
F O R D O Ń S K A  S M

wydanie 11, listopad 2017

STRONA 2

W trosce 
o najstarszych 
likwidujemy bariery 

STRONY 4-5

Nowelizacja 
ustawy  
o spółdzielniach 
mieszkaniowych

STRONA 8

Do wymiany  
okien dopłacimy 
według nowych 
zasad 

ul. gen. Fr. Kleeberga 2 
85-791 Bydgoszcz

www.fordonskasm.pl  
zarzad@fordonskasm.pl

FORDOŃSKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA
ul. gen. Fr. Kleeberga 2   
85-791 Bydgoszcz   
tel. 52 343-02-72

Zarząd FSM

Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny: 
Zbigniew Sokół

Zastępca Prezesa/Zastępca Dyrektora: 
Andrzej Wyżgowski

Zastępca Prezesa/Zastępca Dyrektora: 
Ewa Hardyk

Redaktor wydania:   
Iga Nowicka   
i.nowicka@fordonskasm.home.pl

Niniejsze wydanie informatora Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej współfinansowane jest przez firmy, których reklamy zamieszczone zostały w gazetce.

50 LAT OSIEDLA „NAD WISŁĄ”
W październiku Osiedle „Nad Wisłą” świętowało jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji 18 paź-
dziernika br. odbyło się spotkanie Zarządu FSM z Członkami Spółdzielni. Dokonano uroczystego 
przecięcia wstęgi przy nowej alejce drzew i krzewów, symbolicznie nazwanej „Aleją 50-lecia Osie-
dla Nad Wisłą”. Pamiątkowa fotografia będzie przypominała o tych miłych chwilach. A o tym, jak 
50 lat temu wyglądało życie na osiedlu, rozmawiamy z Panią Waltraud Kulczyk.

Jakie były początki Fordońskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej? 
Biuro spółdzielni było przy ulicy Wy-
zwolenia i tam żeśmy się zapisywali 
do spółdzielni. 

Ile lat czekało się na mieszkanie? 
Wtedy tylko trzy lata. Niecałe nawet, 
bardzo szybciutko. Tak sobie wszy-
scy wtedy radzili. Można było liczyć 
na bezzwrotną pożyczkę z zakładu 
pracy. Nie było tak źle. Mieliśmy 
szczęście bo później czekało się już 
po siedem lat. 

I po trzech latach wprowadzaliście się 
do wymarzonego mieszkania?

To wtedy było wymarzone mieszka-
nie. Dzisiaj już może nie, ze względu 
na ciemną kuchnię. Ale wtedy to było 
marzenie, szał. To są właściwie jedy-
ne 3 bloki w Fordońskiej SM, gdzie są 
ciemne kuchnie. Bo w Polsce takich 
bloków jest całe mnóstwo. Ale u nas 
tylko trzy. 

Zamieszkała Pani jako pierwsza.
Pierwszy to był prezes Borowski.  
A druga byłam ja. 

Proszę opowiedzieć, jak to było. 
Było bardzo miło. To była niedziela 
jak się przenosiłam. Wcześniej miesz-
kałam na pokoju na Wyszogrodzkiej. 

W takim malutkim. Pracowało się 
w Zakładach Rowerowych, bo to było 
blisko. Całe osiedle to właściwie był 
Romet i Kabel, ludzie tam pracowali, 
rzadko kto jeździł do Bydgoszczy do 
pracy. Wszyscy na miejscu. Autobusy 
zakładowe nas woziły do pracy, prze-
cież to były duże zakłady…

W niedzielę dostałam informację, że są 
wydawane klucze. Tego samego dnia 
się przeprowadziłam.

Taka ekspresowa przeprowadzka? 
No tak. Na tym pokoju właściwie 
niczego nie miałam, do mieszkania 
przeprowadziłam się w jeden dzień. 

Dwa pokoje, własna łazienka, kuch-
nia, niezależność. Nowoczesność. 
Dzieci  kuzynki pomagały mi się 
przenieść, jak wróciły do domu, to 
żartowały, że ciocia ma w łazience 
telefon. Pierwszy raz widziały słu-
chawkę od prysznica. To był 1967 
rok. Muszę pani powiedzieć jeszcze 
jedną rzecz. Jak sąsiedzi malowali na 
czwartym piętrze, to jeszcze starczy-
ło farby do pierwszego piętra. Wszy-
scy mieli równo. Jeden kolor. Łazien-
kę na zielono też mieli wszyscy. Albo 
na beżowo. Wtedy się malowało far-
bą olejną. 

