
Tu mieszkam
CZASOPISMO  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  BUDOWLANI     NR (4) 66 Grudzień 2015

IS
SN

  2
08

2-
61

5X



1958-2015
2 CZASOPISMO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  BUDOWLANI 3

Tylko w TU MIESZKAM:

Zmiany w Statucie Spółdzielni – zarejestrowane  ...................................2

Budżet na 2016 rok  ..........................................................................................2

Ankiety w losowo wybranych „Tu Mieszkam” 
Czas na podsumowanie roku,  
czyli, jak Mieszkańcy nas oceniają?  ............................................................5

Budujemy
Co nowego w inwestycjach  ............................................................................6

Zrozumieć ciepło  ..............................................................................................7

Dlaczego nadmiar wilgoci jest groźny?
Wilgoć w mieszkaniu  ......................................................................................8

Podsumowanie ankiet remontowych  
w kontekście pomysłów Mieszkańców  .....................................................10

Zmiana opłat za gospodarowanie odpadami ...........................................11

Podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie  .......... 12

Nabyłem spadek – co dalej?  ........................................................................ 13

Ceny transakcyjne lokali mieszkalnych w naszych zasobach  ............ 13

E-usługi, dlaczego nie działały? .................................................................. 14

Czy na montaż rolet zewnętrznych muszę mieć zgodę Spółdzielni?
Odpowiadamy na pytania  ............................................................................ 14

Propozycje „Modraczka” .............................................................................. 16

Konkurs świąteczny  ...................................................................................... 17 

Legendy o Świętym Mikołaju  ......................................................................18

Informujemy, że SpółdzIelnIa 
24 grudnia będzie nieczynna 

 31 grudnia pracujemy do godz. 13.00 

KaSa SpółdzIelnI 
24 grudnia nieczynna,    31 grudnia czynna do 12.30

4 stycznia 2016 r. czynna od godz. 11.00    (z powodu inwentaryzacji)

o. Franciszek Czarnowski  

Wiersz wigilijny  
 
Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda,  
Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały.  
Patrzył - zimowe ptaki wracały do gniazda,  
Jakby tego wieczoru też świętować chciały.  
 
Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,  
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,  
By krucha biel opłatka skłóconych godziła,  
A w sercu znów zamieszkał Ten, co „w żłobie leży”.  
 
Dla tych, co żyli dawniej, co będą w przyszłości,  
I dla nas, byśmy w każdym dostrzegali brata,  
Odwieczny Bóg w Dziecięciu zesłał znak miłości,  
Przemieniając oblicze człowieka i świata.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
wielu głębokich i radosnych przeżyć,  
wewnętrznego spokoju,  
wytrwałości i radości  
a Nowy Rok niech przyniesie  
pomyślność, szczęście  
i uśmiech każdego dnia

życzą Rada Nadzorcza
Zarząd wraz z pracownikami SMB
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ZMIANY W STATUCIE  SPÓŁDZIELNI PRZYJĘTO  BUDŻET  NA  2016 ROK

Informujemy, że po dosyć długim 
okresie oczekiwania, Sąd Rejonowy 
w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sądowego,  
w dniu 20 października 2015 r., doko-
nał rejestracji zmian w Statucie SM 
„Budowlani”, które zostały uchwalone 
w trakcie tegorocznych obrad Walne-
go Zgromadzenia (wynikające z uchwał nr 
13/2015 i 14/2015 Walnego Zgromadzenia, 
których projekty przygotował Zarząd SMB).

Przypominamy, że wśród zmian znalazł się dodatkowy przepis – § 8 ust. 41, 
o następującym brzmieniu:

„Obowiązek uzupełnienia udziału, o którym mowa w ust. 4 nie dotyczy sy-
tuacji, gdy nabywcą udziału oraz spółdzielczego prawa do lokalu lub własności 
lokalu po zmarłym członku jest jego współmałżonek, pod warunkiem zamieszki-
wania małżonków w zasobach Spółdzielni przez okres co najmniej 25 lat”.

Zmianie również uległa treść § 8 ust. 3, w myśl której „wysokość wpisowe-
go wynosi 200 zł. Wysokość udziału wynosi 300 zł, z zastrzeżeniem ust. 41”.

Tekst jednolity Statutu został uchwalony przez Zarząd Spółdzielni 26 paź-
dziernika 2015 r. i jest dostępny na stronie internetowej www.smbudowlani.pl. 
Wkrótce będzie również w wersji papierowej.

       Rafał Jaroch

PRZYJĘTO BUDŻET NA 2016 ROK

Rada Nadzorcza  Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bydgoszczy 25 listo-
pada 2015 roku przyjęła uchwałą Budżet Spółdzielni na 2016 rok.

 W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 83 938 tys. zł, w tym przychody 
zależne od Spółdzielni wynoszące 45 082 tys. zł oraz przychody na pokrycie kosz-
tów niezależnych od Spółdzielni w kwocie 38 855 tys. zł.

Koszty i wydatki zaplanowano w wysokości 89 270 tys. zł, w tym koszty  
i wydatki zależne od Spółdzielni na kwotę 50 414 tys. zł oraz koszty niezależne od 
Spółdzielni na poziomie 38 856 tys. zł.

Różnica między przychodami a kosztami i wydatkami będzie pokryta –
pożytkami i przychodami z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni oraz 
w przypadku zadań inwestycyjnych – środkami z funduszu zasobowego i wpłata-
mi przyszłych właścicieli.

Odpowiedzialność za realizację budżetu, gospodarkę remontową, inwesty-
cje, modernizacje, niezakłócone funkcjonowanie nieruchomości oraz prawidłowe 
i terminowe rozliczanie, to wielkie wyzwanie dla organów i pracowników Spół-
dzielni.
   
Podstawowe cele i kierunki działania przyjęte do realizacji w 2016 
roku:

– utrzymanie dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółdzielni,

– dbałość o zarządzane zasoby wraz z otaczającą infrastrukturą, ich utrzy-
mywanie w stanie niepogorszonym, chroniącym przed powstawaniem 
zagrożeń dla ludzi i mienia, dokonywanie przeglądów technicznych wy-
maganych prawem budowlanym i zasadą prawidłowej gospodarki eks-
ploatacyjnej, bieżące usuwanie awarii, konserwowanie i remonty,

– uzasadnione i oczekiwane inwestowanie dla podnoszenia wartości nieru-
chomości,

– kontynuacja zagospodarowywania terenów Spółdzielni mająca na celu 
poprawę ich funkcjonalności i estetyki,

– przestrzeganie wymagań ochrony środowiska,

– dalsza racjonalizacja kosztów utrzymania nieruchomości, obniżanie 
kosztów działania Spółdzielni poprzez tworzenie warunków zwiększania 
wydajności pracy, np. pozyskiwanie wspólnot do administrowania,

