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Bydgoskiej Spoldzielni M ieszkaniowej

o Co o poczqtkach tej naistarszei w Pol-

sce sp6fdzielni mieszkaniowej piszq kro-
niki?

-Dzieje naszej sp6ldzielni s4 nie tylko
dlugie, ale i burzliwe, czasamiwrgcz dta-

matyczte. Dokladnie 13 czerwca 1890

roku odbylo sig zebranie zalo2ycielskie
naszej poprzedniczki, kt6ra nosila nazwg

Beamten Wohnungsverein GmbH. Za-

Lozyli j4 niemieccy urzgdnicy kolejowi.
Po raz pierwszy w dziejach Bydgoszczy
mieszkaricy postanowili wsp6lnie budo-
wad mieszkania dla swoich rodzin. Do
wybuchu I wojny Swiatowej sp6ldzielnia
wybudowala 33 kamienice, w kt6rych
byLo 270 mieszkari.

o Jakie refleksje towarzyszE Panu w
zwiqzku z iubileuszem?

- Poczucie dumy i satysfakcji, 2e pra'
cujg w najstarszej w Polsce sp6ldzielni.
Te uczucia prze|ywajq r6wnie2 miesz-
kuhcy, szczeg6lnie ci, kt6tzy mieszkajq
w najstarszych kamienicach. Ja i moi
wsp6lpracownicy zdajemy sobie spra-

wg z odpowiedzialnoSci, jaka wynika z
bogatych dziej6w Sp6ldzielni. Chcemy
byd wiemi zapisowi z 1924 r', w kt6rym
czytamy, 2e: ...zarzqd sP6ldzielni ma

dzialac w interesie i dla dobra czlonk1w,

przestrzegajqc zasady sumiennego kup-

ca. Solidno66 kupiecka byla przed wojn4
powszechnie cenion4 zaletq w biznesie.
My dzisiaj staramy sig by6 wiemi tej za-

sadzie.

O A co dla miasta i mieszkafc6w wynika
z faktu, ie ieste6cie r6wniei najwiqkszq
sp6fdzielniq mieszkaniowq w Bydgosz-

czy?
- Mamy blisko 15 tYs. mieszkari. Co

dziesi4ty bydgoszczanin mieszka w jed-

nym z pigciu naszych osiedli. Sp6ldziel-
nia trzyma sig mocno, bo potraflliSmy

zapewnil jej trwaty rozw6j. Mieszkafcy
i wladze naszego miasta doceniaj4 to'

- Zanim w 2007 r. zgstalem wybrany na prezesa Tarzqdu, wczesniei przez 5 lat bylem kie-

rownikiem administracji 0siedla Sr6dmieScie, najbardziej presiiZowego dla miasta i naistarszego

w nivei Spoldzielni. fo tu do dzisiai wznosz4 siQ najstarsze spoldzielcze.secesyine kamienice,

r'ftOty.tr niepore znalazly siQ w spidie zabytk6w. Mam za sobq studia techniczne oraz podyplo-

mo*ni stuOia w zakresie iarziizania przediiQbiorstwami. Zdobylem uprawnienia zarz4dcy nieru-

CnomoSciami. Wiedza, do$wiidczenie i urniejqtno$f wspflpracy z ludZmi sq, iak sEdzQ,podstawE

iaufania, jakim cieszQ siq wSr,6d spotdzielc6w. Pozwala mito dobrze wykonywai obowiqzki preze-

saZarz1riu najstarszei w Polsce sp6tdzielni mieszkaniowei.
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Dlatego razem z nami Swigtuj4 jubileusz

125-Iecia Bydgoskiej Sp6ldzielni Miesz-
kaniowej, Jest to Swigto sp6kdzielni, a za-

tem i miasta.

o Sp6fdzielnia powstafa kiedy Byd-

goszcz byla pod zaborem pruskim. Co

siq zmienilo po odzyskaniu niepodleglo-
Sci w 1918 r,?