Dokończenie rozmowy na stronie 2
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A jak wyglądało życie sąsiedz-
kie?
To było wspaniałe! Jak rodzina. 
Uroczystości, przyjęcia, chrzci-
ny, wszystko robiło się w domu 
i razem. Umiałam gotować, lubi-
łam te spotkania. Dzieciaki przy-
chodziły na kolorową telewizję. 
Nieraz cała dziewiątka u nas 
siedziała. Życzyłabym pani 
tego, aby też spotkała się pani 
z taką atmosferą rodzinną, jaką 
my mieliśmy. To było tak sym-
patycznie, że to się nie da opo-
wiedzieć. Trzeba to było przeżyć, 
być z nami. Było przyjemnie. Mój 
mąż grał na akordeonie, a sąsie-
dzi nam walili w ściany. Myśmy 
myśleli, że im przeszkadzamy. 
A oni do nas krzyczeli, żebyśmy 
otworzyli okno, bo chcą posłu-
chać, jak mąż gra! Tak było! Wra-
caliśmy do domu, godzina 18. Co 
robimy? Każdy coś ze sobą wziął 
i do sąsiada. Już była imprezka. 
Ale muszę pani powiedzieć, że 
teraz wszystko inaczej się ukła-
da. Każdy za sobą drzwi zamy-
ka… Dzisiaj to jest wszystko tak 
jakby podane na tacy, a wtedy 
trzeba było wszystko zdobyć. 
Kroczkiem, kroczkiem, krocz-
kiem…

Wychowywanie dzieci było 
trudniejsze niż dzisiaj? 
To były takie czasy, że wszyscy 
trzymali się razem. Wszyscy się 
znali, były piaskownice między 
blokami, nie było osobnych 
placów zabaw. Dzieci wycho-
dziły na podwórko, biegały, 
bawiły się. Od czasu do cza-
su spojrzało się przez okno, 
rzuciło się przez okno jakąś 
kanapkę czy ciastko. W tej 
chwili cisza, nie widać tak tych 
dzieci, młodzieży. Dzisiaj tego 
nie doświadczamy. Z jednego 
bloku było dużo dzieci, rodzin. 
Po prostu żyło się inaczej. Lo-
katorzy między sobą się znali, 
wiedzieli o sobie różne rzeczy, 
interesowali się. Pamiętali 
o urodzinach, imieninach. 

Organizowaliście wspólne 
przyjęcia? 
Nie było lodówek, niczego.  
A przyjęcia były normalne.
Jak wszędzie. Nikt nie myślał 
o tym, żeby w jakimś lokalu 
coś robić. Goście byli w jednym 
mieszkaniu, a gotowało się 
w drugim – u mnie. A jakie my 
torty piekłyśmy, jakie ciasta… 
Te ze sklepów mogą się scho-
wać. Lodówek nie było, to się do 
wanny napuściło zimnej wody 
i tak się chłodziło np. potrawy 
w galarecie. Jak gotowałam go-
łąbki, to cały garnek. Wszyscy 
wiedzieli, że u Wali są gołąbki. 

Albo kaszankę smażyłam. Nie 
dwie dla mnie i męża, tylko 
szesnaście. Czarninę na dzie-
więć osób się gotowało… Nasze 
życie toczyło się w takim kręgu. 
Chodziłyśmy do siebie na kawę 
jeszcze w nocnych koszulach. 
Ale było miło, przyjemnie i we-
soło. Dzisiaj jest smutno. 

M a m y  w i ę c e j  u r z ą d z e ń  
i wygód niż kiedyś. A czy jeste-
śmy bardziej szczęśliwi? 
Ja mówię, że nie. Wszystko się 
pozmieniało, wiele osób powy-
jeżdżało. Kiedyś razem po za-
kupy jeździłyśmy. Wstawało się 
o 5 rano i jechałyśmy po ryby na 
Osiedle Leśne. Ale nie po kilo czy 
dwa. Całą miskę tych ryb miałam 
potem do smażenia... Albo inny 
przykład. Kiedyś przyleciała do 
mnie sąsiadka, żeby ją uczesać 
na wesele. Poszła do fryzjera, 
a potem wróciła i płacze: sąsiad-
ka, uczesz mnie, bo tak na ślub 
nie pójdę! A potem byłam na 
tym weselu, nawet mam zdjęcia 
z Ostromecka. A nieraz to i były 
wesela w domach. Takie na trzy-
dzieści osób. Też się chodziło… 

