przyznane przez ministra kultury bogdana zdrojewskiego, zostały wręczone przez z-cę 
prezydenta Bydgoszczy, jana szopińskiego.  Prezydent bydgoszczy rafał bruski 
przesłał listy gratulacyjne, świadczące o tym, jak docenia wyjątkowy charakter, zasługi  
i prestiż tych dwóch instytucji, ściśle współdziałających w dziedzinie kultury. Warto w tym 
miejscu przytoczyć fragmenty: 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa «Budowlani» jest znana mieszkańcom naszego Miasta 
przede wszystkim jako niezwykle sprawny przedsiębiorca budowlany, dbający o najwyż-
szy standard świadczonych przez siebie usług,

 
a jednocześnie jako znamienity mecenas 

kultury, własnym sumptem utrzymujący jeden z najlepszych osiedlowych domów kultury 
w Bydgoszczy”.  

„Dzięki bogatej ofercie, profesjonalnej kadrze oraz wielkiej otwartości na potrzeby 
mieszkańców, «Modraczek» w przeciągu minionych lat wrósł na stałe w kulturalno-
-oświatową mapę naszego Miasta, stając się jej integralną częścią. Jestem przekonany, 
iż dzięki Państwa ustawicznej pracy, z roku na rok stale zwiększa się liczba Bydgosz-
czan, pragnących poszerzać swoje kulturalne horyzonty, i którzy dzięki «Modraczko-
wi» mogą jednocześnie nabywać nową wiedzę i umiejętności, jak i dawać upust swoim 
pasjom artystycznym”. 

Znaczna, nieoceniona w tym zasługa prezesa Spółdzielni marka magdziarza, który 
szczególną uwagę zwraca na działalność kulturalną. Ma on w dorobku m.in. Odznakę Zasłużo-
ny Działacz Ruchu Spółdzielczego, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Odznakę za zasługi dla 
Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych, Oskara Spółdzielczości Polskiej oraz 
przyznany przez Prezydenta RP – Złoty Krzyż Zasługi. 

Spotkanie prowadził marek jankowiak, który  na początku przytoczył słowa Mar-
ka Twaina: „Obyś nie spotkał przyjaciół, gdy będziesz wchodził na górę powodzenia”. Sens 
tego aforyzmu był czytelny dla wszystkich – nie miał raczej optymistycznej wymowy, jeśli 
chodzi o ocenę ludzkiej natury. Jeśli ktoś wchodzi „na górę powodzenia”, inni złym okiem 
patrzą na jego osiągnięcia i gubią się po drodze – pod wpływem zawiści nawet dotych-
czasowi przyjaciele przestają być przyjaciółmi. Prowadzący jednak skomentował tę myśl 
od strony optymistycznej – obie nagrodzone panie nie zgubią przyjaciół, oni są tu razem 
z nimi i cieszą się ich pomyślnością. Powiedział też, że na szczęście, w naszej Spółdzielni 

„Budowlani” można spotkać przyjaciół, o czym świadczy tak liczna obecność zaproszonych 
gości, którzy są życzliwi i cieszą się z tego sukcesu.

W ramach koncertu jubileuszowego mogliśmy podziwiać występ studentów 
Instytutu edukacji muzycznej ukw w bydgoszczy pod kierunkiem znanej artystki 
katarzyny matuszak. Zgodnie z jej zamierzeniem, chodziło o to, aby studentki, które 
przygotowuje w tym roku do dyplomu, zaprezentowały się w repertuarze lirycznym, dra-
matycznym, a także w piosence żartobliwej, wymagającej od wykonawcy przygotowania 
aktorskiego. Koncert poświęcony był najwybitniejszym twórcom słowa w piosence. Ci nie-
zapomniani mistrzowie słowa to m.in. Agnieszka Osiecka i Jeremi Przybora 

Wykonanie utworów, bardziej czy mniej znanych, spotkało się z entuzjazmem pu-
bliczności. Repertuar ukazywał całe spektrum nastrojów – powagi, refleksji, zadumy, 
ale i humoru – choć nawet niekiedy humor służył wyrażeniu poważniejszych treści. 
Wykonawczynie z właściwą sobie ekspresją umiały się wczuć w przedstawiane przez 
siebie postacie i zachwycić pięknym śpiewem. Szczere gratulacje i uznanie należą się 
zarówno tym młodym artystkom, jak i katarzynie matuszak, która tak doskonale,  
z wielkim talentem artystycznym, przygotowała swoje studentki.

