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Szanowni Państwo,
Drodzy Najemcy,
rok 2018 to niezwykle ważny czas w historii działalności naszej Spółki – upływa
właśnie 20 lat od momentu jej powstania.
Ten jubileusz to wyjątkowy czas i okazja do wspomnień oraz podsumowania
dwóch dekad działalności na terenie
Gminy Miejskiej Głogów. Na przestrzeni
tych lat stworzyliśmy dom dla 950-ciu

rodzin, a w planach na następne lata jest
100 kolejnych mieszkań.
Z okazji dwudziestolecia oddajemy
w Państwa ręce urodzinowe wydanie
naszego TBS-iaka. Znajdą w nim Państwo
rozmowy z osobami, które tworzyły Spółkę od podstaw, oraz wiele innych wspomnień i podsumowań.






Zachęcam do lektury
Pozdrawiam
Robert Musiał
Prezes TBS w Głogowie

To ludzie wspólnie tworzą firmę i decydują o jej sukcesie. Zgrana i kompetentna załoga to
podstawa. Nie cieszylibyśmy się dziś dwudziestoleciem Spółki TBS, gdyby nie jej pracownicy. To
właśnie oni, szczególnie Ci z pokaźnym stażem pracy, mogą powiedzieć najwięcej na temat Spółki.
O swoich wspomnieniach opowiadają Panie: Maria Jankowa, Wanda Kozik i Emilia Szajowska.

Maria Jankowa
Główna księgowa

P

19 lat w TBS

ierwszego października minie 19 lat mojej pracy w TBS.
Uczestniczyłam we wszystkich procesach inwestycyjnych. Pierwsze wnioski i dokumenty finansowe na kredyty
inwestycyjne były sporządzane ręcznie. Prognozy finansowe
w przedziałach kwartalnych i na okres 5 lat były niezwykle
pracochłonne. Obecnie, w moim przekonaniu, rola budownictwa
społecznego w polityce mieszkaniowej się zmieniła. Zmieniły
się zasady finansowania nowych inwestycji. Trzeba było dostosować się do potrzeb i warunków rynku. To nie jest zła zmiana,

Wanda Kozik
Dozorczyni

13 lat w TBS

Emilia Szajowska
Kierownik Działu Inwestycji

D

17 lat w TBS

oskonale pamiętam pierwszy dzień w pracy, było to 15
września 1998 roku. Weszliśmy z panem Prezesem Ryszardem Rokaszewiczem do biura przy ul. Poczdamskiej, gdzie
dzisiaj siedzibę ma ZGM. Prezes stwierdził „Czas zacząć pracować!
Meble już mamy, brakuje tylko sprzętu. Mam tutaj w teczce dyskietkę z regulaminami i aktami prawnymi dot. TBS. Ty się ponoć
znasz na komputerach i potrafisz na nich pracować, więc idziemy
do sklepu kupić komputer, a następnie po artykuły biurowe…”

20 lat
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bo zawsze jest najważniejszy cel – rozwiązywanie problemów
związanych z brakiem samodzielnych mieszkań. Każdy człowiek
musi mieć swoje miejsce na ziemi, gdzie się schowa, dokąd
wróci i gdzie czuje się bezpiecznym. Dotychczasową moją pracę
wspominam z ogromnym sentymentem.
Obowiązki głównego księgowego powierzył mi Pan Prezes Ryszard Rokaszewicz. Rozumieliśmy się doskonale, bo kochaliśmy
naszą pracę, a ponadto nasze korzenie (a to jest ważne) pochodzą z Kłobuczyna. Każdy następny Prezes Spółki – to kompetencja, pracowitość, wyrozumiałość dla pracowników, poważanie
i ogromny szacunek w stosunku do naszych mieszkańców.
Korzystając z okazji pragnę podziękować za lata wspólnej pracy.
W październiku odchodzę na emeryturę. Praca z Wami i dla Was
była dla mnie ogromną przyjemnością.