–      konsekwentna stabilizacja pozycji Spółdzielni na rynku zarządców nieru-
chomości

– prowadzenie działań w kierunku obniżenia zaległości w opłatach, w tym 
poszukiwanie nowych form windykacji,

– kontynuowanie tworzenia warunków dla rozwoju działalności społecznej, 
kulturalnej i oświatowej na osiedlach,

– zaangażowanie pracowników, działaczy spółdzielczych oraz mieszkańców 
w proces tworzenia stowarzyszenia na rzecz kultury i oświaty w celu pozy-
skiwania zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć kulturalnych,

– zwiększanie efektywności ekonomicznego, społecznego i technicznego 
wykorzystania nieruchomości i innego majątku trwałego Spółdzielni,

– kontynuowanie indywidualnych ubezpieczeń mieszkań w porozumieniu 
z towarzystwem ubezpieczeniowym w celu obniżenia składek i uspraw-
nienia procesu likwidacji szkód,
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OPŁATY W 2016 ROKU ANKIETA

– monitorowanie odbioru odpadów oraz podejmowanie działań w zakresie 
zmniejszania uciążliwości sąsiedztwa składowania odpadów,

– współpraca z organami samorządowymi, organizacjami społecznymi  
i mediami w celu utrzymania pozytywnego wizerunku Spółdzielni jako 
dobrego przedsiębiorcy i gospodarza zarządzanych zasobów,

– rozwój Spółdzielni poprzez działalność inwestycyjną, taką jak: zakup 
gruntów pod nowe inwestycje, budowa nowych budynków mieszkalnych, 
modernizacja lokali użytkowych oraz zwiększenie ogólnodostępnych 
miejsc parkingowych i terenów rekreacyjnych.

Lucyna Żebrowska

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia  
15 grudnia 2000 r., z późniejszymi zmianami, różnica między kosztami 
eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez spół-

dzielnię, a przychodami z opłat, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eks-
ploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

Szczegółowa analiza przychodów i ponoszonych kosztów, konieczność ich 
zrównoważenia zgodnie z ustawą, weryfikuje wysokość stawek dla każdej nieru-
chomości. 

Indywidualne rozliczanie wszelkich kosztów i pożytków każdej nierucho-
mości doprowadziło do możliwie sprawiedliwego ponoszenia obciążeń przez 
mieszkańców poszczególnych budynków w naszej Spółdzielni. Zróżnicowanie 
kosztów jednostkowych oraz pożytków z części wspólnych nieruchomości skut-
kuje jak co roku zmianą wysokości stawek na pokrycie pozostałych kosztów utrzy-
mania nieruchomości wspólnej.

 W 2016 roku rozpiętość tych stawek kształtuje się od 0,23 zł/m2 do  
1,38 zł/m2 p. u. miesięcznie, przy czym w 143 budynkach nastąpiło obniżenie stawki 
 (o 0,45 do 0,01 zł/m2), w 10 budynkach stawki pozostały bez zmian, w 51 budyn-
kach nastąpił wzrost stawki (o 0,01 do 0,21 zł/m2).

Ogółem średnia stawka w Spółdzielni na pokrycie pozostałych kosz-
tów utrzymania nieruchomości uległa obniżeniu z kwoty 0,77 zł/m2  do kwoty  
0,72 zł/m2 miesięcznie

Nie udało się utrzymać na dotychczasowym poziomie opłaty za zarządzanie 
i administrowanie. Wzrośnie ona w przyszłym roku z kwoty 0,50 do 0,52 zł/m2 
miesięcznie. Nie problem obliczyć, że daje to przeciętną obniżkę opłat zależ-
nych od Spółdzielni o 2,5 % .

 Wzorem lat ubiegłych Spółdzielnia będzie pokrywała część kosztów utrzyma-
nia nieruchomości przypadających dla członków. W 2016 roku planujemy dofinanso-
wanie w wysokości około 0,32 zł/m2 miesięcznie.

Jednocześnie przypominamy, iż w wyniku uzgodnień z mieszkańcami, 
stawka opłat na fundusz remontowy dla nieruchomości może ulec podwyższeniu, 
jeśli przewidywane koszty remontów będą wyższe od zgromadzonych środków. 

Lucyna Żebrowska

Czas na podsumowanie roku,  
czyli, jak Mieszkańcy nas oceniają?

W   październikowym „Tu Mieszkam” in-
formowaliśmy, że procedury i sposoby 
działania organów Spółdzielni zostały po-

zytywnie ocenione przez „organizację nadzoru spo-
łecznego”. Potwierdzeniem tej oceny jest przyznany 
przez TUV NORD na kolejne 3 lata prestiżowy certy-
fikat. 
Najważniejsza dla nas jest Państwa ocena naszej 
działalności. Zdajemy sobie sprawę, że świadomość 
iż Spółdzielnia dobrze zarządza swoimi zasobami 
daje Państwu poczucie bezpieczeństwa.
Przypominamy, że od ubiegłego roku zmieniliśmy 
formę ankietowania. Podobnie jak w 2014 roku, druk 
ankiety jest dołączony do losowo wybranych egzem-
plarzy tego wydania „Tu Mieszkam”. Egzemplarze  
z ankietą są oznaczone naklejką z informacją.  

zdajemy sobie sprawę z faktu, że wiele firm korzysta z tej formy 
zbierania uwag od swoich klientów i jesteście państwo zniechęceni 
do wypełniania kolejnej ankiety. 
Niemniej jednak ta ankieta  dotyczy Państwa Spółdzielni, miejsca zamieszkania  
dlatego w imieniu Zarządu i pracowników Spółdzielni ponawiam ubiegłoroczny 
apel. 
Uprzejmie proszę osoby, do których trafi egzemplarz z ANKIETĄ,  
o znalezienie i poświęcenie chwili czasu na jej wypełnienie i wrzuce-
nie do skrzynki z napisem SM „BUDOWLANI” (poniżej skrzynek na 
korespondencję lub w siedzibach spółdzielni). 

Ankieta trafi do 500 mieszkań. Jest to próbka stanowiąca około 4% z 12,5 tys. 
mieszkań, dlatego każda opinia jest ważna do wyznaczenia kierunków działania, 
które mają na celu zaspokajać Państwa potrzeby i oczekiwania w zakresie zarzą-
dzania nieruchomościami.

TUV NORD na kolejne 3 lata 
prestiżowy certifikat.
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Co nowego w inwestycjach ZROZUMIEć CIEPŁO

Jeszcze raz zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety  
i udzielenie możliwie precyzyjnych odpowiedzi na zamieszczone  
pytania.
W przypadku wątpliwości lub potrzeby przedyskutowania sposobu odpowiedzi, 
służę pomocą. Z góry dziękujemy za poświęcony nam czas. 

Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ 
Andrzej Dąbrowski, tel. 52 323 44 65 

W  poprzednim wydaniu naszego pisma informowaliśmy o przystąpie-
niu do realizacji inwestycji przy ulicy Słowiańskiej. Został już rozstrzy-
gnięty przetarg na opracowanie projektu. Projekt jest w trakcie realizacji 

i dlatego nie możemy przedstawić Państwu szczegółów, ponieważ pierwotna kon-
cepcja jest właśnie modyfikowana. W ogólnym zarysie ma powstać jeden budynek 
o pięciu kondygnacjach z antresolą na ostatnim piętrze. Projektowane mieszkania 
będą posiadały zróżnicowaną wielkość, tj. od małych – ok. 40 m2 – do dużych – po-
nad 100 m2. Budynek będzie całkowicie podpiwniczony. W kondygnacji podziem-
nej przewidujemy lokalizację podziemnego parkingogarażu oraz komórek lokator-
skich. Założenia dotyczące wyposażenia budynku przedstawione w poprzednim 
wydaniu są nadal aktualne. Rozpoczęcie budowy przewidujemy wiosną 2016 r., 
natomiast jej zakończenie jesienią 2017 r. Ze względu na duże zainteresowanie 
kupnem mieszkań w tym budynku informujemy, że można już składać wnioski  
o rezerwację lokali podając orientacyjną ich powierzchnię oraz liczbę pokoi. 

Inwestycja przy ul. Słowiańskiej nie jest jedyną, którą zamierzamy realizować  
w najbliższym czasie. Kolejna budowa planowana jest przy ulicy ul. K. Chodkiewi-
cza, pomiędzy budynkiem przy ul. K. Chodkiewicza 62 a pawilonem handlowym 
przy ul. K. Chodkiewicza 66. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu przewiduje realizację budynku mieszkalnego z usługami na parterze i pod-
ziemnym parkingiem z miejscami garażowymi. Obecnie przygotowujemy prze-
targ na opracowanie dokumentacji technicznej budynku. Zamierzeniem naszym 
jest zaprojektowanie i zrealizowanie obiektu, który nie odbiegałby standardem od 
naszych wcześniej realizowanych inwestycji.

Niezmiernie cieszy nas duże zainteresowanie zakupem mieszkań w na-
szych zasobach, dlatego też będziemy dokładać wszelkich starań, aby budować 
kolejne lokale a zarazem poprawiać jakość już istniejących nieruchomości, z któ-
rych część liczy ponad 50 lat.

Elżbieta Rogalla

W    wcześniejszym wydaniu „Tu Mieszkam” zwróciliśmy uwagę na znacz-
ny wzrost cen w taryfie KPEC w ostatnich latach (około 30%). W efekcie, 
pomimo wielu wykonanych zadań w zakresie modernizacji budynków, 

koszty dostawy ciepła stanowią znaczną część opłat mieszkaniowych. Warunki 
pogodowe w poprzednim sezonie grzewczym sprzyjały racjonalnemu korzystaniu  
z ogrzewania. Z kolei łagodna zima uśpiła czujność części mieszkańców, stąd zu-
życie ciepła w budynkach spółdzielni zmalało w stosunku do roku poprzedniego, 
jednak mniej niż wynikałoby to z temperatur zewnętrznych. 

Ciepło jest energią trudną do bieżącego monitorowania zużycia. Efekty 
włączenia lub zwiększenia ogrzewania są odczuwalne po czasie. Dlatego trudno 
prosto i jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, kiedy zamykać zawory przy 
grzejnikach? Do oceny działania ogrzewania ważna jest informacja, w jakim 
okresie to robimy. Czy na dworze jest temperatura dodatnia, czy trochę poniżej 
zera, czy panują mrozy.

Czy możemy zamknąć całkowicie zawory, jeżeli wyjeżdżamy z domu na 
dłuższy czas? Oczywiście, że możemy. Jest dla wielu mieszkańców zrozumiałe, 
że gdy panuje temperatura dodatnia lub tylko w nocy nieznacznie spada poniżej 
zera, ogrzewanie pośrednie oraz uzysk ciepła z instalacji spowoduje nieznaczne 
wychłodzenie, w takim przypadku włączenie ogrzewania po powrocie (na kilka 
godzin) przywróci komfortową temperaturę. Natomiast w razie silnych mrozów, 
ogrzewanie także można zamykać, bo zawór grzejnikowy jest zaworem termosta-
tycznym. Oznacza to, że zawór ustawiony na minimum, nadal będzie utrzymywać 
temperaturę dyżurną, temperatura minimalna włączenia ogrzewania pozwoli na 
uzyskanie w środku mieszkania temperatury około 16oC. Zatem, jeżeli nie mamy 
kwiatów lub domowe rośliny nie należą do tropikalnych, możemy zaryzykować 
zamknięcie zaworów wyjeżdżając na zimowisko. Najlepiej jednak poprosić o po-
moc zaprzyjaźnioną osobę,  która odpowiednio w razie zapowiadanych mrozów,  
włączy w naszym mieszkaniu ogrzewanie. W przeciwnym razie musimy nastawić 
się na powrót do chłodnego domu. 

Trzeba pamiętać, że wydajność instalacji centralnego ogrzewania jest do-
brana do utrzymywania temperatur, tj. do uzupełniania ciepła, jakie ucieka przez 
ściany oraz wentylację. W przypadku dłuższej nieobecności wychłodzi się nie 
tylko powietrze w pomieszczeniu, ale także ściany, meble itd. W wychłodzonym 
mieszkaniu podniesienie temperatury o kilka stopni może potrwać nieco dłużej. 
Również szybkie nagrzanie powietrza, np. dmuchawą, da krótkotrwały efekt i po 
wyłączeniu dmuchawy mieszkanie znowu szybko ponownie się wychłodzi. 

Podobnie w przypadku zamykania zaworów na krótszy czas, np. przy wyj-
ściu do pracy. Godząc się na obniżenie temperatury o stopień lub dwa, należy do-
konać wyboru, czy zamknąć zawory zupełnie, czy jednak w mroźny dzień zostawić 
zawory lekko otwarte, żeby nadmiernie nie wychłodzić swojego mieszkania. 
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WILGOć W MIESZKANIU

Identycznie będziemy postępowali w przypadku wietrzenia. Jeżeli na dwo-
rze jest ciepło, można uchylić okno lub rozszczelnić je na długo. Gdy jednak na 
zewnątrz - panują mrozy, warto wietrzyć nasze mieszkanie intensywnie i krótko-
trwale. Jeżeli wymienimy powietrze w mieszkaniu w ciągu 10-15 minut, uzyska-
my efekt odwrotny do wychłodzenia. Natomiast ciepło zakumulowane w ścianach 
i wyposażeniu mieszkania przyspieszy jego ogrzanie. 