W jednym z wcześniejszych wydań pisma Spółdzielni „Tu Mieszkam” z okazji 55 – lecia 
Jubileuszu Spółdzielni ogłoszono konkurs fotograficzny. Jury w składzie: Hanna cander, 
jacek kołodziej, stanisław mrówka i agnieszka buzalska postanowiło nagrodzić 
czterech autorów prac konkursowych: I nagrodę otrzymał bogusław ziółkowski za dwie 
prace pt. „Białogardzka nocą” oraz „W szybach spółdzielni”. II nagroda została przyznana 
Dariuszowi Pokornemu za zdjęcie pt. „Kościół nocą”, natomiast III nagroda – anecie 
lewandowskiej za pracę pt. „Zajęcza” oraz marcinowi ziółkowskiemu za zdjęcie pt. 
„Pętla tramwajowa przy Białogardzkiej”. Świętowanie w „Modraczku”, jakie odbywało się 
13 listopada, było oczekiwaną okazją do wręczenie nagród laureatom konkursu. Nagrodzo-
ne fotografie można podziwiać w Galerii na Ścianie, tuż obok głównej sali. Główne nagrody 
ufundowała Spółdzielnia, a wydawnictwo „Pejzaż” prowadzone przez ewę i jacka stad-
nickich – nagrody dodatkowe dla wszystkich uczestników konkursu. 

W czasie wieczoru nie sposób było nie wrócić do korzeni, nie przypomnieć choćby 
krótkiego rysu historycznego. Jak się dowiedzieliśmy, „Ilustrowany Kurier Polski” infor-
mował przed laty: 

„Placówka zajmuje cały parter jednego z wieżowców, a ponadto posiada pracownię na 
X piętrze. Po «Czołówce», «Lansjerze», i świetlicy «Płomienie» jest to już 4 placówka kul-
turalno-oświatowa, służąca nie tylko członkom spółdzielni. Oprócz kółek zainteresowań 
dla dzieci ma tu także powstać klub seniora [...] Należy podkreślić, iż nowy klub dysponuje 
pięknymi i dobrze wyposażonymi pomieszczeniami”.

Pod koniec 1978 r. na osiedlu Wyżyny zaczęła funkcjonować placówka kultural-
no-oświatowa, niemająca jeszcze swojej nazwy. Na początku 1979 r. – pod patronatem 
Spółdzielni oraz „Dziennika Wieczornego” – ogłoszono konkurs na nazwę domu kultu-
ry. Wpłynęło wówczas przeszło 300 różnych pomysłów. Propozycje były niekiedy zupeł-
nie zwyczajne, wręcz banalne, inne zabawne, jeszcze inne ekstrawaganckie, np.: „Dach  
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Propozycje Modraczka

Bydgoszczy”, „Tybet”, „Kosmodrom”, „Wyżynka”, „Ogrody”, „Panorama”, „Skarpa”, „Wi-
dok”, „Wiatrak”. Zdecydowano się na „Modraczek”, co nam się dziś wydaje oczywiste, ale 
wówczas uważano, że słowo to nie ma zbyt poważnych konotacji. zbigniew wieczorek 
na łamach ,,Dziennika Wieczornego” pisał w ten sposób: 

„Przecież nazwa ta nie ma nic wspólnego z kulturą. Obawiam się, że w przyszłości do-
mom kultury nadawane będą nazwy takie, jak: «Fiołeczek», «Różyczka», «Muchomorek» 
czy «Czerwony Kapturek» lub «Jaś i Małgosia». Nazwę «Modraczek» można było nadać 
przedszkolu lub przydrożnej knajpie. Nazwa domu kultury powinna chyba bardziej odpo-
wiadać charakterowi działalności, jakie tego typu placówki prowadzą”.