Co zostało z tamtych lat? 
Część znajomości przetrwała, 
nadal się spotykamy. Czasem 
w domu, czasem na ławeczce. 
Życie sąsiedzkie na Altanowej 
trwa. Na Pielęgniarskiej jest 
już więcej młodych ludzi. Na-
sze osiedle przypomina takie 
gniazdo. Mieszkańcy bloków 
żyją razem, tu się wychowały 
dzieci, wnuki. W młodości tu 
się poznawało swojego przy-
szłego partnera. Kolejne po-
kolenia dziedziczą mieszkania. 
Szala się przechyla, coraz więcej 
młodych. A młodzi żyją trochę 
inaczej. Są zabiegani, zmęczeni. 
Do domu przychodzą wieczorem 
w zasadzie po to, aby spać. Re-
lacje w naszym osiedlu podtrzy-
mują te osoby, które mieszkają 
tu od lat.

Mogłaby się Pani stąd wypro-
wadzić? 
Mnie się dobrze tu mieszka  
i nie zamieniłabym się na żad-
ne inne osiedle. Sąsiad wycho-
dzi i mówi „cześć sąsiadka, 
co słychać?”. Nie przejdzie 
obok nie mówiąc „dzień do-
bry”. Zawsze ktoś się zatrzy-
ma, porozmawia. Wszystkim 
życzę takiej atmosfery jak 
u nas! Osiedle „Nad Wisłą” to 
jest nasze miejsce na Ziemi.  

Wywiad z Panią Walą przeprowadzi-

ły: Helena Jarzemska, Przewodnicząca 

Rady Osiedla „Nad Wisłą” i Iga Nowicka 

z FSM. 

Czy Spółdzielnia ma coś wspól-
nego z seniorami? 
Zbigniew Sokół, Prezes Zarzą-
du FSM: Fordońska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa istnieje już 
tak długo, że powoli kwalifiku-
je się do określenia „seniorka”. 
W przyszłym roku będzie ob-
chodziła 55-lecie rozpoczęcia 
działalności. 

Dlaczego jest to istotne? 
Wydarzenia z działalności spół-
dzielni można porównać do ludz-
kiego życia. W czasach młodości 
i wczesnej dorosłości budowali-
śmy kolejne nieruchomości, za-
siedlaliśmy całe osiedla. Budo-
waliśmy tak szybko i tak dużo, 
jak było to wówczas możliwe. 
W pierwszym etapie budowy 
intensywnie uzbrajano teren 
w instalacje podziemne, dopro-
wadzono energię elektryczną, 
wodę i kanalizację, budowano 
podstawową sieć dróg. Były to 
na owe czasy nowatorskie roz-
wiązania. 

Jakie były zalety tych nowator-
skich rozwiązań?
Mieszkańcy zasobów FSM ani 
przez chwilę po wprowadzeniu 
się nie doświadczali trudno-
ści w poruszaniu po osiedlu. 
Ominęły ich sceny z wielu in-
nych rejonów miasta, jak np. 
te z Osowej Góry, gdzie ludzie 
musieli brodzić w błocie szuka-
jąc dojścia do przystanku auto-
busowego. 

Czym różniło się budownictwo 
z początków istnienia FSM od 
obecnego? 
Wiadomo, że w latach 70.  
i 80. istniały gotowe systemy 
montażowe, jak np. system 
szczeciński czy OWT. Dziś już 
byśmy z nich nie skorzystali, 
są przestarzałe. Nie spełniają 
norm, nie odpowiadają no-
wym standardom. Ale wtedy 
były zupełnie inne potrzeby 
mieszkaniowe członków spół-
dzielni. I dużo mniej możliwo-
ści. Trzeba było budować dużo 
mieszkań, mając do dyspozycji 
ograniczone zasoby materia-
łów, narzędzi, maszyn. Obecnie 
budowa nie nastręcza żadnych 
trudności, wszystko można 
kupić w licznych hurtowniach, 
niczego nie brakuje, nie trzeba 
czekać na materiały. To znaczne 
ułatwienie.