Dlaczego tak długo nagrzewa się wychłodzone mieszkanie, a tak szybko 
można podgrzać powietrze? Odpowiedzi należy poszukać w tym, w tym co w fi-
zyce określane jest mianem ciepła właściwego oraz różnicą w gęstości powietrza  
w odniesieniu do gęstości betonu, cegły itp. 

Przy pewnym uproszczeniu można przyjąć, że do podgrzania powietrza  
w średnim mieszkaniu (50 m2) – potrzeba tyle samo ciepła co do ogrzania 30 
cegieł. Z tej liczby cegieł można wybudować około 10 cm ściany nośnej lub 20 cm 
ściany działowej. 

Andrzej Dąbrowski

Zaczął się sezon grzewczy. Pomimo łagodnej i suchej jesieni, w niektórych 
mieszkaniach wystąpił problem z nadmierną wilgocią. Skąd bierze się wil-
goć w mieszkaniu? Jeżeli wykluczymy nieprawidłowe działanie przewodów 

wentylacyjnych, przypadki zacieków ścian czy przecieków z dachów lub lub ewi-
dentnych awarii instalacji wodnych, wilgoć w mieszkaniu na co dzień wynika z nad-
miernej ilości pary wodnej w powietrzu. 

Para wodna w formie gazowej jest jednym z pożądanych składników po-
wietrza. Komfortowa dla człowieka wilgotność względna, to około 50%, czyli 
połowa wody jaką można wprowadzić w stan gazowy w określonej temperaturze. 
Obniżenie temperatury w pomieszczeniu powoduje wzrost wilgotności, a wzrost 
temperatury powietrza obniża jego wilgotność względną, chociaż ilość wody  
w powietrzu nie zmieniła się. Zbyt mała wilgotność sprzyja wysuszeniu skóry, 
„drapaniu” w gardle, chrypce i infekcją układu oddechowego.

Co robić, gdy wilgotność jest zbyt niska? Należy wprowadzić więcej wody 
do powietrza, np. przez rozwieszanie wilgotnych tkanin, stosowanie nawilżaczy 
powietrza, czasem wystarczy zmniejszyć ogrzewanie. 

O wiele bardziej niepożądana w naszych mieszkaniach jest nadmier-
na wilgotność. Jest ona zauważalna, gdy w pomieszczeniu para wodna skrapla 
się na gładkich powierzchniach, w miejscach najzimniejszych i o małym ruchu  

powietrza. W łazience po kąpieli zobaczmy to na lustrze. Nie jest to zjawisko nie-
pokojące, gdyż po otwarciu drzwi szybko znika. Zaniepokoić nas powinna wilgoć 
skraplająca się na szybach. Jeżeli po nocy w sypialni pojawi się kilku centymetro-
wy pasek na dole okna, a po jego otworzeniu po chwili znika to nie ma powodu 
do niepokoju. 

Natomiast jeśli okna są zaparowane od wewnątrz praktycznie na całej po-
wierzchni i zaparowanie jest trwałe, świadczy to o nadmiernej ilości wody wpro-
wadzanej do powietrza w stosunku do temperatury lub o zbyt małej wymianie 
powietrza (brak wietrzenia). 

Dlaczego nadmiar wilgoci jest groźny? Jeżeli wilgoć skrapla się na szy-
bach, w chłodniejszych miejscach na ścianach, np. na nadprożu nad oknem,  
w narożnikach, na ścianach za meblami, gdzie występuje mały ruch powietrza, to 
po pewnym czasie w miejscach wilgotnych wystąpi zagrzybienie ścian. Zagrzybie-
nie jest szkodliwe zarówno dla konstrukcji budynku, jak i dla człowieka. 

Jak przeciwdziałać nadmiernej wilgotności powietrza? Po pierwsze należy 
przeanalizować, co może powodować powstawanie nadmiaru wilgoci. Badania 
wykazały, że człowiek traci poprzez płuca, tj. wydycha, około 0,6 litra wody dzien-
nie. Tego faktu nie zmienimy, bo oddychanie to funkcja życiowa człowieka. Dużo 
wilgoci wyparowuje również przez liście roślin, im są one drobniejsze i bardziej 
gęste, tym więcej. Szczególnie dużo wilgoci dostarczają paprocie. Warto o tym 
pamiętać, gdy w mieszkaniu mamy za sucho. Dlatego jeżeli występuje w miesz-
kaniu nadmiar wilgoci, należy ograniczyć liczbę roślin. Dalsze źródła to suszenie  
w pomieszczeniach mieszkalnych wypranej odzieży oraz gotowanie. Jeżeli ogra-
niczenie źródła wilgoci nie dało rezultatu, trzeba zmienić warunki użytkowania 
mieszkania.

Są tylko dwie drogi, albo zwiększymy częstość i intensywność wietrzenia, 
albo zaczniemy mocniej ogrzewać mieszkanie. Praktycznie zawsze trzeba zwięk-
szyć ogrzewanie, gdyż zwiększenie wietrzenia obniży temperaturę powietrza  
w mieszkaniu. 

Należy jednak pamiętać, że samo podnoszenie temperatury w mieszkaniu 
nie gwarantuje sukcesu. Przy szczególnie dużej wilgoci w powietrzu, para skro-
pli się na ścianach, a wysoka temperatura w połączeniu z wilgocią spowoduje, że 
grzyb na ścianach, podobnie jak w lesie, będzie niepokojąco szybko „rósł”.

Andrzej Dąbrowski
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PODSUMOWANIE ANKIET

Podsumowanie ankiet remontowych  
w kontekście pomysłów mieszkańców

Tradycja konsultowania z mieszkańcami remontów w poszczególnych 
nieruchomościach, pozwoliła poznać Państwa oczekiwania co do zakre-
su prac. Przygotowane przez pracowników Spółdzielni wieloletnie plany 

remontowe w znacznym stopniu pokrywają się z oczekiwaniami mieszkańców.  
Z roku na rok proponujemy Państwu rozszerzenie remontów, aby podnosić suk-
cesywnie standard Państwa nieruchomości.

Tegoroczne ankiety potwierdziły tę zasadę we wnioskach złożonych przez 
część mieszkańców. Wśród nowych koncepcji pojawiły się:

– rozszerzenia remontu klatek schodowych o wykonanie nowych posadzek  
z płytek;

– wymiana poręczy na istniejących balustradach lub wykonanie nowych ba-
lustrad na klatkach schodowych;

– celem pomniejszenia kosztów energii elektrycznej, jak również poprawie-
nia komfortu mieszkańców, wykonanie prac polegających na wymianie 
istniejących opraw porcelanowych na lampy LED z czujnikiem ruchowo-
-zmierzchowym, na części nieruchomości wymiana ta przeprowadzana jest 
łącznie z wymianą instalacji elektrycznej w części wspólnej;

– dobudowanie portali w budynkach posiadających tylko jedne drzwi wej-
ściowe lub wymiana istniejących na nowe z wkładką termiczną;

– zamontowanie zadaszeń balkonów na ostatniej kondygnacji;

– wymiana drzwi stalowych na piętrach w wysokich budynkach;

– wymiana ekranów balkonowych;

– renowacja terenów zielonych oraz nowe nasadzenia.