W obronie „Modraczka” stanął wówczas redaktor jerzy derenda, używając niezwy-
kle trafnego argumentu: 

„Ten dom kultury przypomina modraczek, zakwitający na łąkach skarpy górującej 
nad Bydgoszczą, niosąc mieszkańcom radość i piękno”.

Trzeba przyznać, że słowa te się sprawdziły – „Modraczek”, niczym piękny, deli-
katny kwiat, nadal niesie mieszkańcom radość, piękno i stale się rozwija.

Elżbieta Rogucka

31.12.2013 – bal sylwestrowy 

2 stycznia godz. 18.00 – „Indianie Ameryki Północnej. Historia i dzień dzisiejszy. 
Kolumb – Historia nieznana cz.2” Prowadzenie Adam Piekarski

9 stycznia godz. 18.00 – Kawiarnia Literacka, w której gościem będzie  
michał siewkowski, kujawski poeta, doktor nauk humanistycznych  
wydał 14 książek autorskich, Swoje wiersze drukował w „Autografie”, „Faktach”, 
 „Hydrze”, „Gazecie Wyborczej”, „Kulturze”, „Literaturze”, „Potopie”, „Przeglądzie  
Artystyczno-Literackim”, „Radarze”, „Toposie”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Więzi”. 
Twórczości plastycznej i poetyckiej Ryszarda Milczewskiego - Bruno poświęcił książkę 
„Rysunek zapomnianego wiersza”. Jego wiersze były czytane w audycjach literackich 
Polskiego Radia i Radia Wolna Europa

13 stycznia godz. 17.30 – Czytamy bajki dzieciom

23 stycznia godz. 17.00 – Koncert dla Babci i Dziadka  
w wykonaniu uczestników zajęć pracowni muzycznej

23 stycznia godz. 18.00 – Pani Skarpeta – wspólna przestrzeń dla Pań w każdym  
wieku, które lubią wspólnie poznawać , ale i wypróbować różne techniki sztuki naiwnej 
lub profesjonalnej, chcąc przy tym wspaniale spędzić czas w gronie innych Pań  
oraz spotkać ciekawe osobowości naszego regionu.

4,11,18,25 stycznia, 1,8,15,22 lutego oraz 1 marca  
– popołudnie taneczne w Klubie Seniora 

od 3  do 14 lutego, od godz. 10.00 do 13.00  
– zapraszamy na Ferie z „Modraczkiem”, zajęcia fakultatywne dla dzieci 

28 lutego godz. 10.00  
– Bal karnawałowy w Klubie Malucha

Rozmowa z Agnieszką Buzalską,
od 14 lat kieruje Domem Kultury „Modraczek”, 

zabiegana  animatorka kultury o duszy ośmiu muz, 
nieprzepadająca za geometrią 

opowie o marzeniach i swojej codzienności.

•	 zbliżamy się do końca 2013 roku, czas 
na podsumowania tego co wydarzyło się  
w minionym roku, bilans zysków i strat. 
dla pani zdaje się to był owocny i dobry 
czas, posypały się wyróżnienia i nagrody: 
stypendium Prezydenta miasta bydgosz-
czy na wydanie almanachu kawiarni lite-
rackiej, honorowy tytuł – samorządowiec 
–spółdzielca nadany przez krajową radę 
spółdzielczą i magazyn „tęcza Polska”  
oraz odznaka honorowa – „ zasłużony dla kultury Polskiej” nadana 
przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, chyba wszystko 
już wymieniłem. czy w związku z tymi wydarzeniami coś się u pani  
zmieniło?

