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Walne Zgromadzenie 2014  
– Podsumowanie

W dniach 14-22 maja br. odbyło się siedem części Walnego Zgromadze-
nia naszej Spółdzielni. Wzięło w nim udział łącznie 469 członków SMB. W rozbi-
ciu na poszczególne części frekwencja wyniosła:

 
1. część - 52 osoby; 
2. część - 79 osób; 
3. część - 77 osób; 
4. część - 77 osób; 
5. część - 88 osób; 
6. część - 58 osób; 
7. część - 38 osób.
 
Każda część rozpoczynała się o godz. 17.00. Obrady kończyły się w różnych po-
rach. Najdłużej trwała 1. część (do godz. 22.48), najkrócej 7. część (do 20.44).

 
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom przybyłym na zebrania! Szczególne podzię-
kowania kierujemy do członków komisji skrutacyjnych, którzy w tym roku mieli 
wyjątkowo dużo pracy!

Oficjalnego podliczenia wyników głosowań na wszystkich częściach  
i zamknięcia Walnego Zgromadzenia dokonało Kolegium składające się z co 
najmniej 2 członków prezydium każdej części, które spotkało się 29 maja 2014  
w siedzibie Spółdzielni .

Łączne wyniki głosowań nad uchwałami  
przedstawiają się następująco:

UCHWAŁY GŁOSOWANE JAWNIE

uchwała nr 1/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółdzielni w roku 2014;

ŁĄCZNIE: za 302 głosy, przeciwko 0.

uchwała nr 2/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności w roku 2013;

ŁĄCZNIE: za 275 głosów, przeciwko 20.

uchwała nr 3/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spół-
dzielni za 2013 rok;

ŁĄCZNIE: za 294 głosy, przeciwko 0.

uchwała nr 4/2014 w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2013 rok;

ŁĄCZNIE: za 293 głosy, przeciwko 0.

uchwała nr 5/2014 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 
2013 r. – Prezesowi Spółdzielni – Markowi W. Magdziarzowi;

ŁĄCZNIE: za 298 głosów, przeciwko 2.

uchwała nr 6/2014 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 
2013 r. – Z-cy Prezesa Spółdzielni – Jackowi Kołodziejowi;

ŁĄCZNIE: za 293 osoby, przeciwko 3.

uchwała nr 7/2014 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 
2013 r. – Z-cy Prezesa Spółdzielni – Zdzisławie Knapińskiej;

ŁĄCZNIE: za 294 głosy, przeciwko 0.

uchwała nr 8/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w ra-
mach realizacji planowanej budowy budynku lub budynków mieszkalnych;

ŁĄCZNIE: za 294 głosy, przeciwko 0.

Stwierdzono, że uchwały od nr 1/2014 do 8/2014 zostały podjęte. 

uchwała nr 9/2014 w sprawie zmiany §10 Statutu Spółdzielni dotyczącego Sa-
morządu Domowego Mieszkańców;

ŁĄCZNIE: za 110 głosów, przeciwko 110, wstrzymujących się 28.

uchwała nr 10a/2014 w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni wniesionych 
przez członków Spółdzielni; (dot. ilości członków w Radzie Nadzorczej i Radach 
Osiedli);

ŁĄCZNIE: za 78 głosów, przeciwko 140, wstrzymujących się 38.

uchwała nr 10b/2014 w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni wniesionych 
przez członków Spółdzielni; (dot. wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej);

ŁĄCZNIE: za 91 głosów, przeciwko 129, wstrzymujących się 37.

uchwała nr 10c/2014 w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni wniesionych 
przez członków Spółdzielni;  (dot. wynagrodzeń w Radzie Osiedla)

ŁĄCZNIE: za 87 głosów, przeciwko 110, wstrzymujących się 51.

uchwała nr 10d/2014 w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni wniesionych 
przez członków Spółdzielni; (dot. wypłacania wynagrodzeń w RN i RO w razie 
nieobecności na posiedzeniach)

ŁĄCZNIE: za 78 głosów, przeciwko 95, wstrzymujących się 56.
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uchwała nr 10e/2014 w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni wniesionych 
przez członków Spółdzielni; (dot. wynagrodzeń w RN i RO w lipcu i sierpniu);

ŁĄCZNIE: za 47 głosów, przeciwko 153, wstrzymujących się 44.

uchwała nr 10f/2014 w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni wniesionych 
przez członków Spółdzielni; (dot. zaliczenia SDM do organów Spółdzielni);

ŁĄCZNIE: za 20 głosów, przeciwko 204, wstrzymujących się 26.

uchwała nr 10g/2014 w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni wniesionych 
przez członków Spółdzielni; (dot. wykreślenia wpisywania nr PESEL przy listach 
poparcia kandydatów do RN i RO)

ŁĄCZNIE: za 51 głosów, przeciwko 179, wstrzymujących się 14.

Stwierdzono, że uchwały od nr 9/2014 do 10g/2014 nie zostały  
podjęte, gdyż nie uzyskały wymaganej kwalifikowanej większości  

2/3 głosów za ich przyjęciem.

uchwała nr 21/2014 w sprawie sposobu głosowania na członków Rad Osiedli  
SM „Budowlani” i składania sprawozdań z ich działalności;

ŁĄCZNIE: za 218 głosów, przeciwko 0.

Stwierdzono, że uchwała nr 21/2014 została podjęta. 

UCHWAŁY GŁOSOWANE TAJNIE

uchwała nr 11/2014 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, Pana Wie-
sława Trybuszewskiego, przed upływem kadencji;

ŁĄCZNIE: za 73 głosy, przeciwko 213, wstrzymujących się 31. 
Głosów nieważnych 6.

uchwała nr 12/2014 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, Pani Ka-
roliny Czizmowskiej, przed upływem kadencji;

ŁĄCZNIE: za 76 głosów, przeciwko 201, wstrzymujących się 36. 
Głosów nieważnych 12.
uchwała nr 13/2014 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, Pani Mi-
rosławy Małkowskiej, przed upływem kadencji;
ŁĄCZNIE: za 98 głosów, przeciwko 194, wstrzymujących się 28. 
Głosów nieważnych 5.

uchwała nr 14/2014 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, Pani Ewy 
Nowak-Hoppe, przed upływem kadencji;

ŁĄCZNIE: za 63 głosy, przeciwko 215, wstrzymujących się 34. 
Głosów nieważnych 11.

uchwała nr 15/2014 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, Pana 
Krzysztofa Jankowskiego, przed upływem kadencji;

ŁĄCZNIE: za 70 głosów, przeciwko 208, wstrzymujących się 38. 
Głosów nieważnych 9.

uchwała nr 16/2014 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, Pani 
Agnieszki Ritter, przed upływem kadencji;

ŁĄCZNIE: za 106 głosów, przeciwko 185, wstrzymujących się 29. 
Głosów nieważnych 4.

uchwała nr 17/2014 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, Pana 
Marka Witkowskiego, przed upływem kadencji;

ŁĄCZNIE: za 101 głosów, przeciwko 189, wstrzymujących się 30. 
Głosów nieważnych 5.

uchwała nr 18/2014 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, Pana 
Krzysztofa Karaszewskiego, przed upływem kadencji;

ŁĄCZNIE: za 69 głosów, przeciwko 209, wstrzymujących się 37. 
Głosów nieważnych 8.

uchwała nr 19/2014 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, Pana Ma-
cieja Deji, przed upływem kadencji;

ŁĄCZNIE: za 81 głosów, przeciwko 203, wstrzymujących się 32. 
Głosów nieważnych 9.

uchwała nr 20/2014 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, Pani Do-
roty Klugiewicz, przed upływem kadencji;

ŁĄCZNIE: za 62 głosy, przeciwko 211, wstrzymujących się 40. Głosów nieważnych 7.