- Po odzyskaniu niepodleglo6ci nie-

zwykle walne i bylo to, 2e sp6Ldzielnia

zostaLa przekazana w Polskie rgce i co

najw ahtiejsze - dokonano tego zgodnie z
prawem i migdzynarodowymi porozumie-

niami. Nadrzgdnym prawem byl Traktat
Wersalski, na mocy kt6rego Bydgoszcz
znalazLa sig zn6w w granicach Polski' O

niepodzielnoS6 maj4tku sp6trdzielczego

zatroszczyli sig sami sp6trdzielcy, kt6rzy
przelgli go w caloSci, dzigki czemu nie

zosIaL on rozttwoniony. Bylo to mo2li-
we dzigki odwaZnej wyprawie Teoflla
Gackowskiego, kt6ry przez tereny objgte

Powstaniem Wielkopolskim przedostal

sig do Poznania, gdzie w Urzgdzie Osad-

niczym przedstawil stosowny Memorial.
Na pierwszego administratora Sp6ldziel-
ni w y znaczono Cze sLaw a Turowskie go'

o Jakie byly dalsze losy Sp6ldzielni?
- Po przejgciu maj4tku wigkszoS6

dokument6w powstawala juL w jqzY-

ku polskim. W 1925 r. Sp6ldzielnig za-

rejestrowano pod nazwq Towarzystwa

Mieszkaniowego Sp6ldzielni z ograrri-
czonq odpowiedzialnofci4. Pned laty
rozmawialem z mieszkahcami, k|6tzy
pamigtali tamte nielatwe czasy. Okazuje
siq, 2e op\aty za mieszkatia w Sp6ldziel-
ni byty znacznie ni2sze niL u prywatnych
wtaScicieli kamienic. Ciekawe. 2e oplaty
te ulegly obniZeniu w latach Swiatowe-

go kryzysu, co bylo zwiqzane ze splatq
wczeSniej zaciqgnigty ch kredlt6w inwe-
stycyjnych.

O Jaka byla polityka okupant6w nie-

mieckich w stosunku do Sp6ldzielni i
sp6ldzielc6w po wrze6niu 1939 r.?

- To byl dla wielu dzialaczy sp6ldziel-
czych dramatyczry czas. Caty majqrek
sp6ldzielni przejgli Niemcy, kt6rzy wy-
kwaterowali Polak6w z zalmowanych
mieszkafr. W 1980 r. przy wej6ciu do

budynku Zarzqdu wmurowali6my tabli-
cA, kt6ra upamigtnia sp6ldzielc6w kt6ry
zgingli z rqk okuipanta niemieckiego.
Rozstrzelanie grupy sp6ldzielc6w byl ty-
powym aktem zemsty za przeiEcie przez

Polak6w niemieckiego maj4tku. Zgingli,
bo byli Polakami i Sp6ldzielcami. Czci-
my Ich pamig6l

O Jak zachowali siq ci dzialacze sp6l-

dzielni, kt6rzy przeiYli woinq?
- Szybko reaktywowali Sp6ldzielnig.

Byl wSr6d nich r6wnie2 wsPomnianY

Teofil Gackowski. W 1949 r. na Walnym
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Zgromadzeniu przyj gto nazwg Bydgoska
Sp6ldzielnia Mieszkaniowa, by pod-
kreSlid zwiqzki z miastem. W zwi4zku
ze t25-Ieciem przygotowujemy sig do
nadania naszq Sp6ldzielni imienia Teo-
fila Gackowskiego.

O W jakim stanie sq dzii pierwsze sp6l-
dzielcze domy?

- Z 33 kamienic, kt6re wzniesiono do
I wojny Swiatowej w zasobach sp6ldziel-
ni pozostalo 28. Sp6ldzielnia nie sprze-
dala, aprzekazala miastu 5 budynk6w w
Sr6dmiedciu na cele publiczne. Znalazla
w nich pomieszczenia Akademia Mu-
zyczna, znana bydgoska uczelnia z suk-
cesaml.