R

ozpoczęłam swoją pracę w TBS wraz z oddaniem do użytkowania budynku TBS nr 8 na Starym Mieście. Bardzo zżyłam się ze wszystkimi rodzinami, które wtedy się wprowadzały. Traktowałam wszystkich jak własne dzieci. Obserwowałam
jak przychodzi na świat kolejne pokolenie. Teraz, kiedy przeszłam
już na emeryturę brakuje mi tych wszystkich najemców. Praca
dozorczyni nie należy do łatwych, oprócz utrzymania budynku
w czystości trzeba mieć też oczy dookoła głowy, żeby nie wpuścić
jakiegoś „diabła” na klatkę. To duża odpowiedzialność.

Kiedy pojechaliśmy do hurtowni z artykułami biurowymi zapytał
mnie jaki kolor lubię. Bez wahania dopowiedziałam, że niebieski.
Prezes uważał, że aby w pracy czuć się dobrze, trzeba otaczać się
kolorami, które lubimy. Do dziś dokumenty w TBS przechowywane są w niebieskich segregatorach.
Byłam świadkiem rozwoju TBS przez 17 lat. Cieszę się bardzo,
że nadal świetnie prosperuje. Wszystkim tam pracującym, na
czele z prezes Robertem Musiałem, składam gratulacje za ich
pracowitość i wytrwałość. Życzę kolejnych budynków, bo lista
oczekujących na mieszkania jest nadal spora.
Natomiast najemcom (bo to również ich święto) życzę, aby
dobrze im się mieszkało oraz jak najmniej usterek, a jeżeli już
wystąpią, to aby szybko i sprawnie były naprawione.

Daty, fakty
i nazwiska, czyli...

Przed wbiciem
pierwszej łopaty

1998

rok

- z inicjatywy ówczesnego
wiceprezydenta Głogowa
Władysława Raka rozpoczynają
się konsultacje nad
powołaniem do życia spółki
budującej mieszania w formule
Towarzystwa Budownictwa
- Rada Miejska podejmuje
Społecznego.
uchwałę w sprawie utworzenia
Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
- pierwszym Prezesem
w Głogowie.
Zarządu zostaje Ryszard
Rokaszewicz; w skład Pierwszej
Rady Nadzorczej powołani
zostają Sławomir Kłosowski
– Przewodniczący Rady oraz
Wiesław Modzelewski i Jerzy
Zimny – członkowie.

Prezesi Zarządu TBS

 1998 - 2007 
Ryszard Rokaszewicz
 2007 - 2008 
Wiesław Modzelewski
 2008 - 2009 
Zbigniew Hajłasz
 2009 - 2015 
Czesław Cichoń
 2015 - obecnie 
Robert Musiał

Rozmowa z Władysławem Rakiem,
inicjatorem powstania TBS w Głogowie.

Problem
był widoczny
gołym okiem
B
 ył Pan inicjatorem powołania TBS w Głogowie.
Skąd ten pomysł, skąd ta
inicjatywa?
- W 1994 r. zostałem
wiceprezydentem Głogowa
ds. gospodarczych. Z analiz
i z rozmów z mieszkańcami
wynikało, że brak nowych
mieszkań dla młodych ludzi jest jednym z największych
problemów w mieście. Spółdzielnia mieszkaniowa nie
realizowała nowych inwestycji budowlanych. W kolejce
po mieszkania w naszym urzędzie czekało ponad 500
rodzin. Problem był widoczny gołym okiem.
 Ale dlaczego wybrano formułę TBS?
- Chodziło oczywiście o pieniądze. Brak środków
w budżecie na nowe inwestycje zmusił Zarząd Miasta
do szukania alternatywnych rozwiązań. W 1995 r.
pojawiła się ustawa, której celem była głównie budowa
mieszkań dla osób o średnich dochodach, ze środków
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Z tą propozycją
zapoznałem się szczegółowo podczas dwudniowego wyjazdu organizowanego dla samorządowców
w Zgierzu pod Warszawą. Pomysł wypalił, choć trzeba
odnotować, że poprzedzono go wieloma analizami.
N
 ie wszyscy od razu pomysł „kupili”?
- Oczywiście, jak to w życiu bywa opinii było wiele,
także tych sceptycznych. Przedstawiliśmy radnym
Uchwałę Zarządu, która została przyjęta po długiej
dyskusji. Wspólnie z Prezydentem Zielińskim podpisaliśmy akt notarialny tworzący spółkę na początku 1998r.
Na pierwszego prezesa w drodze konkursu powołany został Ryszard Rokaszewicz, który jak oceniam
z perspektywy czasu - w pełni wywiązał się z zadania.
Pierwszy budynek powstał na uzbrojonym terenie przy
ul. Matejki, dzięki czemu ponieśliśmy minimalne koszty
a Rada Miejska nie musiała przydzielać specjalnego
funduszu na ten cel.
D
 ziękuję za rozmowę.
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20 lat
Rozmowa z Ryszardem Rokaszewiczem - Prezesem Zarządu TBS w Głogowie w latach 1998 – 2007