Nadal stąpam twardo po ziemi. Jedynie czuję większą presję. Czuję się trochę tak jakbym 
skakała wzwyż i teraz mam  zawieszoną dosyć wysoko poprzeczkę i aby ją pokonać to mu-
szę więcej i intensywniej ćwiczyć. Ale lubię swoją pracę więc to jest chyba najważniejsze 
i nie stanowią dla mnie problemu nowe wyzwania wręcz zmuszają do większego wysiłku.

•	 czy wie już Pani jakie potrawy znajdą się w tym roku na Pani wigilij-
nym stole?

Powiem, że pomału pochylamy się z mężem nad listą potraw wigilijnych. Obowiązkowo 
musi być karp, którego bardzo lubi mój mąż, poza tym pstrąg w migdałach i łosoś to znowu 
przysmak moich córek. Na pewno będzie barszcz czerwony z uszkami. Nie zabraknie rów-
nież śledzi w śmietanie. A pozostałe to już mniej tradycyjne potrawy.

•	 gdyby mogła Pani  wybrać dowolne miejsce, to gdzie chciała by pani 
spędzić ostatni dzień roku?

Z pewnością byłyby to góry. I nie te wysokie i popularne. Mam ogromny sentyment do Ko-
tliny Kłodzkiej i przepięknie położonej , malowniczej miejscowości leżącej u stóp Masywu 
Śnieżnika o przepięknej zabudowie w stylu tyrolskim – Międzygórze. Niestety koniec roku 
to intensywna praca w Modraczku, przygotowujemy wtedy  szereg imprez i spotkań przed-
świątecznych oraz organizujemy bal sylwestrowy, więc sylwester tradycyjnie spędzam  
w Bydgoszczy. Ale wierze, że kiedyś tam będę w ten jeden dzień w roku. Mój mąż obiecał 
mi, że jak wygra w toto lotka to kupi mi w tej miejscowości pensjonat i wtedy będę mogła  
spędzić sylwestra w górach. Trzymam go za słowo.

•	 tego Pani życzę. a co Pani robi, by na chwilę oderwać się od spraw 
przyziemnych?

Może nie będę oryginalna jak powiem, że biegam. Nie zaliczam się do maratończyków, ani 
półmaratończyków. Biegam tyle na ile wystarcza mi sił. I muszę przyznać, że prawdą jest, 

Rozmowa z Agnieszką Buzalską
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Rozmowa z Agnieszką Buzalską Propozycje „Modraczka”

że po 30 minutach biegu wydzielają się endorfiny w organizmie. Bieganie jest dla mnie 
formą relaksu, czasem na uporządkowanie myśli, odreagowaniem złych emocji. Polecam.

•	 dlaczego bieganie a nie np. fitness, siłownia ?
Zabrzmi to śmiesznie ale biegam z lenistwa, wygody i zamiłowania do prostych rozwiązań. 
Mieszkam w Fordonie, chyba szybciej mogę dojechać  do centrum Torunia niż do Śródmie-
ścia naszego miasta. Z pracy do domu wracam o różnych porach dnia i jak już pokonam te 
wszystkie korki, skrzyżowania i dotrę nad Wisłę, gdzie mieszkam to nie mam ochoty wsia-
dać z  powrotem do auta, żeby dojechać do jakiegokolwiek klubu fitness lub siłowni. Naj-
prościej jest wtedy dla mnie ubrać dres, wyjść z domu i biec. A tam gdzie mieszkam tereny 
są naprawdę urokliwe – starorzecze Wisły. Nawet nie wiem czy Bydgoszczanie wiedzą, że 
mamy naprawdę piękne tereny o dużych walorach geograficznych w okolicach naszego 
miasta.
Poza tym do biegania nakłonił mnie mój mąż, który uprawia ten sport już kilka lat. I można 
tak powiedzieć, że jest moim osobistym trenerem.