Wszystkie propozycje wymagają konsultacji, czyli przeprowadzenia ankie-
ty wśród mieszkańców, a ich realizacja uzależniona jest od posiadanych środków 
na funduszu remontowym danej nieruchomości. 

Chęć podnoszenia standardu, estetyki i funkcjonalności części wspólnej 
budynku wiąże się z koniecznością okresowego podwyższenia zaliczki na poczet 
funduszu remontowego, co pozwala zrealizować prace oczekiwane przez więk-
szość mieszkańców.

Mirosław Brzemiński

Rada Miasta Bydgoszczy dnia 25 listopada br. podjęła Uchwały, na mocy 
których od stycznia 2016 roku wzrastają ceny wywozu odpadów. Dla 
osób segregujących odpady cena zmienia się z 10,00 zł na 13,00 zł 

za osobę na miesiąc (wzrost o 30%), dla osób niesegregujących z 20,00 zł na 
39,00 zł za osobę na miesiąc (wzrost o 95%). Jeszcze większe zmiany doty-
czą opłat obowiązujących w lokalach użytkowych – tu podwyżki sięgają nawet 
110% dla lokali, które nie zadeklarowały segregacji odpadów. Uzasadnieniem dla 
tak wysokich podwyżek mają być ceny zaproponowane przez firmy wywozowe  
w przeprowadzonym w połowie roku przetargu, otwarcie trzeciego Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz wydłużenie okresu odbierania 
odpadów zielonych.

Tradycyjnie już przed zbliżającym się okresem świątecznym przypomina-
my o właściwej segregacji odpadów i dostosowaniu się do wyznaczonych termi-
nów wywozów, szczególnie w przypadku odpadów wielkogabarytowych i zużyte-
go sprzętu. W ten sposób unikniemy przepełnienia pojemników i nieestetycznych 
widoków za oknem. W przypadku wątpliwości, co do pojemnika, w którym po-
winniśmy umieścić dany odpad, możemy skorzystać z „wyszukiwarki odpadów” 
umieszczonej na stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy pod adresem: 

www.odpady.czystabydgoszcz.pl

Tak jak w poprzednich latach, żywe choinki, zgodnie z ustaleniami Urzędu 
Miasta Bydgoszczy, będą odbierane raz w miesiącu, razem z odpadami wielkoga-
barytowymi. Warto wziąć to pod uwagę zanim wystawimy drzewko po świętach 
(sztuczne drzewka należy wyrzucać do odpadów zmieszanych). 

O terminach wywozu obowiązujących od stycznia 2016 r. poinformujemy 
Państwa, jak tylko zostaną ustalone i udostępnione harmonogramy na przyszły 
rok. 

Magdalena Gołata

Chcesz wiedzieć, kiedy są odczyty liczników w Twoim budynku?

Informacja na stronie internetowej www.smbudowlani.pl

Zmiana opłat za gospodarowanie  
odpadami
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PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek od nieruchomości,  
opłata za wieczyste użytkowanie

Od nowego roku będą obowiązywały wyższe stawki podatku od nierucho-
mości. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta, podjętą dnia 25 listopada 2015 r., 
stawki podatku od gruntów pod budynkami mieszkalnymi oraz od po-

wierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, wzrastają o około 10%. Od stycznia 
stawki podatku obowiązujące w naszym mieście osiągną maksymalne wartości 
dopuszczone Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, które aktualizowane są co 
roku w drodze obwieszczenia przez Ministra Finansów. W uzasadnieniu podjętej 
uchwały napisano, że podwyższenie stawek wynika z konieczności zapewnienia 
środków finansowych na budowę dróg osiedlowych.

Otrzymaliśmy również informację, że Prezydent Miasta Bydgoszczy przy-
stąpił do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nierucho-
mości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy. Opłata roczna  
z tytułu użytkowania wieczystego stanowi procent ceny nieruchomości, a pod-
stawą aktualizacji jest oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych.  
W związku z powyższym, rzeczoznawcy przystąpili do wyceny działek będących 
przedmiotem aktualizacji. Nowe wyceny będą dotyczyły oczywiście tylko zaso-
bów znajdujących się na gruntach pozostających w użytkowaniu wieczystym. 
Są to przede wszystkim grunty pod zespołami garażowymi, nieruchomościa-
mi użytkowymi. Nowa wycena obejmie również kilka budynków mieszkalnych, 
w sprawie których wciąż toczy się postępowanie zwrotowe, które uniemożliwia 
nam wykup gruntu. Są to budynki przy ul. Białogardzkiej o numerach: 6, 15, 
18, 20, 22, 24, 26. Należy zaznaczyć, że w przypadku, gdy zaktualizowana wy-
sokość opłaty rocznej przewyższy co najmniej dwukrotnie wysokość dotychcza-
sowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wniesie opłatę roczną w wysokości 
odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę 
ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozłoży się na dwie rów-
ne części, które powiększą opłatę roczną w następnych dwóch latach. Dopiero 
opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji, będzie równa kwocie wynikającej  
z tej aktualizacji.

Pisma ustalające przedmiotowe opłaty spodziewamy się otrzymać jeszcze 
w grudniu br. Przyjrzymy się im, a jeżeli będą za wysokie to odwołamy się do Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego.

Magdalena Gołata

Nie wszyscy Państwo jesteście zorientowani co należy zrobić po nabyciu 
spadku jakim jest mieszkanie. W kilku słowach przedstawiamy Państwu 
dalszą drogę postępowania.

Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego nabycie spadku należy zgłosić  
się do Spółdzielni, do działu obsługi mieszkańców przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 1, 
aby dopełnić formalności związanych ze zmianą właściciela lokalu. Należy tak-
że zabrać ze sobą ważny dowód osobisty. Po uzupełnieniu wymaganych druków,  
w tym między innymi zadeklarowaniu ewentualnego przyjęcia członkostwa  
w Spółdzielni, otrzymamy dokument potwierdzający nasze prawo. W przypad-
ku odrębnej własności, czeka nas jeszcze wizyta w Sądzie Rejonowym, gdzie na  
podstawie złożonych dokumentów, wpisywany jest nowy właściciel w księdze 
wieczystej.

 
     Barbara Budziak

Pamiętaj o podaniu i uaktualnianiu  
w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BUDOWLANI” 

danych kontaktowych,  
tj. adresu do korespondencji oraz numeru telefonu.

Informacje te są szczególnie ważne  
w przypadku pilnego kontaktu, np. awarii.