Pozostaję entuzjastą
 Cofnijmy się o 20 lat. Rozpoczyna Pan
budowę pierwszego TBS. Jak Pan to
wtedy postrzegał, zanim powstało te 950
mieszkań i 14 budynków?
- W tamtym okresie trudno było
cokolwiek przewidywać, bo po zmianach
ustrojowych życie gospodarcze i społeczne było dynamiczne. Jestem jednak
z natury optymistą i często w swojej
działalności podejmowałem się trudnych
zadań. Pewne światło na przyszłość
głogowskiego TBS padło już podczas
budowy pierwszego budynku mieszkalnego przy ul. Matejki. Po kilku miesiącach
funkcjonowania TBS, zapisało się ponad
dwustu chętnych. Dlatego opracowałem
i przedstawiłem władzom miasta plan
zakładający wybudowanie co najmniej
jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego rocznie. Moja koncepcja spełniła się. Miałem satysfakcję z realizowania
budowy 10 budynków mieszkalnych.
 Byliście pionierami tego typu budownictwa. Skąd czerpaliście wzorce?
- Nie byliśmy pionierami, ale na
pewno nie była to w Polsce powszechna
i bardzo popularna formuła. W kraju
funkcjonowało kilka TBS-ów. I to nam

pomogło, bo można było powoływać się
na pozytywne efekty w innych miastach
przy przekonywaniu radnych. Ówczesny wiceprezydent miasta Władysław
Rak, dosłownie krok po kroku zdobywał
sojuszników wśród ówczesnych radnych.
Jednym z argumentów był np. fakt, że
pierwszy w województwie dolnośląskim
TBS powstał w stosunkowo małym mieście Kamiennej Górze.
 Jakie były największe trudności dla
budownictwa w tamtym okresie?
- Jak przy każdej dużej budowie
występują różnego rodzaju problemy.
Jednym z nich były oczywiście pieniądze.
Władze miasta były oszczędne w przeznaczaniu środków na realizację pierwszego zadania. Spółka została utworzona
z minimalnym kapitałem 4 tys. zł. Zarząd
był jednoosobowy, a Spółka zatrudniała 1
osobę na etacie oraz księgową na umowę
zlecenie. Wynajmowano pomieszczenie
w budynku ZGM przy ul. Poczdamskiej.
Wszystkie wnioski kredytowe dopóki
byłem prezesem opracowywaliśmy
„własnymi siłami”, bez wsparcia firm konsultingowych, co zwiększałoby koszty.
Daliśmy radę.