Stwierdzono, że uchwały od nr 11/2014 do 20/2014 nie zostały podjęte, gdyż nie 
uzyskały wymaganej kwalifikowanej większości 2/3 głosów za ich przyjęciem.

Walne Zgromadzenie 2014  
– Podsumowanie
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Oficjalne, łączne wyniki wyborów do Rady Osiedla na kadencję 2014-2017 
przedstawiają się następująco:

 Kandydaci do Rady Osiedla „Centrum” Łącznie
1. Błaszczyk Zygmunt 272
2. Gorczyca Bogusława 92
3. Karczewski Tadeusz 265
4. Kmuk Dorota 111
5. Michajłowicz Zbigniew 109
6. Niesobski Adam 68
7. Olechnowicz Zofia 243
8. Szołyga Ryszard 206
9. Wrzeszcz Teresa 297

 Kandydaci do Rady Osiedla „Na Skarpie” Łącznie
1. Budziak Kazimierz 209
2. Czyżewska Danuta 76
3. Glon-Polewska Magdalena 238
4. Jabłoński Andrzej 101
5. Kobiela Regina 45
6. Kozik Barbara 216
7. Kulupa Agata 216
8. Lipiński Krzysztof 107
9. Małek Wojciech 209
10. Mitręga Zdzisław 102
11. Pawłowska Jadwiga 230
12. Split Grażyna 85
13. Szpyruk Maria 43
14. Śmigocka Krystyna 39
15. Zajdlewicz Piotr 89
16. Ziętek Joanna 95

 Kandydaci do Rady Osiedla „Na Wyżynach” Łącznie

1. Bochniak Andrzej 115
2. Grajewski Tadeusz 130
3. Grymuza Krzysztof 98
4. Harenda Janusz 101
5. Iwanowski Bogdan 206
6. Kowalska Gabriela 222
7. Koźmic Bogumiła 202
8. Leszczyńska Janina 117
9. Mułkowska Bożena 209
10. Rytlewski Jerzy 88
11. Szypuła Magdalena 110
12. Trela Maria 206
13. Wiśniewska Lila 207
14. Woźniak Barbara Anna 57

Biorąc pod uwagę największą ilość uzyskanych głosów, do Rad Osiedli 
wybrani zostali:

Rada Osiedla „Centrum”
1. Błaszczyk Zygmunt
2. Karczewski Tadeusz
3. Olechnowicz Zofia
4. Szołyga Ryszard
5. Wrzeszcz Teresa

Rada Osiedla „Na Skarpie”
1. Budziak Kazimierz
2. Glon-Polewska Magdalena
3. Kozik Barbara
4. Kulupa Agata
5. Małek Wojciech
6. Pawłowska Jadwiga

Rada Osiedla „Na Wyżynach”
1. Iwanowski Bogdan
2. Kowalska Gabriela

Walne Zgromadzenie 2014  
– Podsumowanie
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3. Koźmic Bogumiła 
4. Mułkowska Bożena
5. Trela Maria
6. Wiśniewska Lila

Dziękujemy członkom Rad Osiedli, którzy zakończyli kadencję i gratulu-
jemy nowym członkom RO, życząc powodzenia w kadencji 2014-2017.

        Rafał Jaroch

Szanowni Państwo.

Podsumowanie wyników głosowań Walnego Zgromadzenia w sprawie 
dziesięciu uchwał o odwołanie członków Rady Nadzorczej przed upływem kaden-
cji, w tym dziewięciu wniesionych do porządku obrad przez  członków Spółdziel-
ni - pomimo oddalenia przez Sąd ich pozwu o uchylenie zeszłorocznej uchwały 
Walnego Zgromadzenia o wyborach do Rady Nadzorczej – wykazało, że Walne 
Zgromadzenie w tajnym głosowaniu zdecydowanie sprzeciwiło się wnioskodaw-
com uchwał, które zawierały karygodne, niezgodne z prawdą, informacje i pomó-
wienia zniesławiające aktualnych członków Rady Nadzorczej.

Zniesławieni członkowie Rady Nadzorczej podjęli już stosowne czynności 
prawne o naprawienie wyrządzonej im krzywdy, umożliwiając ww. osobom opu-
blikowanie w naszym biuletynie i na stronie internetowej SMB należnych prze-
prosin. W ten sposób członkowie, którzy złożyli podpisy pod uzasadnieniem pro-
jektu mają szansę na odpowiedzialne, indywidualne potwierdzenie podpisu pod 
treścią złożonego wniosku.

W poprzednim wydaniu „Tu Mieszkam” Rada Nadzorcza prosiła Państwa  
o udział w Walnym Zgromadzeniu i dalsze poparcie działalności Rady Nadzorczej.

Nasza prośba została przez wielu z Państwa spełniona. Sprawozdanie  
z działalności Rady Nadzorczej zostało przez Walne Zgromadzenie przyjęte bar-
dzo dużą przewagą głosów, a wszystkie projekty uchwał o odwołanie członków 
Rady Nadzorczej zostały odrzucone.

Wszystkim z Państwa, którzy poprzez udział na Walnym Zgroma-
dzeniu i głosowanie udzielili Radzie Nadzorczej i jej członkom zaufa-
nia i poparcia, Rada Nadzorcza bardzo dziękuje i zapewnia, że nadal 
będzie aktywnie i skutecznie realizowała zadania w celu dalszej po-
prawy działalności organów Spółdzielni i dobrego wizerunku SMB – 
w interesie wszystkich jej Członków i Mieszkańców.

Pozostając do Państwa dyspozycji oczekujemy na wszelkie uwagi w dniu 
pełnienia dyżuru w siedzibie Spółdzielni w każdy pierwszy wtorek miesiąca od 
godz. 16-tej 
oraz pod adresem e-mail: radanadzorcza@smbudowlani.pl

W  pilnych sprawach możliwy jest w dniach roboczych kontakt telefoniczny 
z przewodniczącym Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza SM „Budowlani”
6 czerwca 2014 roku

Co ważnego przyniósł rok 2013 w SMB?

(Skrót wystąpienia Prezesa M.W. Magdziarza na Walnym Zgromadzeniu)

Sprawozdanie Prezesa Zarządu spotkało się z dużym zainteresowaniem 
członków uczestniczących w tegorocznym Walnym Zgromadzeniu. Wielu 
z nich podczas przerw w zebraniach wyraziło chęć spokojnego zapoznania 

się z przedstawionymi zagadnieniami. Zaproponowano, aby część interesujących 
informacji liczbowych przedstawić w „Tu mieszkam”. Postaramy się więc przy-
najmniej część spraw omówić.

