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Szanowni Państwo,
Jak	co	roku	przygotowaliśmy	tradycyj-

nie	 dla	 Państwa	 kolejny	 numer	 Informa-
tora,	 w	 którym	 staramy	 się	 przedstawić	
Państwu	obecną	 sytuację	 i	 stan	w	 jakim	
znajduje	 się	 Spółdzielnia,	 w	 przededniu	
Świąt	Bożego	Narodzenia	i	końca	obecne-
go	2019	roku.	

Oprócz	 zwyczajowo	przedstawianych					
informacji	 gospodarczych	 o	 dobrej	 kon-
dycji	ekonomicznej	i	organizacyjnej	Spół-
dzielni,	 zwracamy	 Państwa	 uwagę	 na	
wydarzenie	 szczególne,	 jakie	miało	miej-
sce	26	 listopada	br.	w	spółdzielczości	na	
szczeblu	 Regionu	 Kujawsko-Pomorskie-
go,	a	mianowicie	na	konferencję	„Forum	
spółdzielcze”.	Była	 to	 trzecia	 już	 z	 kolei	
konferencja,	która	została	zorganizowana	
przy	ścisłej	współpracy	spółdzielni	miesz-
kaniowych	z	Bydgoszczy	i	Regionu	–	pod	
hasłem:	 Związki	 spółdzielczości	 z	 samo-
rządem	terytorialnym.

Ponieważ	goście	Konferencji,	w	 tym	
Marszałek	 Województwa	 Kujawsko-Po-
morskiego	oraz	prezydenci	 lub	zastępcy	
prezydentów	 głównych	 miast	 Regionu	
zadeklarowali	 przychylny	 stosunek	 do	
spółdzielczości	 mieszkaniowej,	 należy	
zakładać,	iż	relacje	wzajemne	uda	się	po-
prawić	i	spożytkować	je	dla	dobra	miesz-
kańców.	Przy	okazji	załączamy	broszurę	
–	 magazyn	 Forum	 Spółdzielcze,	 która	
przedstawia	istotę	spółdzielczości	miesz-
kaniowej,	 jej	 historię,	 aktualną	 pozycję	
w	 sektorze	 zarządców	 nieruchomości,	

a	także	wielkość	zasobów	spółdzielczych	
w	Regionie.	Magazyn	ten	jak	podkreślają	
autorzy,	to	także	efekt	współpracy	środo-
wiska	spółdzielczego	z	Regionu.

Najwięcej	jednak	miejsca	w	Informa-
torze	 poświęcamy	 sprawom	 gospodar-
czym	oraz	kondycji	organizacyjnej	Spół-
dzielni.	 Na	 podstawie	 przedstawianych	
konkretnych	 danych	 gospodarczych	 na-
leży	zauważyć,	 iż	podobnie	 jak	w	wielu	
ostatnich	latach,	tak	i	w	roku	2019	Spół-
dzielnia	 podtrzymuje	 dobrą	 kondycję	 fi-
nansową	i	organizacyjną.	

Na	rok	2020	przewiduje	się	ponownie	
bonifikaty	w	opłatach	dla	członków	Spół-
dzielni,	 dotyczy	 to	 podstawowej	 pozycji,	
jaką	 jest	 opłata	 za	 zarządzanie	 i	 admini-
strowanie	–	jednostkowo	o	0,40	zł/m2/m-c,	
co	 stanowi	 około	 37%	 pełnej	wysokości	
opłat.	W	obecnych	warunkach	rynkowych	
(kiepska	 koniunktura	 gospodarcza	 dla	
drobnego	handlu	i	usług),	jest	to	znacząca	
bonifikata	dla	członków	Spółdzielni.

Tradycyjnie	 też	przedstawiamy	 infor-
macje	 o	 wydarzeniach	 kulturalnych,	 ja-
kie	miały	miejsce	w	ostatnich	miesiącach	
w	Spółdzielni.	

Jak	 w	 każdym	 Informatorze,	 także	
i	w	tym	–	odpowiedzi	na	kilka	ważnych	
i	nurtujących	Państwa	pytań.

Polecamy	więc	Państwu	dostarczone	
materiały	 –	 Informator	 i	 Forum	 Spół-
dzielcze.

WPROWADZENIE
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W	dniu	26	listopada	br.	miało	miejsce	
bardzo	 ważne	 wydarzenie	 dla	 członków	
spółdzielni	 mieszkaniowych	 w	 Regionie	
Kujawsko-pomorskim,	 jako	 że	 odbyła	 się	
Konferencja	 „Forum	 spółdzielcze”,	 tym	
razem	pod	hasłem	„Współpraca	 spółdziel-
ni	mieszkaniowych	z	lokalnymi	władzami	
samorządowymi”.

Dzięki	 wspólnym	 wysiłkom	 organiza-
cyjnym	 spółdzielni	mieszkaniowych	 zrze-
szonych	w	rewizyjnych	związkach	z	Byd-
goszczy	i	Torunia,	na	konferencję	udało	się	
skutecznie	 zaprosić	 włodarzy	 wojewódz-
twa	 (Pan	Marszałek	 Piotr	 Całbecki)	 oraz	
prezydentów	 lub	 zastępców	 prezydentów	

z	 Bydgoszczy,	 Torunia,	 Włocławka,	 Gru-
dziądza	 i	 Inowrocławia,	którzy	mieli	oka-
zję	odnieść	się	do	konkretnych	zagadnień	
zaproponowanych	 w	 referacie	 programo-
wym,	wygłoszonym	 przez	 Prezesa	 Zarzą-
du	Bydgoskiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej	
–	Tadeusza	Stańczaka.	

W	 referacie	 programowym	 przekony-
wano	 gości,	 iż	 społeczność	 zamieszkująca	
w	spółdzielniach	mieszkaniowych	to	część	
składowa	 społeczności	 lokalnej	 (miejskiej,	
gminnej	 czy	 regionu),	 która	 powinna	 być	
w	kręgu	zainteresowań	władz	lokalnych,	bo	
to	podstawowy	i	naturalny	obowiązek	władz	
miejscowych.	Ponadto	skonstatowano,					iż	to	

ROZDZIAŁ I
III Forum Spółdzielcze
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zainteresowanie	społecznością	spółdzielczą	
można	wyraźnie	poprawić	i	relacje	wzajem-
ne	zacieśnić.