•	 czy są słowa, które pani nadużywa, a które mówi zdecydowanie za 
rzadko?

nie ma problemu , a potem myślę jak to zrealizować. Za rzadko mówię: nie da się tego 
zrobić albo nie mogę. Choć nie wiem czy to wada czy zaleta.

•	 jaki był wymarzony prezent, gdy była Pani jeszcze małą dziewczynką, 
a jaki sprawił by Pani dziś największą radość?

Jak dorastałam to były lata 70 i 80 poprzedniego wieku więc wszystko było rarytasem   
i poza zasięgiem, ale zawsze chciałam mieć psa. Teraz mam i wiem jaki to obowiązek, ale 
też ile radości i oddania.  Jeśli chodzi o prezent dzisiaj  to podobne pytanie zadał mi nie-
dawno mąż i pierwsze co przyszło mi do głowy to przecież ja wszystko mam i niczego nie 
potrzebuję. 
Ale może sylwester w górach w moim pensjonacie?!

•	 która z dziewięciu muz jest pani najbliższa i dlaczego?
Najtrudniej jest siebie samą określić. Może każdej po trochu. Chyba najmniej Urania bo  
z tym cyrklem i geometrią jakoś siebie nie widzę i nie czuję.

•	 jak i gdzie widzi Pani siebie za 20 lat?
Może instruktorka fitness dla 50+ w sanatoryjnym kurorcie? A tak na poważnie to na dzień 
dzisiejszy mogę powiedzieć jak chciałabym się widzieć. W „Modraczku” spotykam wiele 
dojrzałych pań i są wśród nich takie, które przykuwają moją uwagę, a mianowicie: eleganc-
kie i zadbane kobiety, które mają jeszcze wiele rzeczy do doświadczenia i wiele miejsc do 
zobaczenia, pełne wigoru i entuzjazmu. Taka też bym chciała być.

życzę Pani aby wszystkie marzenia te większe 
i te mniej znaczące się spełniły.

Rozmawiał: S.K.

      rozwiązane krzyżówki prosimy o nadsy-
łanie na adres: dk „modraczek”, ul. ogro-
dy 15, 85-870 bydgoszcz do 31 stycznia 2013 
roku. z pośród autorów poprawnie rozwią-
zanych krzyżówek wylosujemy laureatów, 
którzy otrzymają nagrody. 
nagrodzone osoby podamy w wiosennym 
wydaniu „tu mieszkam”.

Krzyżówka Świąteczna
1. Kwaśny z cytryny
2. Pigment, farba
3. Ozdabianie czegoś
4. Włącznik, wyłącznik
5. Wznoszony za zdrowie solenizanta
6. Brak trudności, żyłka, zmysł
7. Stan podczas dokonywania się cudu 
8. Zachowawczy, tradycyjny
9. Zespół cech zewnętrznych człowieka 
10. Symbol władzy królewskiej
11. Formalny, oficjalny
12. Ustalenie relacji, zaszeregowanie 
13. Szlachetność, wielkoduszność 
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Tradycyjne smaki 
w nowych odsłonach

W Święta wracamy do tradycji, do przepisów kulinarnych przekazywanych od pokoleń.
Są to smaki naszego dzieciństwa a co za tym idzie najpiękniejsze wspomnienia.
Dlatego w tym roku proponujemy wrócić do dobrze znanych choć lekko przykurzonych 
przepisów, ale w nowych odsłonach.