A w następnych latach?  
Kolejny okres funkcjonowania 
firmy możemy porównać do eta-
pu późnej dorosłości człowieka, 
a więc etapu stabilizacji życio-
wej. Wraz z rozwojem techno-
logii budowlanej i dostępności 
coraz lepszych materiałów 
izolacyjnych przystąpiliśmy do 
wieloletniego planu termomo-
dernizacji obiektów, popularnie 
zwanej dociepleniem. Było to 
przedsięwzięcie tyleż niezbęd-
ne, co kosztowne i długotrwałe. 
Pochłonęło wiele lat i miliony 
złotych. Ale było konieczne. Co 
do tego nie ma żadnych wątpli-
wości. I tutaj należy znacząco 
podkreślić fakt, że spółdzielnia 
mieszkaniowa zapewnia bez-
pieczeństwo finansowe takiej 
inwestycji, bez sięgania po kre-
dyt. W odróżnieniu od wspólnot 
mieszkaniowych, gdzie nie ma 
możliwości pożyczki środków 
z kont innych nieruchomości. 
Solidaryzm spółdzielczy to 
zdecydowanie korzystniejszy 
dla mieszkańców wariant. Jest 
tańszy. Dzięki pożyczkom środ-
ków na remonty pomiędzy za-
sobami FSM, unikamy drogich 
kredytów, odsetek i konieczno-
ści wieloletniej spłaty zobowią-
zań finansowych.
 
W jakim okresie życia FSM jest 
teraz?
Obecnie wkraczamy w późną 
dorosłość. Już nie tacy młodzi, 
ale jeszcze nie całkiem starzy. 
Za to wciąż pełni pasji i siły do 
działania. Dokładnie tak, jak 
71% naszych członków będą-
cych powyżej 50., 60. roku życia. 
To doskonały okres dla rozwoju 
spółdzielni. Jesteśmy solidną 
firmą, o ugruntowanej pozycji, 

z własnymi tradycjami. A na 
płaszczyźnie substancji miesz-
kaniowej - dociepliliśmy po-
nad 80% wszystkich zasobów. 
Teraz kolej na inwestowanie 
w komfort i wygodę właścicieli 
mieszkań.
 
Co Zarząd robi dla poprawy ja-
kości życia osób starszych? 
Likwidujemy to, co zbędne w ar-
chitekturze osiedli, np. schody 
przy wejściu do budynku. Za-
stępujemy je wygodną kombi-
nacją stopni z podjazdem przy-
stosowanym do potrzeb osób 
starszych i niepełnosprawnych, 
montujemy ergonomiczne po-
ręcze. Tym samym dbamy rów-
nież o młode mamy. Nie trzeba 
wnosić ciężkiego wózka, można 
nim wygodnie wjechać do klatki. 
Dzięki modernizacjom następne 
pokolenia mają łatwiej. 

Ewa Hardyk, Zastępca Prezesa 
Zarządu FSM: Nie zapominajmy 
o tym, co nasza spółdzielnia robi 
dla zdrowia i zachowania dobrej 
formy mieszkańców Fordonu. 
Urządziliśmy trzy w pełni wy-
posażone siłownie terenowe. 
Urządzenia są bardzo łatwe 
w obsłudze, ciekawie zaprojek-
towane i ergonomiczne. Korzy-
stanie ze sprzętu jest bezpłatne, 
po prostu trzeba przyjść i zacząć 
go używać. Ćwiczą osoby w każ-
dym wieku. Niezmiernie nas 
cieszy, że wiele z nich to właśnie 
emeryci. 

Emeryci chętnie chodzą na si-
łownię?
Podziwiamy systematyczność 
i zdyscyplinowanie seniorów 
w codziennych ćwiczeniach. 
Starsze osoby doskonale orga-

nizują swój czas i mobilizują się 
do poprawy sprawności. Kiedy 
z nimi rozmawiałam, podkre-
ślali, jak ważne jest utrzymanie 
właściwej kondycji. Chcą być 
sprawni i niezależni. I właśnie 
tacy są. Wielu młodych mogło-
by się nauczyć takiego podejścia.

Gdzie można ćwiczyć?
Na razie zbudowaliśmy trzy si-
łownie, po jednej na osiedlach: 
„Przylesie”, „Szybowników” 
i „Tatrzańskim”. Niestety ogra-
niczeniem są dla nas finanse. 
Sprzęty do ćwiczeń są bardzo 
drogie. W kwestii budowy si-
łowni nie powiedzieliśmy jesz-
cze ostatniego słowa. Będzie 
ich coraz więcej. Jest taka po-
trzeba wśród naszych członków  
i my jako spółdzielnia będziemy 
tę potrzebę realizować. 