W	referacie	wskazano,	iż	wspólne	zain-
teresowanie	władz	 lokalnych	 i	 spółdzielni	
mieszkaniowych	dotyczyć	powinno:
•	 większego	 udziału	 spółdzielni	 mieszka-
niowych	w	opracowywaniu	rozwoju	prze-
strzennego	terenów	miejskich,	a	szczegól-
nie	 tych	w	najbliższym	sąsiedztwie	oraz	
nawet	na	terenach	spółdzielczych,	

•	 rozwój	 budownictwa	mieszkaniowego	 re-
alizowanego	 przez	 spółdzielnie	 mieszka-
niowe	(jako	najtańszej	formy	zaspakajania	
potrzeb	 mieszkaniowych	 –	 poprzez	 ła-
twiejszy	dostęp	do	terenów	uzbrojonych),

•	 wsparcie	 finansowe	 procesów	 innowacyj-
nych	 w	 spółdzielniach	 mieszkaniowych,	
jak	 realizacja	 projektów	 z	 zakresu	 foto-
woltaiki	i	małej	retencji	wód	opadowych,

•	znacząca	pomoc	finansowa	przy	budowie	
nowych	 wind	 osobowych	 w	 blokach	 ni-
skich	i	przy	modernizacji	dźwigów	osobo-

wych	w	wieżowcach	(szczególnie,	jeśli	tak	
jak	w	Bydgoskiej	SM	–	urządza	się	dodat-
kowy	przystanek	na	poziomie	przyziemia),

•	 konstruktywna	 i	 zacieśniona	współpraca	
przy	 wdrażaniu	 nowego	 systemu	 selek-
tywnej	zbiórki	 i	odbioru	odpadów	komu-
nalnych.	
Zabierając	głos	na	Konferencji	obecni	

przedstawiciele	 władz	 samorządowych	
potwierdzili,	 iż	 cenią	 i	 szanują	 spółdziel-
nie	mieszkaniowe	oraz	traktują	je	jako	po-
ważnego	partnera	w	zarządzaniu	poszcze-
gólnymi	 miejscowościami,	 bądź	 całym	
regionem.	 Goście	 zgodzili	 się	 z	 mottem	
wyjściowym	 konferencji,	 iż	 spółdzielnie	
mieszkaniowe	 i	władze	 lokalne	mają	 jak	
dotąd:	„Wspólny cel i różne drogi” . 

Ponieważ	w	wypowiedziach	gości	za	de-
klarowano	stosunki	partnerskie	ze	spółdziel-
niami	mieszkaniowymi,	 toteż	być	może	ak-
tualne	stanie	się	motto	końcowe	Konferencji:	

„Wspólny cel, wspólne drogi” .
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1.	Wyniki	gospodarcze	uzyskane	w	okresie	3	kwartałów	br. 
i	prognoza	wyników	na	koniec	roku	2019.

ROZDZIAŁ II
Sytuacja bieżąca w Spółdzielni

W	dniu	28	 listopada	2019	r.	Rada	Nad-
zorcza	 oceniła	 pozytywnie	 przedstawioną	
przez	 Zarząd	 analizę	 ekonomiczną	 z	 dzia-
łalności	Spółdzielni	za	3	kwartały	2019	roku	
i	przyjęła	w	formie	uchwały.

Po	 stronie	 kosztów	 i	 wydatków	 utrzy-
mywana	 jest	konsekwentnie	 stała	dyscypli-
na	finansowa.	Ma	to	swoje	odzwierciedlenie	
w	 uzyskaniu	 prawidłowych	 wskaźników	
dotyczących	kosztów	zarządzania	i	admini-
strowania, konserwacji i utrzymania nieru-
chomości	oraz	sprzątania.	Nie	przekraczają	
one	75%	rocznych	wartości	ujętych	w	Planie.

Potwierdzeniem	 tej	 tezy	 jest	 fakt,	 iż	
Spółdzielnia	 wykazuje	 się	 wykonaniem	
funduszu	płac	za	3	kwartały	br.	–	na	pozio-
mie	73,2%.	Natomiast	wskaźnik	wykonania	
etatowego	 zatrudnienia	 osiągnął	 poziom	 –	
97,2%.	Wynik	ten,	to	rezultat	dłuższych	nie-
obecności	kilkorga	pracowników	w	grupie	
sprzątaczy.	Konieczne	było	zatrudnianie	na	
zastępstwa.

Zarząd	informuje,	iż	czyni	stałe	starania	
o	przychody	finansowe	z	majątku	wspólne-
go	członków,	czego	efektem	 jest	wskaźnik	
wypracowanej	 wartości	 nadwyżki	 bilan-
sowej	Spółdzielni	za	2019	r.,	który	wyniósł	
77,1%,	 co	 przekłada	 się	 na	 przekroczenie	
kwoty	2,4	mln	zł	netto.

Zgodnie	z	procedurami	zawartymi	w	In-
strukcji	Windykacji,	 prowadzona	 jest	 inten-
sywna	windykacja	należności	z	tytułu	opłat	
eksploatacyjnych	 za	 użytkowanie	 lokali	
mieszkalnych,	użytkowych	i	garaży.	W	wy-
niku	 systematycznych	 działań	 Spółdzielni	
wysokość	zadłużenia	w	porównaniu	do	ana-
logicznego	okresu	roku	ubiegłego	zmniejszy-
ło	się	o	około	225	tys.	zł.	To	wynik	tysięcy	
monitów	 i	wezwań	 do	 zapłat,	 kierowanych	
do	osób	zadłużonych,	ale	także	postepowań	
sądowych	 i	 komorniczych.	 Dodatkowe	 po-
zytywne	 skutki	 przynoszą	 spotkania	 z	 za-
dłużonymi,	 które	 organizują	 i	 uczestniczą	
osobiście	 członkowie	 Komisji	 Społeczno-
-Kulturalnej	 Rady	 Nadzorczej,	 a	 odrębnie	
także	zespół	pracowników	Spółdzielni.

W	trzecim	kwartale	realizowano	znaczą-
cy	zakres	prac	remontowych	w	Spółdzielni.	
Łączne	 wydatki	 poszczególnych	 funduszy	
za	3	kwartały	wyniosły:
•	fundusze	remontowe	nieruchomości	
mieszkalnych	–	7.121.425	zł,

•	fundusze	remontowe	garaży	–	57.455	zł,
•	fundusz	remontowy	wspólny	–	578.194	zł,
•	fundusz	remontowy	dźwigów	(w	tym	
wymiana)	–	1.079.287	zł,

•	zrefundowano	częściowy	koszt	wymiany	
stolarki	okiennej	–	63.928	zł.
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2.	Uchwalenie	Planu	Gospodarczego	na	rok	2020	i	jego	główne	skutki.