Oddanie do użytku
budynków TBS przy
ul. Merkurego - 2002 r."
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 Co dzisiaj odczuwa Pan, po tych dwudziestu latach?
- Satysfakcję. Z czasem docenili nas
także nasi początkowi oponenci. Pamiętam na przykład, że w momencie oddawania trzech budynków mieszkalnych
przy ul. Merkurego – a było to w 2002 r.
- podszedł do mnie jeden z radnych opozycyjnych, krytykujący wcześniej naszą
formułę i powiedział szczerze: „Prezesie,
a jednak się udało. Gratuluję”. Doceniano nasz TBS także zresztą wielokrotnie
oficjalnie, zarówno na forum miasta, jak
i regionu. Za ciekawą realizację kamienicy
na Starym Mieście TBS został wyróżniony w konkursie krajowym na Targach
Poznańskich. Muszę jednak przyznać,
że najwięcej satysfakcji odczuwam, gdy
myślę o tych wszystkich rodzinach, które
mieszkają w TBS-ach.
 Ale sceptyków nadal nie brakuje…
- No tak, niestety tam, gdzie dzieje
się coś pozytywnego zawsze rodzi się też
zazdrość. W ostatnim okresie niepokoiłem się zachowaniem radnych z KW Jana
Zubowskiego, którzy podchodzili „politycznie” do potrzeb i dalszego funkcjonowania TBS. Dobrze, że w końcu zwyciężył
zdrowy rozsądek u tych radnych. Dzięki
temu wszyscy będą „ojcami chrzestnymi”
budynku na terenie pokoszarowym.
 Pan osobiście pozostaje nadal wielkim
entuzjastą TBS?
- Uważam, że formuła budowy
mieszkań w ramach TBS sprawdziła się.
Najlepszym dowodem na to jest ciągłe
zapotrzebowanie na tego typu mieszkania, nie tylko zresztą w naszym mieście.
Należy wspierać również budownictwo
komunalno-socjalne, bowiem zawsze pewien odsetek społeczeństwa będzie z tej
formy mieszkalnictwa korzystać. Patrzę
natomiast sceptycznie na pomysł rządu
pn. Mieszkanie +.Wydaje mi się, że to jest
formuła zbyt droga dla całego społeczeństwa. Wprowadzana bez gruntownej
analizy i wizji przyszłościowej. Dlatego
pozostaję entuzjastą budownictwa TBS.
 Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Robertem Musiałem - Prezesem Zarządu TBS w Głogowie od 2015 roku

Jestem spokojny
o przyszłość TBS
 Obserwujemy ciągły wzrost i rozwój
budownictwa mieszkaniowego na wynajem w naszym kraju, a głogowski TBS jest
tego idealnym dowodem. Panie Prezesie
- Jaki jest klucz do takiego sukcesu ?
- Ciężka codzienna praca, poparta
wiedzą i umiejętnościami współpracowników, zrozumienie ze strony Gminy Miejskiej Głogów jako właściciela Spółki oraz
co najważniejsze - ogromne zapotrzebowanie obywateli na mieszkanie.
 Kolejnym dowodem na słuszność funkcjonowania głogowskiego TBS-u, jest
fakt, iż pomimo 20 lat funkcjonowania
ciągłe przybywa chętnych by zamieszkać
w budowanych i zarządzanych przez
Was budynkach. Stąd odważne decyzje
o kolejnych inwestycjach. Gdzie i kiedy
kolejne mieszkania dla Głogowian ?
- Aktualnie przy ulicy Generała Sowińskiego trwają prace budowlane – buduje
się TBS nr 16, który będzie bliźniaczo podobny do oddanego do użytkowania TBS
nr 15. W przyszłym roku w tej samej lokalizacji planujemy rozpoczęcie prac przy
kolejnym budynku, a rok później przy
następnym. Planowane jest powstanie
w tym miejscu 4, a być może nawet 5 budynków, w przypadku gdy Agencja Mienia
Wojskowego sprzeda korzystnie budynek
koszarowy przy ul. Wojska Polskiego,
który od wielu lat niszczeje. Można go
remontować, ale można też postawić kolejny w rzędzie TBS, tworząc w ten sposób
na pewno jedno z najładniejszych miejsc
do zamieszkania w Głogowie.
 A czy mieszkania z programu państwowego „Mieszkanie+” nie będą dla TBS-ów
konkurencją?
- Program ten aktualnie niestety nie
jest dobrze przygotowany i jest zdecydo-

wanie przereklamowany. Nie da się przecież oszukać rzeczywistości i finansów,
nie da się budować poniżej rzeczywistych
kosztów realizacji procesu budowalnego.
No i jeśli ten program zakłada finansowanie komercyjne inwestycji, a tak dzisiaj
zakłada, to cena za 1 metr mieszkań musi
odpowiednio kosztować. Ktoś za to musi
zapłacić.
Odpowiadając wprost, nie jest to
dzisiaj konkurencja dla TBS-ów.
 Ma Pan kompetentną i doświadczoną
załogę, do tego setki zadowolonych
mieszkańców i ogromny popyt na miesz-