Jakie są plany na przyszłość? 
Mamy nadzieję, że Fordońska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa do-
czeka spokojnej starości, a na-
wet powiem nieskromnie, że do-
czeka długowieczności. Dlatego 
w planach mamy kolejne poważ-
ne przedsięwzięcie. Zamierzamy 
wyposażyć nieruchomości FSM 
w windy zewnętrzne. To jest te-
raz nasz cel. Będziemy do niego 
wytrwale dążyć, by likwidować 
kolejne bariery. Po wstępnych 
analizach wiemy, że czeka nas 
wiele wysiłku. To skomplikowa-
ne i kosztowne przedsięwzięcie, 
ale możliwe do wykonania. Po-
czyniliśmy już pierwsze kroki. 
Chcielibyśmy sięgnąć po środki 
unijne. Jeśli się nie uda, znajdzie-
my inne rozwiązanie, aby senio-
rom w Fordonie żyło się lepiej. 

Rozmawiała Iga Nowicka

W TROSCE O NAJSTARSZYCH 
LIKWIDUJEMY BARIERY 
Fordon się starzeje. To fakt. Już ponad połowa mieszkańców w zasobach FSM to 
osoby powyżej 60. roku życia. Likwidujemy niewygodne schody i zastępujemy je 
podjazdami. Modernizujemy wejścia i portale do klatek schodowych. Planujemy 
budowę wind zewnętrznych przy blokach. Wszystko po to, aby starsi i schorowani 
mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie – mówi Zarząd FSM. 

50 LAT OSIEDLA 
„NAD WISŁĄ” 
- dokończenie rozmowy ze strony 1.
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– Spółdzielczy charakter dzia-
łalności przedsiębiorstw i wy-
twórni łączy elementy współ-
pracy, współdziałania oraz 
zapomnianego w dzisiejszym 
świecie solidaryzmu. Dzięki 
temu tworzy poczucie stabi-
lizacji i bezpieczeństwa. Daje 
szansę współgospodarzenia 
we własnym kraju czy regionie. 
Uczy współodpowiedzialności 
za własny los – informuje Kra-
jowa Rada Spółdzielcza. 
Mało kto wie, że słynny na 
całym świecie kataloński klub 

FC Barcelona jest największą 
spółdzielnią w Europie. Zbu-
dował potencjał wspólną wolą 
członków spółdzielni, będących 
jednocześnie kibicami. Piłkar-
ski klub wciąż rozpala fantazję 
milionów chłopców marzących 
o karierze na boisku. Jednocze-
śnie pamięta o spółdzielczych 
korzeniach. Poprzez działal-
ność fundacji, nieodłącznej 
części klubu, FC Barca zmienia 
świat na lepsze. Fundacja pro-
muje charakterystyczny model 
społeczny poprzez rozwój soli-
darności, działalność kulturalną 
i edukacyjną. Zaangażowanie 
Barcy jako „Więcej niż klubu” 
w Katalonii i na świecie, ma 
przynosić korzyści w skali glo-
balnej. 
Organizacja działa na rzecz 
zwalczania skrajnego ubóstwa  

i chorób dziecięcych, edukacji dla 
wszystkich, równości płci, a także 
niepełnosprawnych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Jed-
nak, jak przystało na organizację 
sportową, zajmuje się głównie 
propagowaniem sportu wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Pro-
mowanie i oferowanie narzędzi do 
wspierania wartości sportu takich 
jak: wysiłek, szacunek, przyjaźń 
i tolerancja to właśnie to, czym FC 
Barcelona chce podzielić się z ca-
łym globem. W witrynie interne-
towej klubu www.fcbarca.com od-
najdujemy takie sformułowanie: 
„Trudno znaleźć w sferze wartości 
obywatelskich lepsze przykłady 
niż te w sporcie. W społeczeń-
stwie takie wartości, jak: wysiłek, 
wytrwałość, pokora, uprzejmość, 
szacunek, poczucie sprawiedli-
wości i uczciwości, koleżeństwo, 