Nasza Spółdzielnia liczyła na koniec 2013 roku 10865 człon-
ków. Ilość członków, od kiedy członkostwo w Spółdzielni nie jest obowiązkowe 
(poza osobami posiadającymi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – tu trze-
ba być członkiem) sukcesywnie się zmniejsza: w 

	w 2009 r. było 12158 członków,
	 w 2010 r. było 11840 członków,
	w 2011 r. było 11462 członków,
	 w 2012 r. było 11126 członków.

Przyczyną tego zjawiska jest to, że część osób kupujących mieszkania w naszych 
zasobach nie chce wydawać dodatkowo pieniędzy na wpisowe (336 zł) oraz wy-
kup udziałów w Spółdzielni.

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni wysokość udziału obecnie wynosi 300 
zł, ale od powstania Spółdzielni w 1958 roku zmieniała się 15- krotnie i wynosiła 
0,01 zł; 0,02 zł; 0,05 zł; 0,20 zł; 1,50 zł;15 zł,30 zł; 48 zł; 52 zł; 56 zł; 60 zł; 70 
zł;100 zł;200 zł; 300 zł.(wszystkie kwoty w wartościach po denominacji).

Wartość udziałów na 31.12.2013r wynosiła 1048 tys zł. (w 2009 r. 
995 tys. zł, w 2010 r. 988 tys. zł, w 2011 r. 997 tys. zł, w 2012 r. 1009 tys. zł).

Każdy z członków posiada w Spółdzielni co najmniej jeden udział ( udzia-
ły wypłaca się po skreśleniu z rejestru członków w wysokości wpłaconej w cza-
sie podpisania deklaracji członkowskiej). Na dzień 31.12.2013 r. członko-
wie posiadają łącznie 28400 udziałów (w 2009 r. 34440, w 2010 r. 31343,  
w 2011 r. 30222, w 2012 r. 29199). 

Informacje i podziękowanie  
Rady Nadzorczej SM

Co ważnego przyniósł rok 2013  
w SMB?
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Spółdzielnia oprócz 215 nieruchomościami mieszkaniowymi (12945 
mieszkań) zarządza również 58 nieruchomościami komercyjnymi (362 lokali 
użytkowych), 702 garażami, 505 działkami gruntu o powierzchni 96,3 ha.

Z powyższych zasobów zdecydowana większość stanowi przedmiot spół-
dzielczego prawa do lokalu lub własności odrębnej, gdzie zarządzanie odbywa się 
po kosztach, czyli bez zysku.

Własnością Spółdzielni, czyli niepodzielną własnością wszystkich człon-
ków jest 36 tys. m2 gruntów (tzw inwestycyjnych), oraz 26 tys. m2 lokali użytko-
wych, które Spółdzielnia wynajmuje. Statystycznie na 1 członka przypada 2,44 
m2 lokali użytkowych i 3,38 m2 gruntów, na 1 udział – 0,93 m2 lokali użytkowych  
i 1,29 m2 gruntów. Szacunkowa wartość tego majątku po przeliczeniu na 1 członka 
wynosi około 8,7 tys. zł, a na 1 udział około 3,3 tys. zł. Z gospodarowania tym ma-
jątkiem i na dodatkowych usługach Spółdzielnia w 2013 roku uzyskała zysk  
w wysokości 9,4 mln zł

Zysk został przeznaczony na pokrycie kosztów korporacyjnego funkcjo-
nowania Spółdzielni 1232,4 tys. zł (koszty członkowsko-organizacyjne, w tym 
organy Spółdzielni, ewidencje i rejestry członków i udziałów, aktualizacje, archi-
wizowanie, rozliczanie), na pokrycie kosztów działalności kulturalno-oświatowej 
444,9 tys. zł, na pokrycie kosztów przenoszenia własności mieszkań na członków 
174,3 tys. zł, na utrzymanie ogólnospółdzielczych gruntów niezabudowanych 
579,8 tys. zł. Po pokryciu powyższych kosztów i zapłaceniu podatku dochodowego 
w wysokości 1 370,4 tys. zł pozostał zysk netto, w wysokości 5567,5 tys. zł 
(w przeliczeniu na 1 członka 512 zł, na 1 udział 196 zł), który Walne Zgromadzenie 
podzieliło: 3800 tys. zł na fundusz zasobowy Spółdzielni, 1767,5 tys. zł 
na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości obciążających człon-
ków Spółdzielni.

Przeznaczenie części zysku netto na fundusz zasobowy Spółdzielni pozwala bu-
dować kolejne lokale użytkowe, które członkom Spółdzielni przynoszą wymier-
ne korzyści w postaci dochodów pokrywających nie tylko koszty przynależności 
członkowskiej i korzystania z działalności kulturalno- oświatowej, ale także część 
kosztów utrzymania nieruchomości, w których posiadają mieszkania.

Obecnie realizujemy budynek mieszkalno-usługowy „Słoneczne Ogrody” przy  
ul. Ogrody 14. 

W przygotowaniu jest nowa inwestycja mieszkaniowa przy ul. Słowiańskiej.  

W 2015 r. zacznie się realizacja inwestycji w systemie deweloperskim (uchwała 
WZ nr 8/2014). Budynek będzie zaprojektowany  i wykonany jako niskoenerge-
tyczny w standardzie NF 40 tj jego zapotrzebowanie na energię do ogrzewania 
będzie na poziomie 40 kWh/m2, rok.

(więcej w artykule „Inwestycje” na stronie 14)

Wyjątkowe, bo aż siedmioczęściowe Walne Zgromadzenie przeszło już do 
historii. Było ono rekordowe także w kwestii ilości głosowań. 17 uchwał 
głosowano jawnie, 10 tajnie. 

Największe zainteresowanie, co zrozumiałe, wzbudzały wybory do trzech rad 
osiedli. Duże emocje towarzyszyły uchwałom w sprawie odwołania dziesięcior-
ga członków obecnej Rady Nadzorczej. Było to pierwsze tego typu wydarzenie  
w historii naszej Spółdzielni. Aby ww. uchwały zostały podjęte potrzebne było po-
parcie większości kwalifikowanej 2/3 głosujących na wszystkich częściach. Uza-
sadnienie inicjatorów odwołań nie przekonało wymaganej liczby członków SMB. 
Żadna z uchwał nie uzyskała nawet zwykłej większości.