O Jak doszfo do tego, ie obecnie jeste-
Scie gospodarzami ok. 15 tys. mieszkari?

- Budownictwo zaczglo sig inten-
syr,vnie rczwijat po przemianach pa2-
dziernikowych 1956 r. Trzy lata p62niej
przekazalilmy pierwsze bloki, a dalej bu-
downictwo ruszylo na wielk4 skalg. Nic
dziwnego, bo po wojnie gl6d mieszkahbyL
ogromny, apraktycznie jedyna droga do

wlasnego miesz-
kania prowadzila
przez sp6ldziel-

nig. Ludzie oszczg-
dzali t czekali latami
na swoje wymarzone
mieszkanie. W ci4gu
kliku lat w szazerym
polu wyroslo osiedle
Blonie sldadaj4ce
sig dzisiaj z 54 bu-
dynk6q ze stynnym
,,mr6wkowcem" o
239 mieszkaniach.

Pod koniec lat 7\-Iych wyroslo kolejne
duze osiedle - Szwederowo. W tvm cza-
sie r6wnie2 w Sr6dmiesciu powstawalv
nowe budynki. Nastgpnie w ciqgu kilku
lat powstalo osiedle Wzg1rze Wolnodci,
z charaktery sty cznymi sylwetkami wie-
2owc6w, w kt6rych aktualnie wymie-
niamy windy. Ostatnim osiedlem jest
G6rzyslowo, kt6re powstalo w trudnym
dla sp6ldzielczoSci mieszkaniowej cza-
sie przemian ustrojowych. TWorzy je 41
b1ok6w. Nasz maj4tek to obecnie 246bu-
dynk6w.

O Jakimi osiqgniqciami moie pochwalid
siq Sp6ldzielnia w roku swojego Jubile-
uszu?

- Nasze sukcesy okreSli6 jednym
slowem - stabilizacja. Dotyczy ona w
pierwszym rzgdzie sytuacj i organizacyj-
no-prawnej sp6ldzielni. Jak wiadomo,
w 2007 r. znowelizowanazostata Ustawa
o sp6ldzielniach mieszkaniowych, kt6-
ra postawila przed nami waine zadanie
zmiany prawa wlasnoSci lokali. Kieruj4c
stg t4 Ustaw4, opracowaliSmy nowy sta-
tut, kt6ry zostal zarqestrowany w 2010 r.
W oparciu o niego uporz4dkowaliSmy
wiele spraw organizacyjnych, gospo-
darczych i finansowych, a takie zasady

funkcjonowania samorz4du
sp6ldzielczego. Dzigki temu
udalo nam sig szerzej wlqczyt
mieszkahc6w do wsp6ldecydo-
wania o sprawach Sp6trdzielni.
Zarzqd i Rada Nadzorcza dzia-
lajq w spos6b transparentny,
nie majq nic do ukrycia pned
mieszkafcami. Nast4pilo te2
umocnienie sp6ldzielczej de-
mokracji i samorz4dnoSci.

a W 2007 r. zostal Pan wybra-
ny prezesem Zarzqdu Sp6l-
dzielni. Co Pan wtedy my5laf?

- Nie bylo czasv na mySlenie, bo od
razu spadlo na mnie wiele trudnych i
odpowiedzialnych zadai. NajwaZniej-
sze z nich bylo przeksztalcenie prawa
wlasnoSci lokali. Przy rozmiarach naszej
Sp6ldzielni wymagalo to ogromnej pracy
- rocznie wplywalo ok. 2fys. wniosk6w.
Trzeba bylo przygotowa6 i podpisa6 akty
notarialne i wyznaczyt ludzi do repre-
zentowania Sp6ldzielni u notariusza.
Trzeba bylo godzil te zadatia z bielq-
cym zarzqdzaniem. Na szczgicie ludzie
nie zawiedli. Mamy wSr6d pracownik6w
wykwalifikowanych i doSwiadczonych
specjalist6w N,1cznie podpisali6my bli-
sko 7 tys. akt6w notarialnych.