kania. Jak więc widzi Pan przyszłość
głogowskiego TBS przez kolejne 20 lat…?
- Po ilości złożonych wniosków przez
osoby, które chcą zamieszkać w TBS,
a jest ich dzisiaj prawie 250 i stale napływają nowe, należy się tylko cieszyć, że
ta forma zamieszkania, cieszy się takim
zainteresowaniem w Głogowie. Mam
przekonanie, poparte wiedzą z krajów
o ugruntowanej demokracji, gdzie nawet
50 % obywateli wynajmuje mieszkania,
a nie kupuje na własność, że popyt na
taką formę zamieszkania może się tylko
zwiększać i dlatego też jestem spokojny
o przyszłość TBS w Głogowie.
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TBS NR 1
1999 r.

TBS NR 2
2000 r.

TBS NR 3
2001 r.

TBS NR 4,5,6
2002 r.

TBS NR 7
2003 r.

Osiedle
„Śródmieście”

Osiedle
„Kopernik”

Osiedle
„Kopernik”

o
 ddany do użytkowania
w grudniu 1999 r.
 ul. M.C. Skłodowskiej
i J. Matejki
 32 lokale mieszkalne
 pow. użytkowa
1 610,16 m².

o
 ddany do użytkowania
w lipcu 2001 r.
 ul. Merkurego
4
 0 lokali mieszkalnych
 pow. użytkowa
1 946,38 m²
 1 pomieszczenie usługowe  o
 ddany do użytkowania
o pow. 35,0 m²
w październiku 2002 r.
 ul. Merkurego
TBS nr 4 - 32 lokale
mieszkalne
 pow. użytkowa
1 608,07 m²

o
 ddany do użytkowania
w listopadzie 2003 r.
 ul. Galileusza
 60 lokali mieszkalnych
 pow. użytkowa
3 085,29 m²
 8 garaży o pow.
152,66 m²

Osiedle
„Piastów
Śląskich”
o
 ddany do użytkowania
w 2000 r.
u
 l. K. Sprawiedliwego
 90 lokali mieszkalnych
p
 ow. użytkowa
4 803,80 m².

Czas

podsumowań

20-lecie TBS skłania nie tylko do refleksji i wspomnień, ale
również do podsumowania tego, co udało się osiągnąć
oraz przedstawienia tego, co przed nami. Lista budynków
powstałych w przeciągu ostatniego dwudziestolecia jest
pokaźna, a w planach już kolejne osiedle.
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Osiedle
„Kopernik”

TBS nr 5 - 24 lokale
mieszkalne
 pow. użytkowa
1 229,54 m²
TBS nr 6 - 24 lokale
mieszkalne
 pow. użytkowa
1 377,32 m²
 pawilon usługowy
o pow. 126,87 m²

TBS NR 8
2005 r.

TBS NR 10
2007 r.

TBS NR 11
2009 r.

Osiedle
„Piastów
Śląskich”
TBS nr 10 I etap
o
 ddany do użytkowania
w lipcu 2007 r.
 ul. K. Oleśnickich
 56 lokali mieszkalnych
TBS nr 8 I etap
 pow. użytkowa
o
 ddany do użytkowania
2 782,90 m²
w maju 2005 r.
TBS nr 10 II etap
 zbieg ulic P. Skargi
o
 ddany do użytkowania
i H. Kołłątaja
w lipcu 2008 r.
 60 lokali mieszkalnych
 ul. K. Oleśnickich
 pow. użytkowa
 56 lokali mieszkalnych
2 737,40 m²
 pow. użytkowa
 4 pomieszczenia usługowe
2 749,30 m²
o pow. 269,40 m²
 28 miejsc garażowo-postojowych o pow. 1 343,60 m²
TBS nr 8 II etap
o
 ddany do użytkowania
w lipcu 2006 r.
 zbieg ulic H. Kołłątaja
i Polskiej
 59 lokali mieszkalnych
 pow. użytkowa
2 833,40 m²
 21 miejsc garażowo-postojowych o pow. 780,00 m²

Osiedle „Stare
Miasto”

Osiedle
„Piastów
Śląskich”

TBS NR 12
2010 r.

TBS NR 13
2012 r.

TBS NR 14
2016 r.