Uznania głosujących nie uzyskały również projekty zmian do Statutu. 
Prawdopodobnie wyborcza „gorączka” w tym roku nie sprzyjała załatwianiu tak 
doniosłych spraw. Statut wymaga jednak dostosowania do wymogów zmieniają-
cej się rzeczywistości, dlatego na przyszły rok planujemy przygotowanie jednoli-
tego projektu kompleksowych zmian. Zostanie w nim uwzględnione zobowiąza-
nie Zarządu i Rady Nadzorczej, wynikające z przyjętej przez Walne Zgromadzenie 
Uchwały Nr 21/2014, do podjęcia działań zmierzających do rozpatrzenia możli-
wości wprowadzenia odpowiednich zapisów w Statucie Spółdzielni w taki sposób, 
aby:

1) głosowania na członków poszczególnych rad osiedli dokonywali członko-
wie posiadający prawa do lokali położonych na terenie osiedla objętego 
zakresem działania danej Rady;

2) sprawozdania roczne z działalności poszczególnych rad osiedli będą skła-
dane wyłącznie mieszkańcom osiedla objętego zakresem działania danej 
Rady.  

Podsumowując tegoroczne obrady nie sposób nie zwrócić uwagi na fakt, 
iż wyraźnie wzrasta świadomość większości Spółdzielców na temat kompetencji 
Walnego Zgromadzenia. Coraz rzadziej podnoszone były sprawy dotyczące po-
jedynczych nieruchomości. Skutkują nasze apele, aby nie czekać ze zgłaszaniem 
takich spraw do Walnego Zgromadzenia, tylko na bieżąco informować o nich ad-
ministrację osiedla, względnie Zarząd.

Co ważnego przyniósł rok 2013  
w SMB?

Walne Zgromadzenie 2014  
– Refleksje
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W związku z przygotowaniem aż siedmiu części i faktu, że cztery z nich 
odbywały się poza „Modraczkiem”, chcielibyśmy  Państwa poprosić o ewentualne 
uwagi na temat miejsca organizacji WZ na e-mail: 

sprawysamorzadowe@smbudowlani.pl bądź listownie na adres 
Spółdzielni. Będzie to dla nas cenne źródło przydatnych w przyszłości informacji.

Rafał Jaroch

Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy zdecydowali się uczestniczyć  
w Walnym Zgromadzeniu. To dzięki Wam zapadły ważkie dla stabilizacji  

sytuacji w Spółdzielni decyzje. Dziękujemy za wzięcie na swoje barki  
odpowiedzialności za sprawy ogółu członków. Niech ta godna upowszechnienia 

postawa stanie się gwarancją utrzymania w przyszłości wysokiej pozycji  
Spółdzielni na rynku zarządców nieruchomości i stałego, niezakłóconego  

wzrostu jakości obsługi naszych mieszkańców. 
Deklarujemy nie zawieść powierzonego zaufania

       Zarząd Spóldzielni

Prowadzony w naszej Spółdzielni program rewitalizacji powoduje, że od 
paru lat możemy obserwować spore zmiany na naszych osiedlach. Stają 
się one coraz lepiej zagospodarowane, kolorowe i przyjazne dla mieszkań-

ców. Wykonane w ostatnim czasie place rozrywki dla dzieci i dorosłych oraz nowe  
i zmodernizowane miejsca postojowe na osiedlu „Na Skarpie” znacząco poprawiły 
jakość zamieszkania na tym osiedlu.
Od 2012r powstało siedem placów rozrywki, które są miejscami zabaw dla dzieci, 
ale również rekreacji i wypoczynku dla młodzieży i dorosłych. Najbardziej popu-
larne jest „miasteczko” przy ulicy Ogrody, które funkcjonuje od 2012 r. i chętnie 
jest odwiedzane nie tylko przez mieszkańców naszego osiedla, ale również i in-
nych dzielnic. 
Wiosną tego roku zrealizowaliśmy sześć mniejszych placów przy budynkach: Sie-
dleckiego 23 - Nałkowskiej 4, Siedleckiego 27 - Nałkowskiej 8, Siedleckiego 31 
-Siedleckiego 33, Ku Wiatrakom 7, Ku Wiatrakom 11 oraz Ogrody 9. Dołożyliśmy 
wszelkich starań by wykonane  i zamontowane na nich urządzenia były bezpiecz-
ne, ciekawe dla ich użytkowników i trwałe, a poszczególne place różniły się od 
siebie. Na każdym z nich oprócz urządzeń zabawowych dla dzieci zostały zamon-
towane po dwa urządzenia do ćwiczeń fizycznych na wolnym powietrzu, z których 
mogą korzystać osoby w różnym wieku.
Kolejnym elementem poprawiającym komfort zamieszkania i estetykę osiedla 
jest realizacja dodatkowych miejsc postojowych. Część z nich była usankcjono-

waniem tych, które powstały samoistnie np. poprzez parkowanie na trawnikach 
ale wykonaliśmy nowe, bądź powiększyliśmy istniejące. W ubiegłym roku wyko-
naliśmy bądź zmodernizowaliśmy pięć parkingów zlokalizowanych: na narożni-
ku ulic Z. Nałkowskiej i Ku Wiatrakom, za pawilonem Ogrody 20, przy ulicach  
L. Staffa, Nowowiejskiego 2 i A.Grzymały Siedleckiego 10-12. W roku 2014 zosta-
ną jeszcze przeprowadzone inwestycje parkingowe wzdłuż ulicy Ceynowy (między 
budynkami Ogrody 7,9,11,13), pomiędzy budynkami przy ulicy: Ogrody 23 i 25 
przy ulicy Ogrody 21 i Ogrody 20-24, a także za pawilonem przy ulicy Ku Wia-
trakom 5 a. Działania te nie rozwiążą sytuacji parkingowej na osiedlu, ale bez 
wątpienia zmniejszą uciążliwości z tym związane. 

 (zdjęcia nowopowstałych placów rozrywki na okładce Tu Mieszkam)

      Magdalena Gołata

Nasza inwestycja „Słoneczne Ogrody” rośnie zgodnie z planem. Montowa-
ne są okna, trwają prace instalacyjne i wykończeniowe. Termin odbioru 
budynku zaplanowano na 3 października 2014 roku. Wszystko wskazuje 

na to, że zostanie on dotrzymany i już na początku października będziemy mo-
gli przekazać właścicielom klucze do ich nowych mieszkań. Wtedy też będziemy 
przystępować do zawierania umów notarialnych ustanowienia odrębnych wła-
sności lokali. 

Z radością informujemy również, że został zakończony proces scalania 
działek przynależnych do inwestycji. Cały grunt stanowi obecnie działka nr 86  
o powierzchni 4771 m2, stanowiąca naszą własność.
Przypominamy, że w budynku powstają 63 lokale mieszkalne o zróżnicowanej 
powierzchni od niespełna 40 m2 do blisko 95 m2. Cena za m2 mieszkania wy-
nosi 4.500,00 zł. Pod budynkiem przewidziano 43 miejsca postojowe w cenie 
20.000,00 zł za miejsce, oraz 12 garaży w cenie 1.750,00 zł/m2. Ponadto znaj-
dzie się tam również 6 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 906 m2,  które 
będą stanowiły mienie Spółdzielni i będą przeznaczone na wynajem.. Stawki są 
negocjowane indywidualnie z zainteresowanymi osobami. Przewidywany koszt 
inwestycji to 21.485.222,80 zł brutto.
Do wydania tego informatora zostały zawarte umowy o budowę z przyszłymi wła-
ścicielami mieszkań, 11 umów o garaże i 25 umów o miejsca postojowe. Sukcesem 
zakończyły się również negocjacje z przyszłymi najemcami 2 lokali użytkowych  
o łącznej powierzchni 285 m2.