praca zespołowa, odpowiedzial-
ność i zaangażowanie na rzecz 
wspólnych celów są powielane  
w sporcie w sposób wyjątkowo 
wyraźny”. 
Dlaczego spółdzielczy charakter 
organizacji jest ważny? – Dlatego, 
że współuczestnictwo w życiu 
społeczeństwa leży u podstaw 
istnienia każdej spółdzielni  
– wyjaśnia Prezes FSM Zbigniew 
Sokół. Spółdzielnie w swej 
istocie są organizacjami powo-
łanymi do życia i rozwijanymi 
przez członków. Stoją za nimi 
osoby, które spotkały się, aby 
wspólnie zrealizować pewien cel, 
niemożliwy do osiągnięcia w po-
jedynkę. Często poświęciły dla 
realizacji tego celu zdrowie, siły  
i pieniądze. Nie od dziś wiadomo, 
że razem jesteśmy silniejsi i sku-
teczniejsi. Rolą każdej spółdzielni 

jest zaspokojenie potrzeb człon-
ków i zadbanie o to, aby pozosta-
wić po sobie środowisko w lep-
szym stanie, niż je zastaliśmy. 
Dotyczy to każdej spółdzielczej 
branży – dodaje. – Wbrew panują-
cej od kilkunastu lat (a więc zaled-
wie chwili w spółdzielczej historii) 
krzywdzącej opinii, że spółdziel-
nie przestały być potrzebne i są 
przestarzałe, to właśnie od nas 
uczą się stowarzyszenia i funda-
cje charytatywne – przypomina  
Z. Sokół. Spółdzielczość to 
pierwsza forma samopomocy 

w potrzebie, ugruntowana po-
przez ponad 200 lat doświad-
czeń w czasach dynamicznych 
przemian społeczno-gospo-
darczych. Jak żadne inne orga-
nizacje, to my wypracowaliśmy 
najskuteczniejsze formy walki 
z dyskryminacją i wykluczeniem 
społecznym. Zachęcam do za-
poznania się z dostępną na stro-
nie internetowej FSM publikacją 
Krajowej Rady Spółdzielczej  
pt. „Spółdzielnie”, która opisuje 
działania spółdzielczości na rzecz 
budowy lepszego świata. 

Publikacja KRS pt. „Spółdzielnie” 
dostępna jest na: www.fordonskasm.pl 

w zakładce  
DLA MIESZKAŃCÓW/PLIKI DO POBRANIA

Cztery plakaty rozwieszone 
w najbardziej ruchliwych miej-
scach Fordonu przypominają 
ponad 70 tysiącom mieszkań-
ców dzielnicy o tym, że warto 
wybrać spółdzielnię. Fordońska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa od 
55 lat wspomaga rozwój tzw. 
sypialni Bydgoszczy. Zarządza 
i administruje ponad 230 nie-
ruchomościami wybudowanymi 
wcześniej własnym sumptem. 
W naszych zasobach zamiesz-
kuje około 30 tysięcy osób. Ko-
munikujemy się z nimi w zróż-
nicowany sposób. Są osoby, 
którym wystarczy informacja 
podana w Internecie lub przez 
elektroniczne biuro obsługi 
klienta. 
Ale są też takie, które wolą 
przyjść na spotkanie, porozma-
wiać. Szukaliśmy metody, dzię-
ki której możemy przypomnieć 
o sobie nie tylko tym, którzy nas 
znają, ale także licznym studen-
tom i tym, którzy przyjechali do 
pracy, nie znają Bydgoszczy zbyt 
dobrze – kontynuuje prezes So-
kół. Stąd pomysł na billboardy. 

Ogląda je każdy, kto znajdzie 
się w pobliżu. I pieszy, i kierow-
ca. Plakaty ulokowaliśmy w po-
bliżu ważnego ronda i dużych 
skrzyżowań. W naszym przeko-
naniu kampania odnosi sukces. 
Widać to po zainteresowaniu 
naszymi nowymi inwestycja-
mi – kameralnymi nierucho-
mościami w otoczeniu zieleni 
i nowoczesnej infrastruktury. 
Chcielibyśmy, aby mieszkańcy 
mieli świadomość, że spółdziel-
nia wciąż jest atrakcyjną formą 
ulokowania kapitału i wyboru 
miejsca zamieszkania. Daje po-
czucie bezpieczeństwa. Posiada 
ugruntowaną i stabilną pozycję 
na rynku oraz, co bardzo ważne, 
ponad 50 lat doświadczenia 
w zarządzaniu. I nie zostawia 
nikogo samemu sobie, nawet 
dłużników – podkreśla Z. Sokół. 
Zawsze wychodzimy naprzeciw 
ludziom, szukamy płaszczyzny 
porozumienia z dłużnikami, da-
jemy możliwość spłaty ratalnej. 
Nie można bagatelizować takich 
faktów. Kampanią przeciwdzia-
łamy próbom zmarginalizowa-