Osiedle
„Piastów
Śląskich”

Osiedle
„Piastów
Śląskich”

o
 ddany do użytkowania
w grudniu 2010 r.
 ul. K. Oleśnickich
 90 lokali mieszkalnych
 pow. użytkowa
4 428,93 m²

o
 ddany do użytkowania
w lipcu 2016 r.
 ul. Henryka V Żelaznego,
Małgorzaty Cylejskiej oraz
Książąt Żagańskich
 80 lokali mieszkalnych
 pow. użytkowa
3 911,46 m²

TBS nr 11 I etap
o
 ddany do użytkowania
w październiku 2009 r.
 ul. K. Oleśnickich
 56 lokali mieszkalnych
 pow. użytkowa
2 745,58 m²

Osiedle
„Piastów
Śląskich”
o
 ddany do użytkowania
we wrześniu 2012 r.
 ul. K. Oleśnickich
 103 lokale mieszkalne
 pow. użytkowa
5 236,40 m²

TBS nr 11 II Etap
o
 ddany do użytkowania
w listopadzie 2010 r.
 ul. K. Oleśnickich
 56 lokali mieszkalnych
 pow. użytkowa
2 745,10 m²
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TBS NR 15
2018 r.

TBS NR 16
2019 r.

Osiedle Chrobry

Osiedle Chrobry
o
 ddany do użytkowania
w sierpniu 2018
 ul. Gen. J. Sowińskiego
 32 lokale mieszkalne
 pow. użytkowa
1 693,30 m²

 planowane oddanie
do użytkowania
III kwartał 2019 r.
 ul. Gen. J. Sowińskiego
 32 lokale mieszkalne
 pow. użytkowa
1 693,30 m²

20 lat
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Ambitne plany
Rozmowa z Rafaelem Rokaszewiczem, Prezydentem Miasta Głogowa.

terenie pokoszarowym, jeden
z czterech tam zaplanowanych,
który został oddany do użytkowania lokatorom, to koronny dowód
na sukces, jakim jest głogowski
TBS…
Dokładnie tak! Sukces i duma,
bo przez tych dwadzieścia lat
oddaliśmy naszym mieszkańcom
14 budynków, a w nich blisko 1000
mieszkań. A dodatkowo możemy
się pochwalić jedną z najniższych
w kraju stawek opłaty za metr
kwadratowy mieszkania - 10 zł.
To pokazuje, że jeśli prawidłowo
zarządza się mieszkaniami, to
można - będąc stabilnym biznesowo - służyć mieszkańcom. I to
niewątpliwa zasługa Zarządu i pracowników głogowskiego TBS-u.

 Co więcej, TBS okazał się też

motorem napędowym pewnych
rozwiązań strukturalnych dla
miasta. Dowodem niech będzie
obszar pokoszarowy. Podjął Pan
śmiałą decyzję, by przeznaczyć
ten teren na budownictwo TBS
i dziś odbieramy właśnie pierwszy
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mieszkańcom wybór. Powstaną
wiec mieszkania komunalne,
socjalne, ale też te w ramach
rządowego programu Mieszkablok, a przed nami budowa trzech
kolejnych…
…i 120 mieszkań dla głogowian.
I to dokładnie pokazuje nasze priorytety. Mieszkania są niezmiernie
ważne. Sklepów mamy już naprawdę
wystraczającą ilość. A głogowianie,
stają się coraz zamożniejsi, chcą się
ustabilizować i potrzebują do tego
mieszkań. Bardzo mnie cieszy, że
są cały czas chętni na mieszkanie
w zasobach TBS-u . Tylko w ciągu
ostatnich miesięcy ilość chętnych
na takie M wzrosła o 50 rodzin!
To oznacza, że mieszkańcy nie
chcą wyjeżdżać z Głogowa. Wiążą
przyszłość ze swoim miastem. A dla
mnie osobiście, to motor napędowy do działania na rzecz rozwoju
Głogowa.