Dotychczasowy sukces obecnej inwestycji zachęca nas do kolejnych działań.
Spółdzielnia jest właścicielem trzech działek przy ul. Słowiańskiej o łącznej po-
wierzchni 4251 m2. Jesteśmy na etapie wstępnych rozmów z Urzędem Miasta 

PLACE ROZRyWKI I PARKINgI 
– rewitalizacja

INWESTyCJE



1958-2014
16 CZASOPISMO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  BUDOWLANI 17

w sprawie nabycia w tym miejscu jeszcze jednej działki o powierzchni 758 m2. 
Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu zakłada umiejscowienie na całej 
powierzchni (5009 m2) dwóch budynków z garażami podziemnymi oraz około 
20 miejsc parkingowych i placu zabaw na terenie przynależnym do inwestycji.  
W budynkach miałoby się znaleźć około 70 lokali mieszkalnych i 70 miejsc posto-
jowych w garażach podziemnych. 
Mamy nadzieję na szybkie sfinalizowanie rozmów z Urzędem Miasta w sprawie 
nabycia wspomnianej działki. Pozwoliłoby to na przygotowanie inwestycji jeszcze 
w tym roku, aby już na początku przyszłego roku możliwe było uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę i rozpoczęcie budowy. Po raz pierwszy chcemy realizo-
wać inwestycję na zasadach deweloperskich. Oczekujemy, że zwiększy to znaczą-
co korzyści dla członków Spółdzielni jako jej współwłaścicieli. Staliśmy się już 
znani z tego, że przy realizacji kolejnych inwestycji wdrażamy najnowsze rozwią-
zania mające obniżyć koszty eksploatacji budynku. Przy „Słonecznych Ogrodach” 
będzie to solarne podgrzewanie wody oraz fotowoltaika (wytwarzanie prądu  
z energii słonecznej), przy ul. Słowiańskiej chcemy spełnić standardy energoosz-
czędności co najmniej NF-40 według wymagań Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej co pozwoli, jeśli zasady się nie zmienią, na uzy-

skanie dofinansowania z tego funduszu.
 W kolejnych wydaniach naszego czasopisma będziemy przekazywać Pań-
stwu wiadomości o postępach obu inwestycji.

Magdalena Gołata

W maju przystąpiliśmy do realizacji kompleksu garażowego położonego przy  
ul. Boya-Żeleńskiego 1, który będzie się składał z 33 wyposażonych  
w energię elektryczną garaży blaszanych.

Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o wynajmie garaży w drodze przetargu ograni-
czonego, w którym uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie naszej Spółdzielni. 
Oczywiście, jeżeli po rozstrzygnięciu przetargu pozostaną wolne garaże będzie-
my poszukiwać najemców nie będących członkami naszej Spółdzielni. Członków 
zainteresowanych wynajmem zapraszam do odwiedzenia naszej strony interne-
towej www.smbudowlani.pl. Szczegółowe warunki przetargu znajdują się w za-
kładce „przetargi”
 Mamy nadzieję, że inwestycja realizowana na terenie, który dotychczas 
nie przysparzał dochodów, przyczyni się do polepszenia warunków parkowania 
samochodów na osiedlu „Wyżyny” oraz stanie się źródłem dodatkowych pożyt-
ków dla wszystkich członków spółdzielni.

Grzegorz Zasada

Czas kiedy to pracownicy spółdzielni podejmowali decyzję, co i jak będzie re-
montowane minął bezpowrotnie. Prace wykonywane w tamtym czasie nie 
zawsze spotykały się z aprobatą mieszkańców. Od paru lat staramy się , żeby 

to właśnie Państwo decydowali o tym jakie remonty mają być wykonane w Waszej 
nieruchomości. Uzgodnienie koncepcji, która zostałaby poparta przez większość 
nie zawsze okazuje się proste. Wiele jest przypadków, w których mieszkańcy nie 
mogą znaleźć wspólnego rozwiązania i na etapie przygotowań tworzonych jest 
wiele koncepcji. Przy poważniejszych zakresach prac np. wykonanie drogi dojaz-
dowej, miejsc parkingowych, zagospodarowanie terenów zielonych, ogrodzenia 
nieruchomości ustalenie wariantu, który zadowoliłby większość potrafi trwać na-
wet dłużej niż rok. Wymaga to niezwykłego zaangażowania zarówno ze strony 
pracowników spółdzielni jak i mieszkańców, szczególnie najaktywniejszych, któ-
rym zależy na dobru swojej nieruchomości. Na ogół zgłaszane są indywidualne 
uwagi, które często nie uzyskują akceptacji pozostałych mieszkańców, bo przecież 
uwzględnienie często sprzecznych oczekiwań jest po prostu niemożliwe. Dlatego 
o końcowym kształcie projektu decyduje większość. Najważniejsze jest zrozumie-
nie wśród sąsiadów i współpraca, aby wszelkie problemy rozwiązywać wspólnie. 

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że wszelkie procedury formalno-praw-
ne związane z wymogiem uzyskania pozwolenia na budowę, wiążące się chociażby 
ze złożeniem przez Spółdzielnię oświadczenia o prawie do dysponowania nieru-
chomością po uzyskaniu zgody wszystkich współwłaścicieli, którzy nie są członka-
mi spółdzielni potrafią trwać kolejne tygodnie. Niekiedy spełnienie tego warun-
ku przy utrudnionym kontakcie z właścicielem przedłuża rozpoczęcie inwestycji  
o całe miesiące. Zmiana właściciela (sprzedaż mieszkania, zgon) powoduje ko-
nieczność uzupełnienia danych i rozpoczęcie procedury od początku. Niektóre 
przypadki wymagają uzyskania odstępstwa od warunków technicznych z Mini-
sterstwa, co również odsuwa realizację inwestycji w czasie. Zdarza się również, iż 
już po samym wystąpieniu do Urzędu Miasta o udzielenie pozwolenia na budowę 
mieszkańcy dochodzą do wniosku, że jednak jeszcze inaczej widzą wykonanie prac 
i do zrobionego projektu należy wprowadzić zmiany. Z tych powodów czasami od 
momentu uprawomocnienia się uchwał remontowych do chwili faktycznego roz-
poczęcia prac mijają miesiące i nie oznacza to braku chęci ze strony pracowników 
Spółdzielni do realizacji zamierzonych i wcześniej uzgodnionych prac. 

 Nie piszemy tego by narzekać, ale by wytłumaczyć złożoność procesu. 
Na szczęście, gdy kończymy prace remontowe, zadowolenie mieszkańców jest 
źródłem naszej satysfakcji ugruntowując nas w przekonaniu, że warto było ten 
trud ponieść. Celem naszym jest, by wspólny wysiłek przyniósł oczekiwany przez 
Państwa rezultat w postaci poprawy bezpieczeństwa korzystania z nieruchomo-
ści, podwyższenia standardu i estetyki otoczenia czy budynku, a tym samym kom-
fortu zamieszkania

Na przełomie roku po raz kolejny trafią do Państwa ankiety, oczywiście 
w tych nieruchomościach, na których zaplanowano prace do wykonania w 2015 
roku. Jak zawsze będziemy oczekiwać na możliwie najbardziej liczny ich zwrot.