Zarząd	pragnie	podkreślić,	że	uzyska-
ne	wskaźniki	ekonomiczne	za	3	kwartały	
2019	 r.	 zostały	 przy	 pełnym	 statutowo	
zakresie	obsługi	zasobów	Spółdzielni.	Po-
twierdzają	one	także,	iż	koszty	i	wydatki	

działalności	 Spółdzielni	 nie	 przekraczają	
założonych	 wartości	 w	 Planie	 Gospodar-
czym	na	2019	rok	i	wskazują	na	pozytyw-
ną	realizację	zadań	statutowych	w	całym	
roku	2019.

Plan	Gospodarczy	Spółdzielni	na	2020	
rok	uchwaliła	Rada	Nadzorcza	na	posiedze-
niu	w	dniu	26	września	br.	Jest	 to	główny	
dokument	 określający	 planowany	 poziom	
kosztów	i	wydatków	na	statutowe	cele	Spół-
dzielni,	a	także	źródła	ich	pokrycia.	

Przyjęte	koszty	i	wydatki	Spółdzielni	
na	 rok	2020	uwzględniają	przede	wszyst-
kim	 faktyczne	 potrzeby	 poszczególnych	
nieruchomości,	 zmiany	 cen	 towarów	
i	usług	w	minionym	roku,	tendencje	i	prze-
widywania	tych	zmian	w	roku	przyszłym	
oraz	 realne	 pozostałe	 potrzeby	 związane	
z	funkcjonowaniem	Spółdzielni.	

Zadania	w	2020	r.	Spółdzielnia	będzie	
realizowała	 przy	 obecnym	 stanie	 zatrud-
nienia	–	203	etaty.

Niezbędne	 przychody	 dla	 pokrycia	
założonych	w	Planie	Gospodarczym	kosz-
tów	podobnie,	 jak	w	latach	ubiegłych	po-
zyskane	będą:
•	z	opłat	eksploatacyjnych,	
•	z	odpisów	na	fundusze	remontowe	nieru-
chomości,

•	z	nadwyżek,	które	będą	wynikiem	
indywidualnych	rozliczeń	kosztów	eks-
ploatacji	i	utrzymania	poszczególnych	
nieruchomości,	

•	indywidualnych	pożytków	nieruchomości.

Do	 wykorzystania	 będą	 również	 do-
datkowe	 (komercyjne)	 przychody	 finan-
sowe	 z	 nadwyżek	 bilansowych,	 które	
zostały	 wypracowane	 w	 roku	 ubiegłym,	
a	 zadysponowane	 do	 zastosowania	 zgod-
nie	 z	 uchwałą	 Walnego	 Zgromadzenia	
2019	–	właśnie	na	potrzeby	roku	2020.	

W	 Planie	 pozostawiono	 bez	 zmian	
założenie,	 iż	 jednolita	 stawka	 powinna	
w	dalszym	ciągu	dotyczyć	pokrycia	kosz-
tów	zarządzania	 i	administrowania,	nato-
miast	zmienne	stawki	opłat	będą	nadal	do-
tyczyć	opłat	na	konserwację	i	utrzymanie	
w	poszczególnych	nieruchomościach.	

Skutkiem	przyjęcia	Planu	na	rok	2020,	
stawka	opłat	za	zarządzanie	i	administro-
wanie	od	dnia	01.01.2020	r.	ulegnie	zmia-
nie	o	0,10	zł/m2/m-c	i	wynosić	będzie	0,69	
zł/m2/m-c	-	dla	członków	Spółdzielni.

Warto	 podkreślić,	 iż	 dla	 pozostałych	
posiadaczy	 tytułów	 prawnych	 do	 miesz-
kań	(nie	członków)	opłata	 ta	będzie	wyż-
sza	o	0,40	zł/m2/m-c,	 czyli	o	około	37%,	
ponieważ	 tylko	 mieszkania	 członków	
Spółdzielni	 są	 objęte	 dofinansowaniem	
z	nadwyżki	bilansowej.

Zmiana	wysokości	stawek	opłat	za	kon-
serwację	 i	 utrzymanie	 nieruchomości	 (od	
dnia	 01.01.2020	 r.)	 wynika	 z	 indywidual-
nych	kalkulacji	kosztów,	uwzgledniających	
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potrzeby	 danej	 nieruchomości,	 a	 także	
przewidywane	w	nieruchomościach	wyniki	
finansowe	za	rok	2019	oraz	przewidywane	
pożytki.	Przyjęto	do	kalkulacji	założenie,	iż	
min.	utrzymany	będzie	poziom	i	standardy	
dotychczasowych	działań,	możliwości	będą	
czynione	starania	o	podniesienie	jakości	ob-
sługi	mieszkańców	i	zasobów.

Analogicznie	sytuacja	przedstawia	się	
z	odpisami	na	 fundusz	 remontowy	nieru-
chomości.	Wysokość	 odpisu	 uzależniona	
jest	 również	 od	 potrzeb	 remontowych	
w	poszczególnych	nieruchomościach.	Pla-
ny	każdorazowo	konsultowane	są	z	Rada-
mi	Nieruchomości,	uzyskując	pozytywne	
opinie	co	do	kolejności	prac	remontowych	
i	 ich	 zakresów.	 Na	 pokrycie	 kosztów	 re-
montów	mienia	Spółdzielni	zostaje	utrzy-
mana	stawka	w	wysokości	0,05	zł/m2/m-c.	
Planuje	się	dalsze	dofinansowanie	wymia-
ny	 stolarki	 okiennej	w	2020	 r.	 do	kwoty	
92,2	tys.	zł.

Od	01.01.2020	r.	zmienia	się	wysokość	
odpisu	 na	 fundusz	 remontowy	 dźwigów	
i	będzie	wynosił	14,00	zł/os/m-c.	Zmiana	
stawki	 wynika	 z	 konieczności	 pokrycia	
zwiększonych	 kosztów	 zaplanowanych	
remontów,	 jako	 skutek	 wzrostu	 cen	 ryn-
kowych,	ujawnionych	w	przetargach.	