 I TBS w tym skutecznie party-

cypuje, bo przed nami kolejne
inwestycje, a nawet nowa dzielnica
mieszkaniowa.
Tak. Mamy bardzo ambitne plany
na kolejne kadencje. Pozyskaliśmy
w czasie mojej prezydentury aż
60 milionów złotych ze środków
zewnętrznych. To absolutny rekord
w historii pozyskiwania środków
przez Głogów. Te pieniądze dobrze
inwestujemy. Największe zmiany
czekają osiedle Piastów Śląskich,
gdzie na obszarze około 13 hektarów powstaną budynki wielorodzinne, jednorodzinne, miejsca
parkingowe, tereny rekreacyjne
i place zabaw. Po zagospodarowaniu tego terenu, na tę część osiedla
przyjdą lokalni przedsiębiorcy, oferując mieszkańcom usługi i dostęp
do handlu. Ale nie tylko Piastów
chcemy rozwijać. Mieszkania budujemy na terenie całego miasta i to
w każdej możliwej formule, dając

nie Plus. No i cały czas kolejne
budynki naszego TBS-u. Są więc
prawdziwe powody do dumy - na
terenie miasta powstaną setki
nowych mieszkań.

 Co ważne w ślad za inwestycjami mieszkaniowymi idą również
inwestycjęe w infrastrukturę.
Tak, to bardzo ważny aspekt
całego działania. Powstają
nowe drogi, chodniki, nowe sieci
wodno-kanalizacyjne, parkingi.
Nie zapominamy też o innych
potrzebach Głogowian. Wokół
budynków, projektujemy kolejne
place zabaw i ciągły nacisk kładziemy na zieleń wokół. Głogów
jest naprawę zielonym miastem
i dbamy, by takim pozostał…

 A taki szeroki front robót, to

również nowe miejsca pracy..
I to kolejny bardzo ważny
aspekt naszych działań. Przy tych
inwestycjach pracę znajdzie wie-

20 lat

Doceniłem z czasem

na kolejne lata
 Panie Prezydencie. Budynek na

Pierwszy budynek TBS w Głogowie powstał w roku 1999, a jednym z jego pierws zych lokatorów był Mirosław „Kuba” Kaczmarek.
Zapytaliśmy więc o pierwsze wrażenia i powody dla których zdecydował się na w ynajem mieszkania w zasobach TBS.

lu, wielu głogowian. Z pewnością
wielu z nich będzie budować te
mieszkania dla siebie… bo praca
da im szansę na mieszkanie.

 Spogląda wiec Pan z optymi-

zmem w przyszłość…?
O tak, i to z ogromnym. Jesteśmy na dobrej drodze. Skutecznie
wykorzystujemy swoją wiedzę
i doświadczanie nie tylko w budowaniu, ale też w sięganiu po
zewnętrzne środki. Tych 60 milionów złotych jest tego najlepszym
dowodem. A do tego jak w przypadku TBS-u dwudziestoletnie
doświadczenie. Mamy tam bardzo
sprawną i świetnie zarządzającą kadrę oraz doświadczonych
i skutecznych pracowników.
Efekty ich pracy przekładają się
na konkretne i widoczne działania
dla głogowian.

 Dziękuję za rozmowę.
I ja również dziękuję. A korzystając z okazji, chciałbym
życzyć wszystkim pracownikom
głogowskiego TBS-u z okazji
dwudziestolecia działalności
spółki wszystkiego najlepszego
w życiu osobistym oraz w dalszym
ciągu, tak skutecznego budowania i zarządzania mieszkaniami
dla głogowian. Jednocześnie
składam szczere podziękowania,
dla wszystkich pracowników TBS,
za pracę na rzecz miasta i jego
mieszkańców.

 20 lat temu formuła budynków TBS nie była
jeszcze znana i powszechna. Dlaczego zdecydowaliście się na wynajem w ramach TBS?
- Nasza decyzja podyktowana była zarówno względami osobistymi, jak i finansowymi.
Przede wszystkim chcieliśmy z żoną „pójść
na swoje”. Mieszkanie z rodzicami ma swoje
plusy, ale bardzo chcieliśmy mieszkać sami.
Wynajęliśmy więc kawalerkę na ul. Spółdzielczej, ale wkrótce okazało się, że jest ona
zbyt ciasna dla trójki osób, bo urodziła nam
się córka. Wtedy pojawiła się perspektywa
wynajmu mieszkania w TBS. Oferta była atrak-