nia znaczenia spółdzielni i pro-
pagandowych prób zepchnięcia 
ich do postaci przestarzałych, 
zbiurokratyzowanych instytu-
cji. Inwestujemy w nowocze-
sne systemy informatyczne, 

odmładzamy kadrę. Jesteśmy 
solidnym konkurentem dla de-
weloperów skoncentrowanych 
wyłącznie na zysku. To, co wy-
różnia spółdzielnię, to aktywne 
działania na rzecz środowiska 

lokalnego, zwłaszcza seniorów 
zagrożonych wykluczeniem 
z życia osiedla. Likwidujemy 
bariery architektoniczne. Inwe-
stujemy w małą architekturę, 
dostawiamy ławeczki, two-
rzymy nowe podjazdy dla osób 
niepełnosprawnych. Budujemy 
siłownie w parkach. Organizuje-
my bezpłatne zajęcia, warsztaty 
i koncerty. Wszystko po to, by 
podnieść komfort i bezpieczeń-
stwo zamieszkiwania w naszych 
zasobach. Mamy nadzieję, że 
inne Spółdzielnie wezmą z nas 
przykład. Już odnosimy duży 
sukces na tym polu. Nasze dzia-

łania zauważyła i wsparła Kra-
jowa Rada Spółdzielcza w War-
szawie. Również w miesięczniku 
spółdzielczym „Tęcza Polska” 
znalazła się specjalna informa-
cja o możliwości przyłączenia 
się do kampanii i pobrania pla-
katów z witryny internetowej 
FSM. Wiele spółdzielni skorzy-
stało z tej formy. Warto przypo-
mnieć społeczeństwu o tym, że 
spółdzielnia to nie tylko budynki 
i opłaty, ale przede wszystkim 
to ludzie, których połączyła 
wzajemna pomoc. Właśnie dla-
tego spółdzielnia to najlepsza 
wspólnota! 

FSM I FC BARCELONA BUDUJĄ LEPSZY ŚWIAT 

FORDOŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
PROWADZI KAMPANIĘ WIZERUNKOWĄ NA RZECZ 
ROZWOJU SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ

Co wspólnego ma słynny klub piłkarski ze spółdzielnią, wyjaśniamy w artykule. O tym, że dzięki spółdzielniom świat 
staje się lepszy, nie trzeba nikogo przekonywać. Tegoroczne Święto Spółdzielczości obchodziliśmy pod hasłem: „Dzięki 
spółdzielniom nikt nie jest wykluczony”. Według szacunków już około miliarda ludzi na Ziemi jest blisko związanych 
z branżą spółdzielczą – zawodowo lub poprzez członkostwo. Ta szczególna forma organizacji pomaga ludziom na całym 
świecie uniknąć biedy i wykluczenia. 

– Spółdzielczość mieszkaniowa to najlepsza wspólnota! Jesteśmy o tym głęboko przekonani – mówi Prezes Zarządu  
Zbigniew Sokół. – Żeby to pokazać, zorganizowaliśmy kampanię typu outdoor na wielkiej powierzchni.
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Zgodnie z dokonanymi zmia-
nami członkostwo w spółdziel-
ni związane ze spółdzielczym 
lokatorskim oraz własnościo-
wym prawem do lokalu uzyski-
wane będzie z mocy prawa, bez 
obowiązku składania deklara-
cji członkowskiej, wnoszenia 
udziałów i wpisowego, a oso-
by, które obecnie posiadały 
własnościowe prawo do lokalu, 
a nie były członkami, z dniem 
wejścia w życie nowelizacji 
z mocy prawa się nimi stali. 
Wprowadzono zapisy mówiące 
o tym, że z tym dniem człon-
kostwo utracili tzw. „człon-
kowie oczekujący”, tj. osoby, 
którym nie przysługuje żaden 
tytuł prawny do lokalu. Zli-
kwidowano przepisy mówiące 
o trybie wykreślania i wyklu-
czania członka ze spółdzielni. 
Obecnie, w przypadku zale-
gania członka z opłatami za 
używanie lokalu, spółdzielnia 
będzie występowała do sądu 
z żądaniem orzeczenia przez 
sąd o wygaśnięciu lokatorskie-
go prawa do lokalu. Członkowie 
spółdzielni uzyskali możliwość 
uczestniczenia w obradach 
walnego zgromadzenia za po-
średnictwem pełnomocnika. 
Przy czym jeden pełnomocnik 
będzie mógł reprezentować 
tylko jednego członka. Ozna-
cza to, że w przypadku Naszej 
spółdzielni dany pełnomocnik 
będzie mógł występować za 