Przypominamy,	że	 remonty	dźwigów	
są	realizowane	zgodnie	z	przyjętym	przez	

Walne	 Zgromadzenie	 w	 2010	 r.	 Planem	
perspektywicznym	na	lata	2010-2022.	Od	
czterech	 lat	 wprowadzone	 zostało	 zna-
czące	poszerzenie	zakresu	tych	remontów,	
które	polega	na	przedłużeniu	jazdy	dźwi-
gu	osobowego	do	poziomu	terenu.

Zawiadomienie	 o	 zmianie	 wysokości	
stawek	 opłat	 zależnych	 od	 Spółdzielni,	
zostało	 Państwu	 dostarczone	 pod	 koniec	
września	br.	

	Uchwalenie	i	realizacja	Planu	Gospodar-
czego	na	2020	r.	pozwoli	na	obsługę	wszyst-
kich	 nieruchomości	 w	 pełnym	 zakresie	
i	stwarza	podstawy	i	szanse	na	utrzymanie	
obecnej	 stabilizacji	 finansowo-organizacyj-
nej,	a	także	na	dalszy	wszechstronny	rozwój	
Bydgoskiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej.	

Jest	to	w	dalszym	ciągu	konkurencyjna	
stawka	 opłat	 w	 porównaniu	 ze	 stawkami	
obowiązującymi	 na	 rynku	 nieruchomości	
w	Bydgoszczy	i	w	Regionie.	Konkurencyj-
ność	stawki	wynika	z	 faktu,	że	Spółdziel-
nia	 od	 lat	 wypracowuje	 nadwyżki	 bilan-
sowe,	czyli	dochody	finansowe	z	majątku	
wspólnego	 członków	 Spółdzielni,	 w	 tym	
głównie	z	najmu	lokali	użytkowych,	dzier-
żawy	 terenów,	 lokat	 terminowych	 nad-
wyżek	 finansowych,	 sprzedaży	 zbędnych	
lokali	i	pomieszczeń	(po	uzyskaniu	uprzed-
niej	zgody	Walnego	Zgromadzenia).

3.	Opłaty	niezależne	od	Spółdzielni
–	nowe	pozycje	i	zmiany	dotychczasowych

Jesteśmy	 zobowiązani	 poinformować	
Państwa,	iż	od	01.01.2020	roku	w	nalicze-
niach	 opłat	 będą	 wprowadzone	 zmiany,	

a	 nawet	 nowa	 pozycja	 w	 opłatach	 nieza-
leżnych	od	Spółdzielni.	
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1. Nowa pozycja opłat	–	za	odprowadzenie	wód	opadowych	lub	roztopo-
wych	w	otwarte	lub	zamknięte	systemy	kanalizacji	deszczowej	służące	
do	odprowadzenia	odpadów	atmosferycznych	–	wysokość	opłat	będzie	
indywidualnie	 wyliczona	 dla	 każdego	 budynku,	 z	 uwzględnieniem	
wielkości	pow.	dachu	oraz	utwardzonej	powierzchni	 terenu	z	którego	
odprowadzane	są	wody	do	kanalizacji	deszczowej,	a	także	wskaźnika	
średniorocznej	 ilości	 opadów	ustalonych	przez	Miejskie	Wodociągów	
i	Kanalizacji	Miejskiej	Sp.	z	o.o.	na	podstawie	danych	IMIGW	i	staw-
ki	jednostkowej,	zawartej	w	Uchwale	Rady	Miasta	Bydgoszczy	z	dnia	
27.11.2019	r.	(na	rok	2020	–	4,36	zł/m3).

2. Opłata za odbiór i gospodarkę odpadami
	 –	nowa	stawka	opłat	-	22,00	zł/os/m-c
	 Zgodnie	z	Uchwała	Rady	Miasta	Bydgoszczy	z	dnia	27.11.2019	r.	nowa	

jednostkowa	stawka	opłat	będzie	stosowana	w	przypadku	prawidłowo	
prowadzonej	selektywnej	zbiórki	odpadów.	Przewiduje	się	również,	iż	
w	przypadku	nie	dopełnienia	obowiązku	zbierania	odpadów	w	sposób	
selektywny,	stawka	opłaty	wynosić	będzie	trzykrotność	stawki	podsta-
wowej	czyli	66,00	zł/os/m-c.	(dla	budynku	w	Trzcińcu	–	nowa	podsta-
wowa	stawka	opłat	–	20,00	zł/os/m-c	Uchwały	Rady	Gminy	Białe	Błota	
z	19	sierpnia	i	26	listopada	2019	r.)

3. Podatek od nieruchomości	–	nowa	wysokość	opłaty	będzie	wyliczo-
na	indywidualnie	dla	każdej	nieruchomości	w	oparciu	o	obciążenia	
dostarczone	przez	UM	Bydgoszczy	(zgodnie	z	Uchwałą	Rady	Miasta	
z	dnia	27.11.2019r.,	która	uchwaliła	górną	granicę	stawek	kwotowych	
podatków	–	wzrost	stawek	od	1,8%	do	2,5%	w	zależności	od	rodzaju	
lokalu).	

4. Przedpłata na poczet kosztów CO	–	nie	dotyczy	wszystkich	budynków
	 W	tych	budynkach,	w	których	analiza	kosztów	wskazuje	na	osiągnię-

cie	 niedoboru	 do	 końca	 okresu	 rozliczeniowego	 (wysokość	 zaliczek	
nie	 pokrywa	 kosztów	 zużywanego	 ciepła)	 zostanie	 wprowadzona	
nowa	zaliczka.	

	 W	analizie	uwzględnione	będą	dość	znaczne	podwyżki	cen	jednostko-
wych	za	dostarczane	ciepło,	jakie	wprowadził	w	sierpniu	br.	dostawca	
–	Komunalne	Przedsiębiorstwo	Energetyki	Cieplnej	w	Bydgoszczy.
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ROZDZIAŁ III
Działalność kulturalna

w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

1.	Ważniejsze	wydarzenia	w	Domach	Kultury.

1.1. Spotkanie z Krzysztofem Zanussim.

3	września	2019	r.	gościem	Salonu	Lite-
rackiego	w	Orionie	był	znany	polski	reży-
ser	filmowy	–	Krzysztof	Zanussi.	 Spotka-
nie	poprowadził	Dariusz	Tomasz	Lebioda	
–	Prezes	Związku	Literatów	Polskich	Okrę-
gu	bydgosko-toruńskiego.	Spotkaniu	towa-
rzyszyła	promocja	książki	o	życiu	 i	 rodzi-
nie	Krzysztofa	Zanussiego	autorstwa	Pani	
Barbary	 Gruszki-Zych.	 Autor	 zarzucony	

przez	publiczność	pytaniami	ciekawie	opo-
wiadał	anegdoty	z	życia	i	swojej	twórczości.	
Na	spotkanie	przybyła	także	z	Hollywood	
aktorka	 –	 Beata	 Poźniak.	 Był	 to	 niezapo-
mniany,	bardzo	ciekawy	wieczór,	 jako	że	
gość	 spotkania	 fascynująco	 opowiadał	
zarówno	o	swojej	twórczości	jak	i	o	życiu	
osobistym!
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1.2. „Wieczór Mistrzów” pt.: „Poezja i czas – pieśń horyzontu”