Ceny transakcyjne lokali mieszkalnych  
w naszych zasobach

Tabela zawiera ceny m2 lokali mieszkalnych z transakcji przeprowadzo-
nych w naszych zasobach w październiku i listopadzie 2015 roku z podziałem 
na poszczególne osiedla. Są to ceny wyliczone na podstawie cen transakcyjnych 
spisanych z aktów notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych wpływających do 
Spółdzielni. 

średnia cena  
za m2 od 10/2015 

do 11/2015 
do 29 m2 do 35 m2 do 45 m2 do 60 m2 więcej

Centrum 4204 brak danych 3583 3661 brak danych

Na Skarpie 4025 3781 3585 3601 3029

na Wyżynach brak danych brak danych 3541 3372 3865
Barbara Budziak

Nabyłem spadek – co dalej?
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E-usługi, dlaczego nie działały?

Przerwa w działaniu portalu E-usługi dostępnego dla naszych Mieszkańców, 
gdzie między innymi można sprawdzić stan salda na lokalu, spowodowana 
była potrzebą ponownego uruchomienia Internetowych Usług Informacyj-

nych (Internet Information Services, IIS). Potrzeba ta wynikała z wprowadzenia 
zmian w ustawieniach usługi, migracji danych pomiędzy serwerami oraz wycofa-
nia jednego z certyfikatów. Ponowne uruchomienie serwera oraz portalu E-usługi 
przebiegło pomyślnie, dzięki czemu wszelkie dane przechowywane w E-usługach 
pozostały nienaruszone. Wznawianie wyżej wspomnianych usług jest czyn-
nością niezwykle odpowiedzialną i wymaga nakładu czasu. Zgodnie z Państwa 
sugestiami postaramy się w przyszłości tego rodzaju czynności przeprowadzać  
w mniej dokuczliwym terminie.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Artur Gołata

       
Odpowiadamy na pytania

mam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
czy muszę założyć na to prawo księgę wieczystą?

Nie ma obowiązku założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu. Jest ona potrzebna w momencie zaciągnięcia 
kredytu hipotecznego, który wpisuje się w dziale IV księgi, by mieszkanie stano-
wiło jego zabezpieczenie.

Gdzie mogę podać informację dotyczącą rezygnacji z otrzymy-
wania blankietów wpłat za lokal?

Proszę o tym poinformować Spółdzielnię dzwoniąc pod nr tel. 52 32 34 455.

Czy w kasie spółdzielni mogę zapłacić za mieszkanie kartą  
płatniczą?

Niestety nie, w kasie Spółdzielni opłaty można dokonywać wyłącznie gotówką.

W trakcie trwania związku małżeńskiego nabyłam spółdzielcze 
prawo do lokalu, członkiem spółdzielni jest mąż – czy ja również 
mogę nim być?
Tak, w przypadku nabycia mieszkania w trakcie trwania związku małżeńskiego 

może Pani również zostać członkiem Spółdzielni. W tym celu należy zgłosić się do 
działu obsługi mieszkańców i wypełnić deklarację członkowską deklarując udział 
na każde posiadane prawo w wysokości 300 zł i wpisowe w wysokości 200 zł.

Czy na montaż rolet zewnętrznych muszę mieć zgodę Spółdzielni?

W przypadku montażu rolet zewnętrznych wymagana jest zgoda Spółdzielni,  
w zgodzie tej podane są warunki, tj. np. zachowanie kolorystyki rolet, tak by pa-
sowała do kolorystyki elewacji budynku.

Sąsiad zalał moje mieszkanie – do kogo mam to zgłosić?

Zalanie mieszkania należy zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym 
ma Pan/Pani podpisaną polisę oraz do właściwej dla miejsca zamieszkania admi-
nistracji osiedlowej.

Czy mogę suszyć pranie na klatce schodowej?

Zgodnie z § 10 pkt 2 Regulaminu ładu i porządku domowego, w nieruchomo-
ściach Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bydgoszczy mieszkań-
com i wszystkim użytkownikom lokali zabrania się przechowywania przed-
miotów i rzeczy na korytarzach i w pomieszczeniach przeznaczonych do 
wspólnego użytkowania. Suszenie odzieży odbywać się powinno w suszarniach  
i na strychach lub w poszczególnych mieszkaniach. Również nie powinniśmy wy-
stawiać innych rzeczy na korytarz, np. śmieci czy butów.

Skończyły mi się blankiety wpłat za mieszkanie, gdzie mogę 
otrzymać nowe?

Blankiety wpłat za mieszkanie można otrzymać w dziale obsługi mieszkańców 
przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 1 lub we właściwej dla miejsca zamieszkania admini-
stracji osiedla. W lutym 2016 roku będą roznoszone nowe książeczki opłat.

Gdzie mogę otrzymać aktywację do e-usług?

Aktywację do E-usług można otrzymać, podobnie jak indywidualne blankiety,  
w dziale obsługi mieszkańców bądź we właściwej dla miejsca zamieszkania admi-
nistracji osiedla.

Barbara Budziak
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KAWIARNIA LITERACKA

W nowym cyklu Kawiarni Literackiej (KL), który rusza od 2016 r., OSOBOWO-
ŚCI ŚWIATA KULTURY, jako pierwszy, już 14 stycznia, swoje fascynacje nie tyl-
ko językoznawcze, zaprezentuje prof. zwyczajny UKW, Pan ANDRZEJ DYSZAK  
11 lutego swoją poezją podzieli się WOJCIECH BOROS z Gdańska, a 10 mar-
ca czeka nas wyjątkowe spotkanie artystyczne, promujące trzeci almanach KL,  
wydany dzięki Stypendium Prezydenta Bydgoszczy dla dyrektor DK „Modraczek”, 
Agnieszki Buzalskiej.

Serdecznie zapraszamy!

Rodzinny Wytwórnik Różności
Zapraszamy w sobotnie przedpołudnie na twórcze warsztaty dla całej Rodziny, 

oto propozycje na najbliższe miesiące:

23 – stycznia – 2016, godz. 11.00-13.00
Karnawał na Świecie – maski karnawałowe

20 – lutego – 2016, godz. 11.00-13.00
Nie zawsze to, co wyrzucamy, jest niepotrzebne.

Dekoracje z recyklingu

19 – marca – 2016, godz. 11.00-13.00
Świąteczne dekoracje na Wielkanocny stół

Wstęp na warsztaty jest bezpłatny.

INFORMACJA
dla osób opłacających czynsz w Banku BGŻ

Informujemy Państwa, że opłatę za czynsz bez prowizji w Banku BGŻ będą 
mogli Państwo płacić do końca bieżącego roku, tj. do 31.12.2015 r. W nowym roku 
w żadnym z Banków nie będzie możliwości wpłat gotówkowych bez prowizji. 

Osoby posiadające konta bankowe mogą przekazywać wpłaty przelewem 
internetowym, co zmniejszy koszty.

Bieżące informacje dotyczące wpłat będą dostępne na stronie internetowej 
lub u pracowników Spółdzielni. 