       Elżbieta Łukaszewska

Nowy kompleks garażowy Jak przygotowujemy remonty?
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 JEŚLI NIE PLANUJESZ WYMIANY GRZEJNIKA  
TEŻ PRZECZYTAJ

Informacja ta jest ważna dla wszystkich użytkowników mieszkań, 
nie tylko dla osób planujących wymianę, dlatego że wymiana grzejników wymaga 
uzupełnienia wody w instalacji. Przypominamy, że woda w instalacji centralne-
go ogrzewania jest również latem. Jest to woda odgazowana i wypełnienie nią 
instalacji ma działanie antykorozyjne, aby podnieść trwałość grzejników i całej 
instalacji. 

Warto o tym pamiętać, dlatego po zakończeniu okresu grzewczego nale-
ży maksymalnie otworzyć zawory. Umożliwi to wypchnięcie powietrza z naszego 
grzejnika, gdy ktoś w budynku wymienia grzejniki. 

Osobom planującym wymianę grzejników, jak co roku po za-
kończeniu okresu grzewczego przypominamy, że wymiana grzejników wy-
maga zgłoszenia do Spółdzielni i uzyskania warunków technicznych wymiany. 
Warunki zawierają:

•	 moc grzejnika dla danego pomieszczenia (według dokumentacji technicz-
nej),

•	 parametry regulacyjne (nastawa na zaworze),
•	 tryb uzgadniania terminu demontażu i montażu podzielnika kosztów,
•	 tryb załatwiania spuszczenia wody z instalacji przez KPEC.

Warunki techniczne są ważne przez rok, dlatego też nie ma problemu, aby wy-
stąpić o nie z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu 
remontu. Wymiana grzejników wiąże się również z poniesieniem kosztów zwią-
zanych z wymianą podzielnika oraz spuszczeniem i napełnieniem instalacji wodą 
uzdatnioną. 
Wniosek o wydanie warunków technicznych można złożyć w administracjach 
osiedli lub w dziale gospodarki energetycznej przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 1 po-
kój 201.

Andrzej Dąbrowski

SPRAWA śMIECI – ciąg dalszy

Cóż, śmieci nadal zalegają w wiatach i przy wejściach do budynków, dlate-
go postanowiliśmy ponownie wrócić do tego tematu na łamach naszego 
kwartalnika. Zgodnie z ustawą o odpadach, od lipca 2013 r. to na gminy 

nałożono obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Do 
Gminy należy przede wszystkim objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowa-
nym systemem odbierania wszystkich rodzajów śmieci, zapewnienie warunków 

funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów. O wysokości opłaty 
za gospodarowanie śmieciami, jaka pobierana jest od mieszkańców oraz o często-
tliwości wywozu decyduje rada gminy poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały. 
Bałagan przy śmietnikach bierze się z braku odpowiedniej liczby kontenerów do 
segregacji. Niestety do dnia dzisiejszego firmy zajmujące się wywozem śmieci 
nie wywiązały się z obowiązku dostarczenia odpowiedniej ilości i rodzaju pojem-
ników. Nadal na osiedlach ustawione są mało estetyczne „dzwony” oraz jeszcze 
większe kontenery typu SPW, które często zajmują chodniki i tereny zielone. Naj-
większym problemem na naszych osiedlach są jednak odpady wielkogabaryto-
we. Przyzwyczailiśmy się do tego, że te wywożone są częściej niż raz w miesiącu 
i wystawiamy przy wiatach i śmietnikach stare meble czy sprzęt nie zważając na 
ustalony przez firmę wywozową termin. W trosce o estetykę osiedla zwracamy 
się do Państwa z prośbą o wystawianie odpadów wielkogabarytowych na dzień 
przed planowanym wywozem lub przekazywanie ich bezpośrednio do Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odbiór ww. odpadów w punktach 
jest bezpłatny. Informacje o planowanych terminach wywozu postanowiliśmy 
opublikować na okładce tego wydania Tu Mieszkam. Są również rozwieszone na 
tablicach ogłoszeń. Przy okazji przypominamy, że do pojemników nie wyrzuca się 
odpadów budowlanych oraz rozbiórkowych powstałych w wyniku prac remonto-
wych. Zgodnie z nowymi przepisami na każde gospodarstwo domowe przysługuje 
raz na rok jeden worek typu big-bag o pojemności 1 m3,,  który po napełnieniu 
zostanie bezpłatnie zabrany sprzed  budynku.
Nieustannie monitorujemy w Państwa imieniu do firm wywozowych oraz Gminy, 
by usunąć bałagan wokół śmietników na naszych osiedlach. Czekamy na rezultaty 
tych naszych działań mając nadzieję, że sytuacja w końcu ulegnie poprawie. 

 
 Monika Zaręba

 

Rozpoczął się okres wymian grzejników!

Worki typu big-bag
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Zwróćmy szczególną uwagę!
    

PRZESTRZEgAMy 

Informujemy, że w ostatnich dniach szczególnie do administracji  
osiedla „Na Wyżynach” docierają sygnały od naszych mieszkańców,  

że pojawiły się osoby, które często powołując się na naszą Spółdzielnie 
oferują sprawdzenie podzielników ciepła.  

Stwierdzają niedopłatę, która ich zdaniem jest  
następstwem nieszczelnej stolarki okiennej  

w związku, z czym namawiają na zakup nowych okien.
 

Informujemy, że:
1. Spółdzielnia nie prowadzi żadnej akcji związanej z wymianą okien.

2. Osoba postronna po obejrzeniu podzielnika nie ma możliwości  
określenia czy wystąpiła niedopłata z tytułu uiszczanych zaliczek  

na centralne ogrzewanie.
Apelujemy o zachowanie ostrożności!

W razie wątpliwości prosimy  
o kontakt z pracownikami administracji osiedla.

Nie ma prądu w całym budynku. Gdzie mogę uzyskać informa-
cje na ten temat?

Jeżeli nie ma prądu w całym budynku, to prawdopodobnie Zakłady Energetyczne 
wyłączyły zasilanie z uwagi na planowe prace konserwacyjne. Taka przerwa na 
ogół trwa maksymalnie do godziny 15:00. Informacje o wyłączeniach uzyskamy 
pod numerem pogotowia energetycznego 991.

Nie ma prądu w mieszkaniu (u sąsiadów jest), gdzie znajdę po-
moc?

Do godziny 14:00 prosimy ten fakt zgłaszać we właściwej dla Państwa miejsca 

zamieszkania administracji osiedla, a po godzinie 14:00 i w dni wolne należy kon-
taktować się z pogotowiem Spółdzielni (telefony na końcu informatora).
 

Gdzie mogę otrzymać blankiety do wpłat za mieszkanie?