6	listopada	2019	r.	odbył	się	spektakl	w	
formie	monodramu,	do	wierszy	ks.	dr	Jana	
Pomina.	 Było	 to	 kolejne	 już	 spotkanie	 z	
twórczością	księdza	 Jana	Pomina	w	Orio-
nie.	Filozoficzną	poezję	autora	przedstawił	
niezwykle	 trafnie	 zawodowy	 aktor:	 Pan	
Eugeniusz	 Rzyski.	 Dopełnieniem	 tej	 nie-
zwykłej	 poezji	 była	 przejmująca	 muzyka,	

gra	 światło-cieni	 oraz	 projekcja	 filmowa,	
autorstwa	 Kierowniczki	 Domów	 Kultury	
Pani	Nikoletty	Stachury.	Pomimo	niełatwej	
w	 odbiorze	 poezji	 ks.	 Pomina,	 spektakl	
spotkał	 się	ciepłym	przyjęciem	publiczno-
ści,	gdyż	ułatwił	 zdecydowanie	 interpreta-
cję	tej	poezji.
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1.3. „Koncert Jesienny”

13	 listopada	 2019	 r.	w	Orionie	 gościli-
śmy	Orkiestrę	 im.	 J.	Straussa	wraz	z	 soli-
stami:	Martą	Ustyniak	i	Szymonem	Roną.	
Koncert	 prowadziła	 Emilia	 Czekała.	 Jak	
zwykle	zjawiły	się	spore	grono	amatorów	
muzyki	 klasycznej,	 ale	 w	 tych	 lżejszych	
formach	.	Owacjom	nie	było	końca.	W	trak-
cie	spotkania	odbyło	się	uroczyste	wręcze-

nie	odznaczeń	państwowych,	za	zasługi	w	
krzewieniu	 kultury.	Wśród	 nagrodzonych	
znalazł	 się	 Prezes	 Zarządu	 Bydgoskiej	
Spółdzielni	 Mieszkaniowej	 –	 Pan	 Tade-
usz	 Stańczak.	 Otrzymał	 z	 rąk	Wojewody	
Kujawsko	-	Pomorskiego	–	Pana	Mikołaja	
Bogdanowicza,	Brązowy	Krzyż	Zasługi.

1.4. „Koncert Patriotyczny” 18.11.2019 r.

Pełną	widownię	 zebrał	 w	Orionie	 kon-
cert	 patriotyczny	 chóru	 „Dzwon”	 działają-
cego	 przy	 D.K.	 ”Orion”.	 Piosenki	 żołnier-
skie,	powstańcze	przypominały	bohaterskie	

czasy	walki	o	wolność	i	niepodległość.	Wi-
downia	chętnie	wtórowała	chórowi.	Koncert	
przypomniał	 piękne,	 polskie	 pieśni,	 które	
warto	ocalić	i	o	których	warto	pamiętać.
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Górzyskowo
2	 grudnia	 odbyło	 się	 świąteczne	 spo-

tkanie	dla	mieszkańców	Górzyskowa	zor-
ganizowane	 z	 inicjatywy	 Spółdzielczej	
Rady	 Osiedla.	 Gości	 powitali	 Przewod-
niczący	 Rady	 Waldemar	 Graczyk	 i	 Za-
stępca	przewodniczącego	Jadwiga	Kloska.	
O	tym	co	słychać	w	Bydgoskiej	Spółdziel-
ni	Mieszkaniowej	opowiedział	Pan	Tade-

usz	Stańczak-	Prezes	Zarządu	BSM	oraz	
Przewodniczący	Rady	Nadzorczej	Pan	Ja-
nusz	Pruski.	Oprawa	muzyczna	wieczoru	
bardzo	przypadła	do	gustu	mieszkańcom	
Górzyskowa,	 ponieważ	 wystąpił	 Krzysz-
tof	Filasiński	wraz	 z	 Joanną	Wojnowską.	
Miła	atmosfera	sprzyjała	integracji	miesz-
kańców.

1.5. Wieczór autorski w Salonie Literackim Oriona 21.11.2019 r.

Gośćmi	 wieczoru	 byli	 znani	 literaci:	
Krzysztof	 Lesiński	 oraz	 Stefan	 Pastu-
szewski.	Spotkanie	prowadził	Dariusz	To-
masz	Lebioda.	Gościnnie	wystąpił	zespół	

muzyczny,	polsko-ukraiński	„Szmaragdy”	
z	narodowymi	pieśniami	ukraińskimi.	At-
mosfera	wieczoru	była	niezwykle	ciepła.

1.6. Świąteczne „Spotkania przy muzyce”
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Błonie
3	 grudnia	 odbyło	 się	 świąteczne	 spo-

tkanie	 dla	 mieszkańców	 Błonia.	 Powita-
nia	 gości	 dokonali	 Prezes	 Zarządu	BSM	
Pan	 Tadeusz	 Stańczak	 i	 Przewodniczący	
Spółdzielczej	Rady	Osiedla	Pan	Krzysztof	
Kołodziejczyk,	 którzy	w	 duecie	 całkiem	
sympatycznie	i	zadawalająco	dla	widowni	
poprowadzili	całe	spotkanie.	Wystąpił	ze-

spół	Mini	Max,	którego	wokalistka	Hanna	
Libront,	 jak	 zwykle	 zachwycała	 swoimi	
walorami	 wokalnymi	 śpiewając	 piękną	
piosenkę	 „Świąteczny	 czas”,	 z	 tekstem	
Pana	 Prezesa.	 Nastrój	 nadchodzących	
świąt	 stworzył	 ciepły	 klimat	 dla	 słucha-
czy.	 Wspólne	 śpiewanie	 kolęd	 sprzyjało	
rodzinnej	atmosferze	całego	spotkania.
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1.7. Zajęcia wakacyjne 2019 r.