O A jak przedstawia siq sytuacja prawna
grunt6w na kt6rych wznoszE siq sp6t
dzielcze osiedla?

-W 2007 r. Zarzqd Sp6ldzielni, z mojej
inicjatywy, wni6sl na Zebranie Przedsta-
wicieli Cztronk6w projekt uchwaty, w kt6-
rej zobowiqzywali6my sig do uregulowa-
nia tytul6w prawa wlasno6ci wszystkich
naszych nieruchomoSci. Wykorzystali-
Smy szansg, bo mo2na bylo wtedy skorzy-
stac z 95 proc. bonifikaty. Poza kilkoma
przypadkami udalo nam sig przeksztalci6
prawo u2ytkow anta wieczystego we wla-
snoS6. Przy czym zastosowali3my zasa-
dg, 2e sp6ldzielnia wylo2yla pieniqdze,
kt6re nastgpnie odzyskiwala w ratach od
posiadaczy fytul6w prawnych do lokali.
Zostalo Io przyjgte przez mieszkahc6w
z uznaniem i zadowoleniem.

O Czy fakt, ie jeste5cie najstarszq sp6f-
dzielniq mieszkaniowq nie op6inia prac
modernizacyjnych?

- Zdqemy sobie sprawg, 2e moderni-
zacja naszych zasob6w byla niezbgdna
ze wzglgdu na ich wiek. Lata 1959 - 2000
to przede wszystkim ilodciowy rozw6j
Sp6ldzielni. W nastgpnym okresie skon-
centrowaliSmy sig na poprawie komfofiu
2ycia mieszkaric6w i jakoSci zarz4dza-
nia. Pod tym wglqdem zostal dokonany
prawdziwy skok. Od 2000 r. bardzo in-
tenslr;vn ie realizowal iSmy program ocie-
plania budynk6w. Dotyczylo to r6wnie2
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
Bylo to mo2liwe dzigki korzystaniu
z kredyt6w preferencyjnych. W sumie

Teolil Gaclowslri

Urodzil siq w 1888 r. Wychowany w duchu patriotyzmu, przez matkQ
El2bietq i oica Jana - kolejarza, prze5ladowanego przez Prusak6w za gl0-
sowanie na polskich kandydatow do sejmu pruskiego. Jego stryjem byl
slynny Michal Drzymala. Maj4c 14 lat kolportowal prasQ i ksiq2ki w iQzyku

Byl czfowiekiem wielkiego serca i dobroci. Po przejsciu na emeryturQ pomagaf tyrn, kt6-
rzy 

-znaleili 
siq w biedzie - przekazywal pieniEdze dta powodzian, ludzi chorych i biednych.

w Bydgoszczy do dzis pamiqtai4 iego niezwykly uczynek. Kiedy ju2 w starszym wieku oti'zy-
mal przestronne mieszkanie, Wzekazal je mlodemu mafzenstwu z dzieckiem, a sam zamieszkal
w iednopokojowym mieszkaniu. Do konca swoich dni, otoczony szacunkiem spdfdzielc6w byl
honorowym przewodniczqcym Rady Nadzorczej i powszechnie uznawanym ,,ojcem spoldzielni;'.
Zmarlw 1986 r. prze2ywszy 96lat. Rada Miasta nadafa jednejz ulic na sp6fdzielczim osiedtu
Szwederowie imiq Teofila Gackowskiego.
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zaciEgnQIiimy tych kredyt6w na kwotg
22 mln. zl. Do splacenia pozostala nam
juZ koric6wka - ok. 400 Iys. zL Na ter-
morenowacj g 246 budyttk6w wydaliSmy
okolo 123 mln. Mimo tych ogromnych
wydatk6w mo2emy powiedzied, 2e dzi6
nasza sltuacja gospodarcza i finansowa
jest stabilna. I co szczeg6lnie wa2ne dla
mieszkaric6w - zwigkszyla sig warto66

rynkowa ich mieszkari.