barszcz wigilijny
Czas przygotowania: 2 godz.
Wywar warzywny: 3,5 litra wody, 4 marchwie, 1 cebula, 2 pory, ¼ selera korzeniowego, 
2 pietruszki, 1/5 kapusty średniej wielkości, 3 ziarenka ziela angielskiego, 8 ziarenek pie-
przu, 3 goździki, 3 liście laurowe, 4-5 suszonych grzybów, 3,5 kg buraków, sól i świeżo 
zmielony pieprz, sok z cytryny lub ocet z białego wina do smaku, 5 ząbku czosnku, 2 ły-
żeczki suszonego majeranku.
Składniki wywaru wrzuć do dużego garnka, zalej wodą. Na wolnym ogniu doprowadź do 
wrzenia i gotuj przez 30 minut. Odcedź. Odstaw. Namocz grzyby w szklance wody. Na-
grzej piekarnik do 180 stopni C. Buraki owiń folią aluminiową, piecz ok. godziny, aż będą 
miękkie. Gdy ostygną, obierz i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Dodaj do wywaru razem  
z grzybami i wodą, w której się moczyły. Gotuj przez 10 minut . Dodaj ocet lub sok z cy-
tryny. Odcedź. Dodaj czosnek roztarty z solą i majeranek, i doprowadź do wrzenia. Go-
tuj minutę na małym ogniu. Dopraw pieprzem, solą i sokiem z cytryny. Podawać można  
z uszkami bądź pasztecikami.

Jeśli ktoś zapytałby mnie o tradycyjny polski smak to z pewnością poczęstowałabym go 
grochem z kapustą.

groch z kapustą
Czas przygotowania: 7 godzin
Składniki: 250 g żółtego grochu w połówkach, moczonego około 6 godzin, 1 kg kiszonej 
kapusty, 1 liść laurowy, 1 i ½ łyżeczki nasion kminku, 1 łyżeczka suszonego cząbru, 2 łyżki 
masła, 2 duże cebule pokrojone w kostkę, sól i pieprz do smaku
Zasmażka: 2 łyżki masła klarowanego, 2 łyżki mąki pszennej
Groch gotujemy do miękkości (ok. 40 minut) w dużej ilości wody. Pięć minut przed koń-
cem gotowania solimy do smaku. Kapustę przepłukać zimną wodą, odsączając wodę. Go-
tujemy do miękkości w niewielkiej ilości wody z liściem laurowym. Lekko odsączamy (ma 
pozostać nieco wody z gotowania). Doprawiamy kminkiem i cząbrem. Rozpuszczamy na 
patelni 2 łyżki masła i zrumieniamy cebulę. Następnie dodajemy ją do kapusty. Połowę 
grochu wrzucamy do kapusty, resztę rozgniatamy praską do ziemniaków puree i też do-
dajemy do kapusty. Na wolnym ogniu dusimy groch z kapustą ok. 10 minut, często mie-
szamy. Doprawiamy pieprzem i solą do smaku. Na patelni robimy jasną zasmażkę z masła  
i mąki. Wlewamy ją do gorącej kapusty i gotujemy 2-3 minuty. 

Życzymy smacznego 

po raz kolejny
nasza

spółdzielnia 
jest

fair play

zastępca prezydenta
 jan szopiński 

wręczył prezesowi 
Markowi Magdziarzowi

 list gratulacyjny 
i statuetkę łuczniczki 

z okazji
45-lecia 

działalności 
kulturalno-
oświatowej 

sM Budowlani



wiersz staroświecki

Pomódlmy się w Noc Betlejemską, 
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania, 
By wszystko się nam rozplątało, 
Węzły, konflikty, powikłania. 

Oby się wszystkie trudne sprawy 
Porozkręcały jak supełki, 
Własne ambicje i urazy 
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki. 

Oby w nas paskudne jędze 
Pozamieniały się w owieczki, 
A w oczach mądre łzy stanęły 
Jak na choince barwnej świeczki. 

Niech anioł podrze każdy dramat 
Aż do rozdziału ostatniego, 
I niech nastraszy każdy smutek, 
Tak jak goryla niemądrego. 

Aby wątpiący się rozpłakał 
Na cud czekając w swej kolejce, 
A Matka Boska - cichych, ufnych - 
Na zawsze wzięła w swoje ręce. 

Ks. Jan Twardowski 