Od	24	czerwca	do	26	 lipca	2019	 roku	
w	 Klubie	 Arka	 i	 Domu	 Kultury	 Orion,	
odbyły	się	zajęcia	wakacyjne	dla	dzieci	w	
wieku	od	6	do	13	lat.	Program	zrealizowa-
no	 zgodnie	 z	 wcześniejszymi	 założenia-
mi.	Znalazły	się	w	nim	takie	atrakcje	jak:	
wyjście	 do	 kina,	 warsztaty	 w	 Muzeum	
Mydła,	malowania	worków	 lnianych	 oraz	
bransoletek	i	breloczków.	Nie	zabrakło	za-
jęć	ruchowych	i	muzycznych.	Najbardziej	
podobała	się	wycieczka	do	Jura	Parku	oraz	

występ	 klauna.	 Dzieciom	 szczególnie	 do	
gustu	przypadły	zajęcia	plastyczne,	rucho-
we,	 rytmiczno-taneczne,	 zabawy	 integru-
jące,	terenowe	(„Bowle”	i	„Krykiet”)	oraz	
gry	 na	 konsoli	X-Box.	Zadowolone	 buzie	
dzieci	jak	i	wdzięczni	rodzice	byli	dla	opie-
kunów	największą	satysfakcją	z	wykonanej	
pracy.	 Jest	 to	 także	 dobry	 znak,	 iż	 nasze	
zajęcia	cieszą	się	dużym	zainteresowaniem.	
Zapraszamy	na	zajęcia	zimowe.
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2. Mikołajki dla najmłodszych.

W	placówkach	kultury	naszej	
spółdzielni	 odbyły	 się	 imprezy	
mikołajkowe.	 Milusińscy	 jak	
zwykle	 licznie	 przybyli	 z	 róż-
nych	 osiedli	 na	 organizowane	
imprezy.	 Występy	 „Teatrzyku	
Trójka”	to	moc	radości	i	zabawy.	
Znakomici,	 wszechstronni	 akto-
rzy	Wanda	 i	 Eugeniusz	 Rzyscy	
to	gwarancja	dobrej	zabawy	dla	
dzieci	 i	 ich	opiekunów.	Przybył	
również	Mikołaj	 i	 na	 zakończe-
nie	 wszystkie	 dzieci	 otrzymały	
od	niego	upominek.	
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W	związku	z	tym,	że	od	dnia	06.09.2019	
roku	weszły	w	życie	znowelizowane	prze-
pisy	 zmieniające	 Ustawę	 o	 utrzymaniu	
czystości	i	porządku	w	gminach,	zmianie	
uległy	 dotychczasowe	 zasady	 segregacji	
odpadów,	 a	 także	 wprowadzono	 obowią-
zek	 powszechny	 selektywnego	 zbierania	
odpadów	–	oznacza	to,	że	od	września	br.	
nie	można	już	zadeklarować	nieselektyw-

nej	 zbiórki	 odpadów	 (stąd	 wyeliminowa-
nie	przez	Spółdzielnię	tej	opcji	w	indywi-
dualnych	deklaracjach).

Ponadto	informujemy,	że	od	1	stycznia	
2020	 roku	w	całej	Polsce	zostaje	wprowa-
dzony	 nowy	 system	 selektywnej	 zbiórki	
odpadów	 komunalnych.	 Zgodnie	 z	 nowy-
mi	zasadami	odpady	będą	segregowane	na	
5	różnych	frakcji.

ROZDZIAŁ IV
Tematy dla Spółdzielców zawsze ważne i aktualne

1.	Informacja	o	zasadach	selektywnej	zbiórki	śmieci.

Uwaga! Nowe zasady segregowania odpadów

Więcej	informacji	o	nowym	systemie	segregacji	można	znaleźć	na	stronie	
www.czystabydgoszcz.pl

SZKŁO	–	POJEMNIK	W	KOLORZE	ZIELONYM

PAPIER	–	POJEMNIK	W	KOLORZE	NIEBIESKIM

BIODEGRADOWALNE	–	POJEMNIK	BRĄZOWY

ZMIESZANE	–	POJEMNIK	W	KOLORZE	SZARYM

PLASTIK, METALE	–	POJEMNIK	W	KOLORZE	ŻÓŁTYM

	(kuchenne	pochodzenia	roślinnego)

Przedstawiamy	poniżej	5	rożnych	kolorów	pojemników 
–	a	każdy	z	nich	przypisany	jest	do	ściśle	określonych	odpadów	tj.:
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2.	Zarys	obchodów	Jubileuszu	130	–	lecia	działalności	Spółdzielni

13	 czerwca	 2020	 roku	 przypada	 130	
rocznica	 rozpoczęcia	 działalności	 przez	
poprzedniczkę	 prawną	 Bydgoskiej	 Spół-
dzielni	 Mieszkaniowej	 (Wohnungs	 Vere-
in	GmBH	–	rok	założenia	1890).	Z	uwagi	
nie	 tylko	 na	 wyjątkową,	 bogatą	 historię	
i	osiągnięcia	na	przestrzeni	tych	lat,	prze-
widujemy	 obchody	 roku	 jubileuszowego	
rozpocząć	już	w	styczniu	2020r.	Pragnie-
my	 podkreślić	 fakt,	 iż	 20	 stycznia	 2020	
roku	 minie	 100	 lat	 od	 przejęcia	 naszej	
Spółdzielni	w	 polskie	 ręce.	 Jest	 to	 zbież-
ne	terminowo	z	powrotem	Bydgoszczy	do	
macierzy	 i	przejęciem	władzy	w	mieście	
przez	polskich	urzędników	i	radnych.

Przewidujemy	 zatem	 inaugurację	 ob-
chodów	 –	 spotkaniem	 w	 D.K.	 ORION	

(najpewniej	 13	 stycznia),	 z	 kolei	 dalsze	
spotkania	z	członkami	i	działaczami	prze-
widujemy	po	Świętach	Wielkanocnych.

Na	dzień	14	 czerwca	planujemy	ogól-
no	spółdzielczy	festyn	na	Osiedlu	Błonie	
(z	ciekawymi	występami	artystów),	a	ko-
lejnego	dnia,	bo	15	czerwca	–	kulminacyj-
ną	 uroczystość	 oficjalną.	 O	 szczegółach	
będziemy	 informować	 Państwa	 we	 wła-
ściwych	terminach.