O A jak zmienif siq wyglqd osiedli
w ostatnich latach?

- ZmieniL sig nie do poznania,bo wraz
z ocieplaniem budynk6w przeprow adzo-
no r6wnie2 odSwie2enie elewacji oraz
remont i odnawianie klatek schodowych.
Wcze6niej zmodemizowaliSmy prze-
starzale instalacje CO, daj4c mieszkaf-
com mo2liwo6i regulacji temperatury w
mieszkaniach wedlug indywidualnego
komfortu cieplnego.

o Czy to oznacza, ie w tym zakresie jui
wszystko zostalo zrobione?

- Teraz przed nami powaZne prace w
zakresie zagospodarowania teren6w pu-
blicznych w naszych osiedlach. Chcemy
to robi6 w porozumieniu z mieszkaicami
- radami poszczeg6lnych osiedli i nieru-
chomo6ci. Od lat wszelkie waZne sprawy
konsultuj emy z samorzqdem mieszkafr-
c6w, m.in. modemizacje i remonty, np.
wymiany dZwig6w osobowych. Od2012
r., zgodnie z przyjgtym i uzgodnionym
z mieszkancami planem, wymienilidmy
ich ju2 ponad 50, a do wymiany pozosta-
lo jeszcze 143. Chcemy w najbliZszych
latach wzbogacil zielen na naszych osie-
dlach i poprawi6 stan chodnik6w. ZkaL-
dym rokiem zwigl<szamy iloSci miejsc
parkingo*ych - choi nie jest to latwe,
ostatnio przybyto ich kilkaset.

o Jak uklada siq Pana codzienna wsp6f-
prccaz mieszkafcami?

- Wiadomo, 2e istotq sp6ldzielczo6ci
jest demol<ratyczny udzial czlonk6w
w podejmowaniu decyzji wu2nych dla
Sp6ldzielni. Zrozumialem, ze podstaw4
sp6ldzielczej demokracji j est codzienny
kontakt z ludLmi, umiejgtnoSd sluchania i
rozmowy. Dlatego przygotowuj4c sig do
gl6wnej uroczysto6ci jubileuszowej, kt6-

r4 planujemy ra czer-
wiec 2015 r., odbyliSmy
spotkania z mieszkah-
cami. Byla to okazja
do wystuchania ich, a

tak2e podzigkowania
tym, kt6rzy aktywnie
uczeslniczq w pracach
samorzqdu sp6ldziel-
czego. Na te spotkania
przygotowali6my pre-
zerrtacje multimedialne.
Mieszkafcy mieli oka-
zjg obejrzet fotografie
archiwalne ilustruj4ce

historig naszej Sp6ldzielni od jej po-
wstania po dzien dzisiejszy. Mogli teZ
zobaczyt jak zmiefil sig wygl4d osiedli
w ostatnich kilkunastu latach. Prezenla-
cjom towarzyszyla odpowi ednia muzyka
i piosenki nawiqzqqce do czas6w, kiedy
powstawaly nasze osiedla i pojawiali sig
w nich pierwsi mieszkaricy. Dla wielu
byla to wzruszaJqca podr62 sentymental-
na do czas6w mlodo6ci. Spotkania prze-
biegaly w bardzo szczerej atmosferze, a

ich uczestnicy poczuli, ze s4 wielk4 sp6l-
dzielczq rodzinq, ktora zebraLa sig aby
uczcil urodziny swojej sp6ldzielni.

O Jak to siq stalo, ie Sp6fdzielnia nawet
w bardzo trudnych latach nie zrezygno-
wafa ze swoich plac6wek kultury?