Ewa Jerzakowska

Latarnik
W nadchodzącym roku warsztaty z Latarnikiem będą dotyczyły projektu  

w ramach Akademii dostępne Finanse organizowanego przez Narodowy Bank Pol-
ski. Program ten zachęca do korzystania z kont bankowych oraz elektronicznych 
form płatniczych. Prowadzone cyklicznie wykłady będą poruszały tematy fotografii 
cyfrowej, ze względu na duże zainteresowanie tym tematem przez mieszkańców.

Koncerty
12 stycznia – Koncert noworoczny uczestników zajęć muzycznych

24 maja – Muzyczna laurka dla Mamy i Taty
Pikniki i XVIII Wiosna na Wyżynach

Wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału w imprezach plenerowych, któ-
re planujemy zorganizować wiosną i latem. Konkretne terminy podamy w wio-
sennym wydaniu „Tu Mieszkam” i na plakatach. 

Kolejny sukces Klubu Seniora

Zespół  „Modraczki” Klubu Seniora uczestniczył w Zadusz-
kach Artystycznych „Piosenki Niezapomnianej” w Domu Pol-
skim, organizowanych przez MDK nr 2 i Diecezję Bydgoską, 
gdzie zajął I miejsce w swojej kategorii wiekowej.

Gratulujemy i życzymy  
dalszych sukcesów.

Agnieszka Buzalska

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie podsumowującym mijający rok 
w Spółdzielni. Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania i przesłać je pod adres: 

Dom Kultury „Modraczek”ul. Ogrody 15, 85-870 Bydgoszcz. 

1. Jaką nagrodę otrzymała Spółdzielnia za budynek przy ulicy Ogrody?
2. W jakim międzynarodowym konkursie Klub Seniora „Modraczek” otrzy-

mał III nagrodę? Podaj pełną nazwę.
3. Jaką nagrodę przyznał Spółdzielni Magazyn Gospodarczy „Fakt”?
4. Gdzie zlokalizowana jest Strefa Aktywnego Wypoczynku otwarta w trak-

cie pikniku „Wskocz na Wyżyny”?
5. Ile wynosi wpisowe, by zostać członkiem SMB (po zmianach w Statucie 

w 2015 r.)?
Czekamy na prawidłowe odpowiedzi do końca stycznia 2016 roku,  

spośród nich wylosujemy zwycięzców.
nagrody książkowe na 2016 r. w konkursie ufundowało Wydawnictwo pejzaż

  Opracowała: Agnieszka Buzalska

Propozycje „Modraczka” KONKURS ŚWIąTECZNY
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Legendy o Świętym Mikołaju
W tradycji naszego regionu przyjęło 

się, że tym, który w Wigilię przynosi prezen-
ty jest Gwiazdor. Święty Mikołaj ma swój 
czas 6 grudnia. Wydaje się, że powszech-
nie wiadomo, kim był prawdziwy św. Mi-
kołaj. Mimo to, jego wizerunek przegrywa  
w starciu z pulchniutkim, starszym panem 
ubranym na czerwono. Niewielu z nas zdaje 
sobie sprawę, że taki komercyjny obraz św. 
Mikołaja wymyślono w 1930 r. w celach rekla-
mowych pewnego znanego napoju gazowane-
go. Kolory ubrania św. Mikołaja były odzwier-
ciedleniem kolorów widniejących na etykiecie 
napoju. Nie do wiary, jak łatwo, trwającemu 
ponad tysiąc lat kultowi, przegrać w stosunko-
wo krótkim czasie z komercją.

Kim zatem był prawdziwy Święty Mikołaj? Tak naprawdę pewności nie ma. 
Przyjmuje się, że był on biskupem Miry w Licji (obecnie na terenie Turcji) i żył  
w latach ok. 270-345 lub 352 r. Popularność zyskał dzięki pomocy biednym i po-
trzebującym. Jako biskup miał wziąć udział w soborze nicejskim w 325 r. Nie 
istnieją jednak dowody potwierdzające te dane. Kult św. Mikołaja ukształtowały 
w dużej mierze legendy o nim opowiadające.

Pierwsza wzmianka o św. Mikołaju pochodzi dopiero z VI w., a zatem po-
nad 200 lat po jego domniemanej śmierci. Jest to opowieść „Oficerowie”, która 
opisuje historię uratowania życia żołnierzom przez Mikołaja. Cesarz Konstantyn 
wyprawił wojsko z Konstantynopola, zadaniem armii miało być stłumienie buntu 
we Frygii. Oddziały wylądowały w Andriake, porcie niedaleko Miry, gdzie żoł-
nierze splądrowali miasto. Wybuchły zamieszki, po opanowaniu których, lokalny 
prefekt Eustachios, skazał na śmierć trzech żołnierzy. Mikołaj powstrzymał kata 
w ostatniej chwili i dowiódł ich niewinności. Następnie zaprosił trzech dowodzą-
cych wyprawą oficerów, Nepotianosa, Ursosa i Herpyliona, do pałacu biskupiego. 
Po zakończonej zwycięstwem kampanii, w Konstantynopolu oficerowie zostali 
oskarżeni przez prefekta Ablabiosa o nadużycia. W związku z tym cesarz Konstan-
tyn skazał ich na śmierć. W nocy poprzedzającej egzekucję oficerowie modlili się  

o pomoc do Mikołaja. Biskup ukazał się we śnie cesarzowi i prefektowi, potwier-
dził ich niewinność oraz wskazał prawdziwych winowajców. Oficerowie zostali 
uniewinnieni i wysłani do Miry z bogatymi darami.

Bardziej popularna jest legenda o trzech córkach, która pojawiła się na 
kartach żywota spisanego w IX w. Według niej, Mikołaj, zanim jeszcze został bi-
skupem, miał bogatego sąsiada, drwiącego z jego pobożności i skromności. Za 
taką postawę sąsiad został ukarany przez Boga – stracił majątek i doświadczył 
ogromnej biedy. Z tego powodu postanowił sprzedać swoje trzy córki do domu 
publicznego, gdyż i tak nikt by ich nie poślubił ze względu na brak posagu. Miko-
łaj chcąc uratować cnotę dziewcząt, trzykrotnie, pod osłoną nocy, wrzucał przez 
okno ich domu pieniądze przeznaczone na posag dla każdej kolejnej siostry. Jego 
czyn przyniósł zamierzony skutek. Za uzyskane pieniądze dwie córki wyszły za 
mąż. Wtedy sąsiad zapragnął dowiedzieć się, skąd biorą się pieniądze. Pewnej 
nocy odkrył, że Mikołaj wrzuca je przez okno, trzeci już raz. Sąsiad zawstydził się 
i rozpoczął życie zgodne z boskimi przykazaniami.