Ponieważ	Spółdzielnia	wykazuje	 (jak	
na	swój	wiek	tym	bardziej!)	systematycz-
nie	 dobrą	 kondycję	 organizacyjno-praw-
ną,	 ekonomiczną	 i	 techniczną,	 czuje	 się	
w	obowiązku	rok	jubileuszowy	zaznaczyć	
w	swoich	propozycjach	dla	członków,	dla	
Państwa.

3.	Warunki	otrzymania	dodatku	mieszkaniowego.

Od	1	 stycznia	 2002	 roku	 obowiązuje	
ustawa	 z	 21	 czerwca	 2001	 roku	 o	 dodat-
kach	 mieszkaniowych	 (Dz.U.	 nr	 71	 poz.	
734).	Zgodnie	z	postanowieniami	tej	usta-

wy	 o	 dodatek	 mieszkaniowy	mogą	 ubie-
gać	 się	 osoby,	 które	 spełniają	 niżej	 wy-
mienione	kryteria:

1. Są	najemcami,	podnajemcami,	członkami	Spółdzielni	ze	spółdzielczymi	
własnościowymi	lub	lokatorskim	prawem	do	lokalu,	właścicielami	miesz-
kań	lub	domów	jednorodzinnych	oraz	także	osoby	zajmujące	mieszkania	
bez	tytułu	prawnego,	ale	tylko	te,	które	czekają	na	przysługujący	im	za-
mienny	lokal	socjalny.

2. Próg	dochodowy	uprawniający	 do	otrzymania	 dodatku	mieszkaniowego	
to	średni	miesięczny	dochód	na	jednego	członka	gospodarstwa	domowego	
nie	przekraczający	175%	najniższej	emerytury	w	gospodarstwie	jednooso-
bowym	oraz	125%	tej	emerytury	w	gospodarstwie	wieloosobowym.
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W	tej	chwili	najniższa	emerytura	wynosi	1.100	zł	brutto.

3. Normatywna	powierzchnia	użytkowa	lokalu	mieszkalnego	w	przeliczeniu	na	
liczbę	członków	gospodarstwa	domowego	nie	może	przekroczyć:

►	35	m²	-	dla	1	osoby
►	40	m²	-	dla	2	osób
►	45	m²	-	dla	3	osób
►	55	m²	-	dla	4	osób
►	65	m²	-	dla	5	osób
►	70	m²	-	dla	6	osób

a	w	razie	zamieszkiwania	w	lokalu	większej	liczby	osób	–	dla	każdej	kolejnej	
osoby	zwiększa	się	normatywną	powierzchnię	tego	lokalu	o	5	m².	Dodatek	
mieszkaniowy	przysługuje,	gdy	powierzchnia	użytkowa	lokalu	mieszkalnego	
nie	przekracza	normatywnej	powierzchni	o	więcej	niż	30%	albo	50%	pod	
warunkiem,	że	udział	powierzchni	pokoi	i	kuchni	w	powierzchni	użytkowej	
tego	lokalu	nie	przekracza	60%.

Informujemy	 ponadto,	 że	 o	 dodatek	
mieszkaniowy	 może	 ubiegać	 się	 osoba	
zalegająca	 z	 opłatami	 za	 użytkowanie	
mieszkania,	 zadłużenie	 to	 nie	 może	 jed-

nak	 wzrastać	 w	 przypadku	 otrzymania	
dodatku.	 Obowiązkowo	 należy	 wówczas	
wnosić	opłaty	bieżące	w	pełnej	wysokości.

4.	Komunikat.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców zgłoszo-
nych m.in. na Walnym Zgromadzeniu 2019 uprzejmie informujemy, że 
od 01 stycznia 2020 roku ulegają zmianie godziny pracy Spółdzielni. We 
wtorki będzie można załatwić sprawy w siedzibie Zarządu oraz w admi-
nistracjach Osiedli w godzinach 8oo do 17oo. Szczegółowe godziny przyjęć 
interesantów znajdziecie Państwo w Rozdziale Adresy i telefony.
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1. Czy w kasie Spółdzielni mogę zapłacić za mieszkanie kartą 
płatniczą?

Niestety	nie,	w	kasie	Spółdzielni	opłaty	można	dokonywać	wy-
łącznie	gotówką.

2. Skąd mogę otrzymać worek na gruz?

Worek	na	gruz	i	odpady	budowlane	związane	z	remontem	mieszkania,	
czyli	tzw.	worek	big-bag	o	pojemności	1	m³	przysługuje	na	gospodarstwo	
domowe	 raz	 na	 rok	 bezpłatnie	 i	 udostępniany	 jest	 przez	 przedsiębiorcę	
odbierającego	odpady	komunalne	w	danym	sektorze.	Worek	taki	należy	
ustawić	w	miejscu	dostępnym	dla	samochodów	zabierających	odpady	za	
pomocą	hydraulicznego	dźwigu.	Po	zapełnieniu	worka	zgłaszamy	telefo-
nicznie	prośbę	o	odbiór	odpadów	odpowiedniej	firmie	wywozowej.	

3. Jaki jest termin wnoszenia opłat mieszkaniowych?

Opłatę	za	mieszkanie	czy	garaż	zgodnie	ze	Statutem	Spółdzielni	nale-
ży	uiścić	do	15-go	dnia	każdego	miesiąca,	czyli	np.	za	grudzień	do	15-go	
grudnia.

4. Czy posiadając z członkiem rodziny czy inna osobą współwłasność 
czyli w ułamkowych częściach udział w spółdzielczym własnościo-
wym prawie do lokalu (mieszkania) musimy wyznaczyć spośród 
siebie pełnomocnika?

Tak,	 w	 przypadku	 posiadania	 w	 ułamkowych	 częściach	 spółdziel-
czego	prawa	do	lokalu	winniście	Panie	wyznaczyć	spośród	siebie	pełno-
mocnika	do	reprezentowania	praw	w	Spółdzielni.	Pełnomocnik	może	też	
zawrzeć	umowę	o	przeniesienie	własności	lokalu.

ROZDZIAŁ V
Ważne pytanie, krótka odpowiedź
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5. Gdzie mogę podać informację dotyczącą rezygnacji z otrzymywa-
nia blankietów wpłat za lokal?