- Wspomniane spotkania jubileuszo-
we odbyly sig w Domu Kultury,,Orion".
Drugq plac6wk4 jest Dom Kultury
,,\rka". Nasze domy kultury maj4 boga-
t4 ofefig dla wszystkich grup wiekowych
- odzajg(, dla dzieci imtodzie2y prowa-
dzonych w klubach i kolach zaintereso-
waf, po zajgcia dla senior6w, kt6rych
przybyw a z kuhdym rokiem. Stwarzamy
im warunki dIa vtrzymania sig w dobrej
formy fizycznej, umyslowej i duchowej.
Wielu starszym ludziom pomagamy
przelamywat bariery samotnoSci. Domy
Kultury s4 miejscem spotkari i uroczy-
sto6ci, kt6re zblizajq mieszkaric6w. Nie
brakuje okazji do spotkaf z dobrqlitera-
fJr4, tealtem, filmem, muzykq, piosenk4.
Nasze plac6wki kultury otwarte s4 od
Switu do p62na w nocy. Juz od 8:45 w
DK ,,Orion" pojawiaj4 sig seniorzy, by
uczeslniczyt w zajEciach gimnastycz-
nych. Godny podkreSlenia jest aktywny,

Dwie sp6ldzielcze plac6wki kulturalne:
DK Arka i DK Orion

tw 6r czy udzial mieszkafrc6w w kulturze.
WSr6d uczestnik6w zajg6 jest wiele os6b
utalentowanych, kt6rych obrazy, rysunki,
czy tw 6rczoi( I i terackq promuj emy.

o Co jeszcze zaplanowano w zwiqzku
z Jubileuszem?
- W maju odbywaj4 sig festyny we

wszystkich naszych osiedlach. Chcemy
by miaty one charakter rodzinnej zabawy.
Mamy przygotowane natg okazjg piosen-
ki, kt6rych teksty nawi4zuj4 do Jubileuszu
i naszego sp6ldzielczego irycia. Najwaz-
niqszauroczystoS6 odbgdzie sig 11 czerw-
ca. Celem tych wszystkich przedsigwzig6
jest upowszechnienie wdr6d mieszkaric6w
przekonania, 2e Sp6ldzielnia jest naszym
wsp6lnym dobrem, a ten wspaniaty Jubi-
leusz 125-1ecia, jest ich Swigtem. Chcemy
teL oddat hold poprzednim pokoleniom
sp6ldzielc6w.

O W jakim stopniu wfadze miasta wlq-
czajq siq do obchod6w Jubileusz Byd-
goskiej Sp6fdzielni Mieszkaniowej?

- 125 lat najwigkszej w Bydgoszczy
sp6ldzielni mieszkaniowej to wyda-
rzenie, kt6rego wagg doceniajq wtadze
miasla z prezydentem Rafalem Bruskim.
Wsp6lnie z J anuszem Pruskim, przewod-
niczqcym Rady Nadzorczej zlo?ylilmy
wizytg Panu Prezydentowi, kt6ry bardzo
przychylnie odni6sl sig do naszego pro-
gramu obchod6w Jubileuszu. Sp6ldziel-
nia zawsze uczestniczyla w 2yciu miasta.
Dlatego od lat jest zbiorowym czlonkiem
Towarzystwa MiloSnik6w Miasta Byd-
goszczy. Nasza wsp6lpraca z wLadzami
miasta ma charakter azyfirry. PrzecieL
sp6ldzielcze osiedla sq wa2n4 czgSciq
Bydgoszczy, nie tylko ze wzglEdu na
swoje rozmiary, ale i polozenie w cen-
tralnych dzielnicach po obu stronach rze-
ki Brdy. Od lat wsp6lnie rozstrzygamy
wiele spraw wu2nych zar6wno dla mia-
sta jak i Sp6ldzielni. Temu celowi do-
brze sluLy wsp6lpraca samorz4dowych
rad osiedli z samorz4dem sp6ldzielczlrn.
Doroczne dni osiedli to ich wsp6lne
dzielo. To samo mo2na powiedzie6 o
spotkaniach jubileuszowych, kt6re mialy
miejsce w naszych osiedlach. Wszystko
to ma istotne znaczenie dla umacniania
demokracji lokalnej i spolecznoSci oby-
watelskiej.

o Dziekuie za rozmowe
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O Jakie miejsce w dziejach mia-
sta zajmuje Bydgoska Sp6fdziel-
nia Mieszkaniowa? Jaki byf i

jest jej udzial w zapewnieniu
ludziom mieszka6?