Czy wiesz, że…
…głogowski TBS to nie tylko
budownictwo mieszkaniowe
i realizacja zadań związanych z infrastrukturą. Od 20 lat Towarzystwo w imieniu własnym, miasta
i swoich lokatorów aktywnie
włącza się w życie społeczne,
kulturalne i sportowe Głogowa.
Wspieranych jest wiele wydarzeń
i podmiotów. Wymieńmy niektóre
z nich: Chór Beati Cantores, Stowarzyszenie Brydża Sportowego
Ziemi Głogowskiej, Stowarzyszenie
Międzyszkolny Klub Sportowy
PIAST, „Stachuriada” w Kotli, Głogowska Rewia Graffiti, Głogowska
Edukacja Kresowa, Spektakl „Jozef
K”, premiera filmu „Najlepszy”,
książka dla dzieci „Żyraf Eryk”,
Koncerty w Ruinach Kościoła Św.
Mikołaja.
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cyjna finansowo, a mieszkanie większe od
naszej kawalerki. Dlatego podjęliśmy decyzję
o wynajmie.

 I jakie były pierwsze wrażenia?
- Na początku nie byłem zadowolony. Mieszkania losowano i moja żona wylosowała lokum
na poddaszu. Z czasem doceniłem i polubiłem
to nasze poddasze. Początki były dosyć „siermiężne”. Wprowadziliśmy się tuż przed Bożym
Narodzeniem i pierwsze święta spędziliśmy „na
kartonach”, a Nowy Rok przywitaliśmy razem
z przyjaciółmi w pustych ścianach.

 Co z perspektywy tych blisko 20 lat
jest największym plusem mieszkania
w TBS-ie ?
Na pewno plusem jest porządek na klatkach
schodowych i mili sąsiedzi, przynajmniej
w naszej klatce, co jest przecież oczywistością.
Komfort mieszania i opieka techniczna ze
strony właściciela budynku jest bez zarzutu.
Sam budynek znajduje się w ciekawym miejscu,
przy ul. M. Curie-Skłodowskiej. Jest naprawdę
dobrze.
 Dziękuję za rozmowę.

Pomoc
mierzona

metrami
kwadratowymi
TBS w Głogowie wspólnie z Gminą Miejską oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji i Usamodzielniania Dom w Głogowie
realizuje projekt „Mieszkania bez wkładu własnego dla
wychowanków Domu Dziecka”. Od 2000 r. przyznaliśmy 10
takich mieszkań. Wychowankowie zwolnieni są z wpłaty
partycypacji, wpłacają tylko kaucję. Program ten będziemy
kontynuowali także w przyszłości, ponieważ nie każdego stać
na dobry start w przyszłość.
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20 lat

TBS nr 1

TBS nr 3, 4, 5, 6

TBS nr 2

TBS nr 2

TBS nr 3

TBS nr 8

TBS nr 8

TBS nr 13
TBS nr 10

TBS nr 2

TBS nr 12
TBS nr 8
TBS nr 7

TBS nr 3, 4, 5, 6
TBS nr 8

TBS nr 3, 4, 5, 6

TBS nr 11

TBS nr 10

TBS nr 14

TBS nr 15, 16
12

TBS nr 10, 11
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TBS w liczbach

20 lat

4 000 zł
początkowy kapitał Spółki

110 000 000 zł
49 218,03 m2
3000
2600
950
14
6

wydano na budowę
i modernizację wszystkich
budynków mieszkalnych
łączna powierzchnia
użytkowa budynków TBS
wniosków o najem
mieszkania wpłynęło
do tej pory
lokatorów zamieszkuje
aktualnie w naszych
zasobach
mieszkań znajduje
się łącznie w naszych
budynkach
budynków
wybudowaliśmy przez
okres 20 lat
placów zabaw oddaliśmy
do użytku dla naszych
najmłodszych najemców

36 663 600 zł
obecny kapitał Spółki

KONTAKT

Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie,
ul. Piotra Skargi 8, 67-200 Głogów
Telefon: +48 76 833 41 18;
tel. kom. +48 730 161 181
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E-mail: sekretariat@tbsglogow.pl
www.facebook.com/tbsglogow
www.tbsglogow.pl
www.tbsglogow.pl/strefa-mieszkanca/E-BOK