Blankiety do wpłat za mieszkanie można otrzymać we właściwej administracji 
osiedla lub w dziale obsługi mieszkańców przy ul. T. Boya Żeleńskiego 1 – parter.

Czy po dokonanej darowiźnie mieszkania na rzecz syna mogę 
dalej decydować o jego sprzedaży?

Nie, o sprzedaży czy innej formie zbycia lokalu może decydować wyłącznie jego 
właściciel, czyli od momenty darowizny Pani syn.

Otrzymałam rozliczenie mediów, mam nadpłatę i nie chcę jej 
wypłacać – czy muszę to gdzieś zgłaszać?

W tej sprawie nie trzeba kontaktować się ze Spółdzielnią. W przypadku niewypła-
cenia nadpłata automatycznie pokryje bieżące zobowiązania figurujące na koncie 
opłat mieszkaniowych. 

Zgubiłam kluczyk do skrzynki na listy, gdzie mogę otrzymać 
nowy?

Niestety nie ma możliwości dorobienia kluczyka do skrzynki. W takim wypadku 
trzeba wymienić cały zamek i w tym celu prosimy zgłosić to we właściwej admini-
stracji osiedla. Koszt wymiany takiego zamka około 30 zł.

Czy w dalszym ciągu można składać wnioski o przeniesienie 
własności mieszkania?

Tak, wnioski o przeniesienie własności można składać cały czas. Właściwy druk 
można pobrać z naszej strony internetowej – www.smbudowlani.pl – bądź 
samemu napisać wniosek i przynieść go lub wysłać pocztą do Spółdzielni.

Mam ustanowioną odrębną własność lokalu mieszkalnego, 
gdzie szukać potwierdzenia, że jestem jego właścicielem?

Potwierdzenie znajdzie Pani w Księdze Wieczystej ustanowionej po podpisaniu 
aktu notarialnego przeniesienia własności. Jej zawartość można przeglądać w In-

Odpowiadamy na pytania
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ternecie, w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego gdzie można uzyskać 
jej odpis. 

Jaka firma wywozi nieczystości z naszych osiedli?

Zasoby naszej Spółdzielni - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta - znalazły się w nastę-
pujących sektorach:  Osiedle „Centrum” – Sektor II i Sektor IV obsługiwane przez 
przedsiębiorstwo REMONDIS;  Osiedla „Na Skarpie” i „Na Wyżynach”  - Sektor 
VIII obsługiwany przez przedsiębiorstwo ProNatura. Zostały też uruchomione 
numery telefonów gdzie można uzyskać informacje na temat odpadów i ich se-
gregacji:

•	 Infolinia o odpadach 
52/ 58 – 58 - 000 
801 - 055 – 404

•	 Strona internetowa 
www.odpady.czystabydgoszcz.pl

Czy telefonicznie mogę uzyskać informacje o stanie konta opłat 
lokalu mieszkalnego?

Tak, warunkiem udzielenia takiej informacji jest podanie 7 – cyfrowego numeru 
ewidencyjnego znajdującego się np. na karcie opłat.

Chcę sprzedać mieszkanie, gdzie musze się udać?

Przed sprzedażą lokalu mieszkalnego warto zgłosić się wraz ze stroną kupującą do 
działu obsługi mieszkańców (ul. T. Boya-Żeleńskiego 1 – parter) w celu sprawdze-
nia stanu opłat mieszkaniowych, wyboru formy rozliczeń mediów oraz otrzyma-
nia zaświadczenia potrzebnego w Kancelarii Notarialnej.

Barbara Budziak

12 czerwca (czwartek) godz. 18,00 w Kawiarni Literackiej
gościć będziemy Tadeusza Zawadowskiego  

– poetę, redaktora, krytyka literackiego.

W roku 1997 Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej POLCUL FOUN-
DATION w Sydney (w kapitule zasiadali m.in. Jerzy Giedroyć, Gustaw Herling 
– Grudziński. Jan Nowak – Jeziorański) uhonorowała go swoją nagrodą za dzia-
łalność kulturotwórczą. Wydał tomiki poetyckie: Fotoplastikon (1987), Witra-
że ( 1991), Demony ( 1992), Przedrośla ( 1994), Listy z domu wariatów ( 1995),  
O Elizabeth, Berenice i jeszcze innych kobietach (1997), Krajobraz z kroplą w tle 
(1997), Lustra strachu ( 2000), Ścieżka obok raju (2005), Między horyzontami, 
(2006),Powrót do domu wariatów (2007), Listy i cienie (2011), Kiedyś (2014).

15 czerwca (niedziela) od godz. 13,30 do 21,00 

zapraszamy na festyn rodzinny 
– „XVI Wiosna na Wyżynach”, w programie: 

13.30 – występ Jazz Big Band ’75 z Pałacu Młodzieży

14.15 – uroczyste otwarcie festynu przez władze miasta, samorządowe i spółdzielcze

14. 20- występ uczestników zajęć w DK „Modraczek”

14.45 – występ dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 61

15.15 - występ dzieci z Przedszkolnej Chatki

15.30 – Kogel – Mogel – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Wandy i Euge-
niusza Rzyskich

16.30 – Młode Talenty Wyżyn – koncert w wykonaniu uczniów ze szkół z Wyżyn

17.00 – koncert w wykonaniu Dariusza Pietrzykowskiego – tenora lirycznego

17.30 – Młode Talenty Wyżyn

18.00 – Losowanie roweru ufundowanego przez BGŻ

18.15 – Bydgoscy Muzycy w hołdzie Michaelowi Jacksonowi 

21.00 – zakończenie imprezy

23 czerwca (poniedziałek) godz. 17,30 
– Czytamy bajki dzieciom – „Fisia i Lusia na Wakacjach”

24 czerwca (wtorek) godz. 18.00 
– warsztaty z Latarnikiem Sławomirem Krajewskim

Odpowiadamy na pytania Propozycje Modraczka

Chcesz sprzedać czy zamienić mieszkanie?
Zapraszamy do zamieszczenia ogłoszenia

Na naszej stronie internetowej – www.smbudowlani.pl
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26 czerwca (czwartek) godz. 17.30 
– Spotkanie Aktywnych Mam „Pani Skarpeta”, w programie spotkania: 

„Dom pełen kwiatów” – warsztaty oraz 
„Jak zatrzymać czas na fotografii” – rozmowa przy kawie

30 czerwca (poniedziałek) godz. 10.00 
– uroczyste zakończenie zajęć w Klubie Malucha

2 lipca (środa) od godz. 10.00 do 12.00 
– Powitanie wakacji w Miasteczku rekreacyjnym przy ulicy Ogrody

3 lipca (czwartek) od godz. 10.00 
– „Lato z Modraczkiem”, zajęcia warsztatowe dla dzieci

4 lipca (piątek) od godz. 10.00 do 12.00 
- Powitanie wakacji

Od 7 lipca (poniedziałek) od godz. 10.00, od poniedziałku do piątku przez całe 
wakacje zapraszamy dzieci, które spędzają wakacje w mieście 

na zajęcia warsztatowe pod hasłem „Lato z Modraczkiem”.