- Oczywiricie to bardziej pyta-
nie do historyka niL prezydenla
miasta, ale faktycznie z perspek-

tywy ratusza trudno nie docenid roli, jak4 w systemie miesz-
kalnictwa w naszym mieScie pelni od 125 lat Bydgoska
Sp6ldzielnia Mieszkaniowa. Prawna poprzedniczka BSM
powstala jeszcze w dobie zabor6w, niemniej to polscy sp6l-
dzielcy i prawnicy, w tym tak zastu?one dla miasta osobisto-
6ci jak dr Jan B iziel czy Teofil Gackowski, zaangu2owanibyli
w przejgcie zasob6w mieszkaniowych z r4k niemieckich po
odzyskaniu niepodlegloSci. Obecnie BSM to niemal 15 tys.
lokali mieszkalnych. W licz4cej ok. 360 tys. mieszkafc6w
Bydgoszczy to naprawdg sporo.

O Jak Pan Prezydent ocenia modernizacjq zasob6w Sp6f-
dzielni przeprowadzonq w ostatnich kilkunastu latach? Jaki
miafo to wpfyw na poprawq estetyki sp6fdzielczych osiedli,
szczeg6lnie tych znajdujqcych siq w historycznym centrum
Bydgoszczy?

- Kalda modernizacja, a przede wszystkim termomoder-
nizacja, budynk6w cieszy mnie jako wlodarzamiasta. Doce-
niam wszelkie wysilki podejmowane nie tylko przezBSM,
ale takie ime sp6ldzielnie w tym zakresie. W przypadku
Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej szczeg6lnie cenne sq
inwestycje poczynione w przypadku zasob6w zabltkowych,
powstatych przed I wojn4 Swiatow4. Dotyczy to m.in. dw6ch
kamienic poloZonych przy przepigknej secesyjnej ulicy
Cieszkowskiego. To jedna z najciekawszych architektonicz-
nie ulic w mieScie, z kt6rej jesteSmy dumni i kt6ra zachwyca
chyba wszystkich turyst6w, kt6rzy tam docieraj4. Ze swej
strony pragng przy okazji podkre6li6, Le ruszyly prace nad
projektem rcwitalizacji tej ulicy. W ramach remontu chcemy
wymieni6 wszystkie nawierzchnie, a przebudowa docelo-
wo ma spowodowai ograniczenie ruchu kolowego przy ul.
Cieszkowskiego. Jak zaiem wida6, miasto po6rednio takZe
dba o stan zasob6w sp6tdzielczych czy prywatnych. To do-
w6d na owocnq wsp6lprac9 miasta z takimi podmiotami, jak
wlaSnie sp6ldzielnie mieszkaniowe.

O Jak ocenia Pan to, co robi Sp6fdzielnia, aby zapewnid
mieszkafcom warunki do kulturalnego spqdzania wolnego
czasu, wypoczynku i rekreacji? Iakie miejsce w iyciu miesz-
kafc6w miasta zajmujq domu kultury BSM?