W	przypadku	wnoszenia	opłat	za	lokal	mieszkalny	drogą	elektronicz-
ną	 blankiety	wpłat	 nie	 są	 nam	potrzebne,	 należy	 o	 tym	poinformować	
Spółdzielnię	zgłaszając	 ten	 fakt	do	Administracji	Osiedla.	Numery	 tele-
fonów	podane	są	na	tablicach	informacyjnych	w	klatkach	schodowych,	na	
stronie	internetowej	Spółdzielni	i	w	obecnym	informatorze.

6. Słyszałam, że Organy Spółdzielni aktywnie uczestniczą w pomocy 
osobom zadłużonym. Na czym ta pomoc polega?

Rada	Nadzorcza	i	Zarząd	Spółdzielni	organizują	spotkania	z	osobami	
zadłużonymi	Zaproszenia	kierowane	są	do	osób	z	zadłużeniem	kwotowo	
nie	większym	niż	4	miesiące.	Celem	tego	spotkania	i	wprowadzenia	tej	
inicjatywy	w	bieżącą	pracę	Organów	Spółdzielni	jest	obustronne	wypra-
cowanie	dogodnego	sposobu	na	zlikwidowanie	zadłużenia,	co	w	konse-
kwencji	pozwala	osobie	zadłużonej	uniknięcia	dalszego	kosztownego	po-
stępowania	sądowo-komorniczego.

7. Po remoncie mieszkania zostały mi farby i rozpuszczalniki, czy 
mogę je przechowywać w piwnicy?

W	piwnicach	nie	powinny	być	przechowywane	materiały	łatwopalne,	
a	takimi	są	farby,	rozpuszczalniki,	oleje	czy	butle	z	gazem.	Przechowywa-
nie	ich	grozi	pożarem.	Dbajmy	o	nasze	bezpieczeństwo.
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ROZDZIAŁ VI
Adresy i telefony i inne informacje

1.	Aktualne	numery	telefonów.

Adres Telefon e-mail

Błonie ul.	16	Pułku	Uł.	Wlkp.	1
85-319	Bydgoszcz 52 379 12 71 bsm1@pro.onet.pl

Śródmieście ul.	Grunwaldzka	14A
85-236	Bydgoszcz 52 322 05 07 bsm2@pro.onet.pl

Szwederowo ul.	Konopnickiej	27
85-124	Bydgoszcz 52 340 53 63 bsm3@pro.onet.pl

Wzg. Wolności ul.	Wojska	Polskiego	10
85-171	Bydgoszcz 52 371 13 14 bsm4@pro.onet.pl

Górzyskowo ul.	Inowrocławska	1
85-153	Bydgoszcz 52 373 71 47 bsm5@pro.onet.pl

1. Administracje 

2. Zarząd ul. Grunwaldzka 12; 85-236 Bydgoszcz

www.bsm.bydgoszcz.pl
e-mail:	bsmzarzad@pro.onet.pl

tel.	52 322 38 46
	 centrala,	gdzie	można	uzyskać	połą-
czenia	wybierając	numery	wewnętrzne	
w systemie tonowym .

wew. 1	–	Administracje	Osiedli
 po ponownym wybraniu numeru we-
wnętrznego	można	uzyskać	połączenie	z	
poszczególnymi	Administracjami:
●	Błonie	–	wew. 1
●	Śródmieście	–	wew. 2
●	Szwederowo	–	wew. 3

●	Wzgórze	Wolności	–	wew. 4
●	Górzyskowo	–	wew. 5

wew. 2	–	Dział	Opłat	i	Windykacji
	 (wysokość	i	rozliczenia	opłat	miesięcz-
nych	oraz	za	dostarczone	media,	zadłuże-
nia	za	użytkowanie	lokali)

wew. 3	–	Dział	Obsługi	Mieszkańców
	 (sprawy	członkowskie,	sprzedaż	i	zamia-
na	lokali,	zaświadczenia)	

wew. 4	–	Lokale	użytkowe
wew. 5	–	Kasa
wew. 6	–	Kadry
wew. 7	–	Przetargi,	grunty,	inwestycje,	
przenoszenie	własności

wew. 8	–	Sekretariat	
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Zarząd	Bydgoskiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej

Uwaga: Zarząd zwraca się do tych z Państwa, którzy dokonują comiesięcznych 
opłat za mieszkanie w urzędach pocztowych, abyście zechcieli Państwo, 
jeśli to tylko możliwe – korzystać z placówek PKO BP S.A.
Spółdzielnia ponosiłaby niższe koszty za obsługę przy opłatach o ok. 25%

Dyżur Członków Rady Nadzorczej 
w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 15:00-16:00.

Kasa	–	parter
budynku	Zarządu

przerwa
10:30 do 11:00 

3. Pogotowie techniczne Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowe

W	godzinach	pracy	Spółdzielni	wszyst-
kie	awarie	należy	zgłaszać	do	właściwej	dla	
danego	miejsca	Administracji	Osiedla	Byd-
goskiej	 Spółdzielni	 Mieszkaniowej.	 Poza	
godzinami	pracy	Spółdzielni	w	tym	soboty,	
niedziele	 i	 święta	 awarie	 należy	 zgłaszać	
pod	nw.	numery	telefonów:

tel.	696 002 925	lub	52 373 53 82
	 w	przypadku	awarii	wody,	gazu,	kanali-
zacji	i	centralnego	ogrzewania	oraz	inne	
zdarzenia	losowe,

tel.	696 002 915
	 w	przypadku	awarii	elektrycznych,

tel.	52 304 79 93
 (całodobowo)
	 w	przypadku	awarii	dźwigu	na	Osiedlu	
Śródmieście	–	firma	„Elwind”,

tel.	52 320 22 34	lub	512 384 658
  (całodobowo)
	 w	przypadku	awarii	dźwigu	na	pozosta-
łych	osiedlach	–	firma	„Pobud”	.

Adres Telefon e-mail

ORION ul.	16	Pułku	Uł.	Wlkp.	1
85-319	Bydgoszcz 52 348 72 01 orion@bsm.bydgoszcz.pl

ARKA ul.	Konopnickiej	24a
85-124	Bydgoszcz 52 348 72 02 arka@bsm.bydgoszcz.pl

4. Domy Kultury Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Punkty	kasowe	funkcjonują	w	budynkach	Administracji	Osiedli	BSM	–	Wzgórze	Wolności	oraz	Błonie.

              Godziny pracy Spółdzielni  Kasa
poniedziałek, środa, czwartek – 7:00  do 15:00  7:20 do 14:00

wtorek –  8:00  do 17:00  8:20 do 15:30
piątek –  7:00  do 14:00  7:20 do 13:00