W tym samym żywocie spisanym w IX w. pojawiła się również opowieść 
„Żeglarze”. W trakcie sztormu, gdy statek zaczął tonąć, żeglarze zaczęli wzywać 
pomocy Mikołaja. Biskup pojawił się nagle na pokładzie. Uratował załogę i sta-
tek, a morze się uspokoiło. Uradowani i wdzięczni żeglarze dopłynęli do brzegu, 
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LEGENDY O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU

dotarli do Miry, gdzie w kościele podziękowali Mikołajowi. Biskup polecił im nie 
rozpowszechniać tej historii i zmienić życie na lepsze.

Inna legenda, „Zboże w porcie”, przedstawia okres wielkiego głodu. Kapi-
tanowi statku, który płynął z Aleksandrii do Konstantynopola, we śnie objawił się 
Mikołaj, który skłonił go do zawinięcia do portu w Andriake. Na potrzeby głodują-
cych mieszkańców Miry wyładowano na ląd sto korców zboża. Gdy statek dopły-
nął do Konstantynopola , okazało się, że w ładunku niczego nie brakuje. 

Święty Mikołaj był przez wieki jednym z najbardziej czczonych świętych, 
zarówno przez chrześcijan wschodnich, jak i zachodnich. Największe jego sank-
tuarium jest we włoskim Bari, gdzie znajdują się domniemane szczątki świętego. 
Świadectwem popularności jego kultu jest spora liczba miejscowości w Grecji, 
które nazywają się Agios Nikolaos (czyli Święty Mikołaj). Nie trzeba jednak szu-
kać śladów jego kultu w dalekiej Grecji czy we Włoszech, również w bydgoskim 
Starym Fordonie znajduje się parafia pw. św. Mikołaja.

      Rafał Jaroch

Święta Bożego Narodzenia to czas magiczny, a wyjątkowe wy-
darzenia z tego okresu pozostają na zawsze w naszej pamięci. Często 
wspominamy nasze życie przez pryzmat Wigilii, kiedy wielka siła po-
czucia wspólnoty płynie podczas dzielenia się opłatkiem. Cóż się dzi-
wić przecież to wieczór cudów.

A o swoich szczególnych wieczorach świątecznych opowiadają 
dwie kobiety – twórcze, pełne pasji i chęci do działania, co prawda 
w różnych dziedzinach ale łączy je  przekonanie o wyjątkowości tych 
Świąt.

          niezwykły czas
Niezwykły czas oczekiwania na Narodzenie Pana 

zawsze kojarzy mi się dokładnie z Wigilią. U nas w domu 
choinka strojona była właśnie w ten dzień, a nie np. mie-
siąc wcześniej, oczywiście musiała być żywa z lampkami  
i anielskimi włosami (efekty specjalne w nocy robił mój 
brat Michał, który podświetlał ją w ciemnym pokoju – wra-
żenia były bajeczne!!!).

Do kolacji zasiadaliśmy około godziny 17.00, przed-
tem wypatrując pierwszej gwiazdki. 
Specem od pakowania prezentów był – 
Tata i czynił to z wielką przyjemnością,  
a wśród nich były oczywiście lalki – dla 
Hani brunetki, a dla Oli – blondynki. 
Najlepiej zapamiętałam jednak Kota  
w (czerwonych) butach i perfumy, które 
dostałam mając jakieś 6 lat – poczułam 
się wtedy jak prawdziwa dama!

Moje wspomnienie 
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Hanna Cander – absolwentka historii sztuki na Wydziale Nauk Hi-
storycznych UMK w Toruniu. Zajmuje się malarstwem, tkaniną arty-
styczną, modą oraz krytyką artystyczną. Jest współautorką albumu 
– „Krzysztof Cander – Rytm Świata”. Opracowała pierwszą multime-
dialną prezentacje twórczości prof. Krzysztofa Candera (prywatnie oj-
ciec artystki) na CD. Jest laureatką Ministra Kultury i Sztuki za reali-
zację gobelinów dla kolekcji Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Od 
wielu lat mieszka na osiedlu Wyżyny.
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Do dziś bardzo lubię je otrzymywać. Czasami Mikołaj zostawiał pod cho-
inką książki – w mojej bibliotece znajduje się album dla dzieci o twórczości 
artysty malarza – Józefa Chełmońskiego i nawet jako dorosła osoba chętnie oglą-
dam wspaniale odmalowaną polską wieś.

Tata najlepiej wiedział jak „wywołać” podniosły nastrój – zawsze w Wigilię 
włączał płyty z klasycznym repertuarem: Poznańskie Słowiki Stefana Stuligrosza 
i obowiązkowo kolędy w wykonaniu Wiesława Ochmana w tym moją ulubioną 
„Dzisiaj w Betlejem”. We wspomnieniach tych najpiękniejszych chwil, gdy byli-
śmy wszyscy razem z Tatą (niestety odszedł od nas), pozostają podniosły nastrój, 
muzyka oraz zapachy z kuchni, gdzie królowała Mama, a ja jej pomagałam przy 
ucieraniu maku (trzykrotnym!!!).

 Życzę wszystkim równie podniosłych chwil w czasie Świąt i pomyślności 

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Dla mnie jest to zawsze wy-
jątkowy czas. Z sentymentem wspominam pierwszą Wigilię spędzoną 
z najbliższymi we własnym mieszkaniu na ul. Zajęczej. Pamiętam jak 
dziś,  Wigilia roku 1990 – za oknem mróz, śnieg i las. Mąż z dwójką ma-
łych dzieci wychodzi na spacer w poszukiwaniu Mikołaja. Ja w tym cza-
sie przyjmuję gości i z radością układam prezenty pod choinką. 
Po powrocie ze spaceru uroczysta Wigilia, opłatek, życzenia i podarun-
ki. Dzieci z niecierpliwością czekają na ich rozpakowanie i nagle wielka  
radość. Tradycję tę powtarzałam przez lata. 
Dzisiaj mam dorosłe dzieci, które z sentymentem wspominają tam-
te chwile. Cieszę się, że naszą  rodzinną tradycję przeniosły do swoich  
domów. 

Gabriela Kowalska – przewodnicząca spółdzielczej rady osiedla 
„Na Wyżynach”, od trzydziestu lat mieszkanka osiedla Wyżyny, dłu-
goletni nauczyciel historii w Gimnazjum nr 16, działaczka społeczna, 
jedna z inicjatorek pikniku – Wskocz na Wyżyny:  
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SM „BUDOWLANI”

Pogotowie techniczne 
Awarie w nocy oraz w soboty, niedziele i święta 

prosimy zgłaszać bezpośrednio 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 w każdy pierwszy wtorek w godz. 16.00-17.00 
w budynku właściwej administracji osiedla

rada nadzorcza -– dyżury odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca  
w godz. 16.00-17.00 w siedzibie Spółdzielni
sprawysamorządowe@smbudowlani.pl



Ostateczny projekt nieruchomości może ulec zmianie.