- Wszystkie inicjatywy kulturalne przyjmujemy z rado-
5ci4. Miasto organizuje konkursy na realizacjE zadah pu-
blicznych w zakresie wspierania kultury sztuki, ochrony
d6br kultury i dztedzictwa narodowego,
w ramach kt6rych udzielane jest wspar-
cie finansowe. Mamy tez konkursy na
stypendia dla os6b zajmtjEcych sig tw6r-
czoSci4 afi sty czn4 oraz upowszechnia-
niem kultury. Domy kultury tworzone
przez sp6ldzielnie, jak r6wnie2 prowa-
dzone przez organizacje pozarzqdowe,
bo i takie mamy na terenie Bydgoszczy,

Prezydent Bydgoszczy, RAFAL BRUSKI,
odpowiada na pytania ,,Tqczy Polskiej"

dotyczqce j u bi leuszu I 25-lecia Byd goskiej s poldziel n i M ieszkan iowej.

znakomicie uzupelniaj4 ofertg kulturalnq miasta.
Miasto prowadzi na osiedlach Mlodzie2owe Domy
Kultury. Dzigki istnieniu obok nich sp6ldzielczych
osiedlowych dom6w kultury mo2emy m6wi6 o bo-
gatej ofercie dla fych, kt6rych Zycie codzienne sku-
pia sig w rejoniejednej dzielnicy.

O Jak uklada siq wsp6lpraca samorzqdu miasta z samo-
rzqdem sp6fdzielczym przy rozwiqzywaniu spraw wai-
nych dla mieszkafic6w?

- Od 2009 r. miasto Sci6le wsp6lprccuje z Zaru4dem
BSM w zakresie realizacji prawomocnych wyrok6w na-
kantjqcych eksmisje najemc6w z zasobu nale24cego do
BSM. Podpislrvane sA poroz,umienia na podstawie, kt6rych
Zaruqd BSM otrzymuje co roku okreSlon4 liczbg lokali so-
cjalnych do dyspozycji. Do lokali tych kieruje najbardziej
uciq2liwych najemc6w posiadaj4cych wyroki takazujqce
opuszczenie zajmowanego lokalu. Systematyczna rcaliza-
cja eksmisji dzialamoiryuj4co i dyscyplinuj4co na innych
najemc6w zamieszkuj4cych lokale sp6ldzielcze, a ponadto
ogranicza straty finansowe sp6ldzielni z tytutu nieplacenia
czynszl)przez osoby eksmitowane. Ponadto we wszystkich
wa2nych sprawach, wla6ciwy zastEpaa b4d2 merltoryczny
wydzial IIMB konsulfuj e rozwiqzania z przedstawicielami
sp6ldzielni. Mam nadziejg,2e r6wnie2 w ocenie BSM jest
to dobry kierunek wsp6lpracy.

O Jaki jest udzial miasta w obchodach jubileuszu 125 lat
Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej?

- Cieszy mnie przede wszystkim to,2e sp6ldzielcy nie
Swigfuj4 sami, ale z mieszkahcami i postanowlli, 2e na1-
wa2niejsze obchody pigknego jubileuszu 125-lecia pol1-
czone zostanq z 34. ju2 edycj4 Dni Szwederowa. To osie-
dle, na kt6rym znajdujq sig jedne z najwigkszych zasob6w
BSM. Gl6wnym organizatorem Dni Szwederowa jest Rada
Osiedla Szwederowo, kt6ra z kolei dysponuje budZetem
pochodz4cym z miejskiej kasy. Tym samym m6wimy tu-
taj o finansowym wsparciu przez miasto organizacji tych
uroczystoSci. Dni Szwederowa uSwietnia swoimi wvste-
pam i zespoly ze szk6l oraz M DK-6w prowadzonyc h prre,
miasto. Ponadto, otrzymalem lak2e zaproszenie nalubi-
leuszowe obchody i z pewnoSci4 - jeSli z twagi na inne
obowi4zki slu2bowe nie bgdg w nich m6gl uczestniczyd
osobiScie - bgdzie tam m6j reprezentant. BSM ju2 w 2000
r..otrzymala Medal Prezydenta Miasta - najwy2sze wyr62-
r1enrc przyznaw arre przez gospodarza By dgoszczy osobom
i instytucjom zasfu2onym. Jak widat zatem,
doceniamy wklad sp6ldzielc6w z Bydgoskiej
Sp6ldzielni Mieszkaniowej w historig i roz-
w6j naszego miasta. tr
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