Rozwiązanie krzyżówki wielkanocnej 

Prawidłowe hasło krzyżówki zamieszczonej  
w poprzednim wydaniu Tu Mieszkam brzmi: Słoneczne Ogrody

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

Pani Jolanta Karpacka

Pani Irena Walczak

Pan Roman Woźniak 

do których nagrody wysłaliśmy pocztą.

Gratulujemy i zachęcamy 
do rozwiązywania kolejnych krzyżówek i udziału w konkursach.

Propozycje Modraczka e-usługi

Wychodząc naprzeciw współczesnym oczekiwaniom świadomego klienta 
wprowadziliśmy w ostatnim czasie e-usługi. Serwis ten to nowoczesne 
narzędzie, za pomocą którego, klienci  korzystający z web konta, mogą 

uzyskać informacje związane z posiadanymi lokalami. 

Jakie informacje można znaleźć w serwisie?
Konto każdego klienta podzielone zostało na dwa funkcjonalne moduły,  

w których każdy zainteresowany może znaleźć informacje, które jego w danej 
chwili interesują. 

Pierwsza część to:
Konto:
- wiadomości
- wyloguj
- informacje
- zmień hasło

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

Usługa, która działa już od pewnego czasu, posiada wiele zalet i wprowa-
dza szereg ułatwień. Możemy wymienić choćby możliwość samodzielnego dru-
kowania faktur za lokale użytkowe czy dostęp do protokołów i uchwał  Zarządu 
Spółdzielni oraz Rady Nadzorczej, które dostępne są jedynie Członkom naszej 
Spółdzielni. Klient bez konieczności wychodzenia z domu czy spędzania długich 
minut przy telefonie może sprawdzić aktualne saldo, odczytać wiadomości dla 
członków (np. o Walnym Zgromadzeniu, awarii prądu, itp.)

Niewątpliwą zaletą tego serwisu jest również to, że nasz klient ma w jednym 
miejscu zgromadzone wszystkie informacje o lokalach, które są aktualnie w jego 
posiadaniu. Chcąc być nowocześnie zarządzaną firmą dostrzegamy konieczność 
zmian, które wpływają na jakość obsługi naszych mieszkańców. Cenimy czas na-
szych klientów, a także dbamy o środowisko naturalne, dlatego też wprowadzili-
śmy usługę, dzięki której odpowiedzi na pisma mieszkańcy będą mogli otrzymać 
elektronicznie. Dużą dogodnością dla naszych klientów jest również fakt, że wy-
stawiamy faktury on–line.

Wierzymy, że wszystkie zmiany prowadzą do doskonalenia świadczonych przez 
nas usług, i mają na celu podnoszenie komfortu i zadowolenia naszych klientów. Ser-
decznie polecamy zapoznanie się z nowymi możliwościami, jakie daje nowy serwis. 

Niewykluczone, że korzystanie z proponowanych usług nasunie Państwu po-
mysły, które dla nas staną się kolejnym bodźcem do działania i rozwoju, ponieważ 
jedną z wartości naszej firmy jest innowacyjność i stały rozwój. Zachęcamy do 
korzystania z naszych usług.

Artur Gołata
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SM „BUDOWLANI”

Pogotowie techniczne 
Awarie 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 domofonów, tel. 604 215 268

AwArie wind cAłodobowo do firmy konserwującej windy 
w Państwa nieruchomości, odpowiednio: 

eLwinD, tel. 660 431 817       PoBUD, tel. 52 371 37 84

zaRząDzaNIe I aDMINIStROwaNIe NIeRuchOMOścIaMI

SM BUDowLAni 
ul. T. Boya-Żeleńskiego 1, 85-858 Bydgoszcz
tel.  52 323 44 50, fax  52 361 82 57 
e-mail: sekretariat@smbudowlani.pl     www.smbudowlani.pl

Zarząd Spółdzielni przyjmuje w każdy wtorek w godz. 14.00-17.00 

Administracja osiedla „centrum”
Bydgoszcz, ul. Czerkaska 32, tel./fax 52 341-49-11
centrum@smbudowlani.pl
Administracja osiedla „na Skarpie"
Bydgoszcz, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 42, tel./fax 52 361-29-01
naskarpie@smbudowlani.pl

Administracja „na wyżynach”
Bydgoszcz, ul. Przyjazna 13, tel./fax 52 363-89-51
nawyzynach@smbudowlani.pl

dom Kultury „Modraczek”
Bydgoszcz, ul. Ogrody 15, tel. 52 371-33-31

rada osiedla – dyżur, każdy pierwszy wtorek w godz. 16.00-17.00 
w budynku właściwej administracji osiedla.

Place rozrywki dla dzieci i dorosłych 
na naszych osiedlach, które powstały 

w ramach programu rewitalizacji



Terminy wywozów 
odpadów 

wielkogabarytowych 
i nietypowych 

obowiązujących 
do końca 

       roku 2014:

Na wyżynach
15.07.2014
12.08.2014
23.09.2014
25.10.2014
22.11.2014
20.12.2014
 
Na Skarpie
08.07.2014
05.08.2014
09.09.2014
18.10.2014
15.11.2014
13.12.2014

Sektor III - Leśne do ul. Kamiennej - wywóz w drugą środę  
każdego miesiąca to ulice: Czerkaska 11,13,15,17,19,27,32, 
Grabowa 1, 7, Lelewela  45, 47, 48, 49, Kasztanowa 27a, 43, 
45, 49, Kaliska 9,11
09.07.2014
13.08.2014
10.09.2014
08.10.2014
12.11.2014
10.12.2014

Sektor IV pozostałe od ul Kamiennej
Lelewela 35, Kozietulskiego 22/I,22/II,Poniatowskiego 28/I,28/II, 
Chodkiewicza 37/I,37/II,37/III, Chodkiewicza 72, 66
E. Plater 4,15,12-14, Powst Wlkp 9, 11, 13a, 22, 23, 24,26, 36, 
38, 40, 42, Jurasza 5, 7, Powst. Śl 13/I,13/II,11/II,11/III, 
11/IV, 9/I, 9/II, 9/III, 9/IV, Paderewskiego 6-8, Zamoyskiego 
5,14, Niemcewicza 1-3, 3 Maja 16, Moczyńskiego 1, 3, 5  
Markwarta 10, Park Ludowy 5, Jagiellońska 25, 74, 70, 70 a
16.07.2014
20.08.2014
17.09.2014
15.10.2014
19.11.2014
17.12.2014

Na terenie miasta zlokalizowane są dwa PSZOK-i (Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych) czynne codziennie, w godzinach od 8:00 do 20:00, 
z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych:

• ul. Inwalidów 45 (prowadzony przez Remondis)
• ul. Smoleńskiej 154 (prowadzony przez Corimp).

do  PSZoK przyjmowane są bezpłatnie odpady powstające w gospodarstwach domowych (odpady zielone, 
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wiel-
kogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych, 
pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton) z terenu Miasta bydgoszczy, 
dostarczane przez mieszkańców bydgoszczy. oddający odpady do PSZoK będzie miał obowiązek ich 
rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę PSZoK lub znaki informacyjne.