członka tylko na jednej części 
walnego zgromadzenia. Nowe-
lizacja zwiększyła uprawnienia 
ministra do spraw budownic-
twa w stosunku do spółdziel-
ni mieszkaniowych, poprzez 
możliwość inicjowania przez 
niego postępowania lustra-
cyjnego. Ustawa zakreśliła 
12-miesięczny termin od dnia 
jej wejścia w życie na dokona-
nie zmiany w statutach spół-
dzielni. 

Prezydium Rady Nadzor-
czej Fordońskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej oraz Ogól-
nopolskie Stowarzyszenie 
Członków Spółdzielni Miesz-
k a n i o w y c h  w y s t o s o w a ł y 
pisma do Prezes Rady Mini-
strów Beaty Szydło. Zamiesz-
czamy dla Państwa przedruk 
obydwu wystąpień. 

Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 
Warszawa

My, członkowie Fordońskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
z siedzibą w Bydgoszczy, dzia-
łając jako obywatele w imie-
niu własnym, a także jako 
członkowie Rady Nadzorczej 
z  mandatem do działania 
w imieniu i na rzecz pozosta-
łych ponad 13.000 członków 
tej Spółdzielni, zwracamy się 

do Pani - Prezesa Rady Mini-
strów, Szefa Rządu, który był 
inicjatorem projektu Ustawy 
o zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych 
oraz niektórych innych ustaw 
(druk sejmowy nr 1624 złożony 
w Sejmie 06.06.2017 r.) w na-
stępującej kwestii.

M i m o  ż e  n o w e l i za c j a  t e j 
w /w  U s t a w y  z o s t a ł a  j u ż 
uchwalona 20.07.2017 roku, 
a nawet 02.08.2017 roku już 
podpisana przez Prezyden-
ta,  będąc  cz łonkami  jed-
nej z większych spółdzielni 
mieszkaniowych w Bydgosz-
czy i mieszkańcami zasobów 
spółdzielczych,  zwracamy 
uwagę, że przyjęta noweliza-
cja zawiera wiele błędów legi-
slacyjnych i prawnych w treści 
poszczególnych zmienionych 
ustawowo uregulowań.

R zą d o w y  p r o j e k t  w  s w o -
im kształcie istniejącym do 
10.07.2017 r. zmierzał co do 
zasady do dostosowania prze-
pisów prawa do wyroków Try-
bunału Konstytucyjnego - tak 
jak brzmiała preambuła tego 
projektu. Uzasadnienie zmian 
w tym kształcie było obszerne 
i merytoryczne. Projekt w wer-
sji istniejącej do 10.07.2017 r. 
był uprzednio konsultowany 
tak jak wskazuje na to jego 
uzasadnienie. Jednak to co 

wydarzyło się po skierowaniu 
sprawy do Senatu narusza 
wiarę w rzetelność legislacji 
i poprawność merytoryczną 
i prawną ustanawianego pra-
wa, a przede wszystkim nie 
stwarza możliwości równego 
ekonomicznie traktowania 
osób tworzących spółdzielnie 
mieszkaniowe. 

Z m i a n y  w p r o w a d z o n e 
przez Senat (19.07.2017 r.) 
i następnie, raczej bez głęb-
szej analizy, przyjęte przez 
S e j m  2 0 . 0 7. 2 0 1 7  r.  f a k-
tycznie stworzyły zupełnie 
i n n ą  n ow e l i za c j ę  U s t aw y  
o spółdzielniach mieszkanio-
wych. Senat w tym zakresie 
nie był Izbą Refleksji, ale wio-
dącym prawodawcą, wyprze-
dzając w tym Sejm, a przede 
wszystkim działając wbrew 
założeniom Projektu Rządo-
wego. Uzasadnienie uchwały 
Senatu poza tym, że jest ogól-
nikowe i ubogie w merytorycz-
ną treść,  pozostaje w zupełnej 
sprzeczności z uzasadnieniem 
Projektu Rządowego przyjęte-
go przez Sejm 10.07.2017 roku.

S z e r e g  z m i a n  z a w a r t y c h  
w tej Nowelizacji pozostaje  
w sprzeczności z innymi usta-
wami czy wcześniejszymi orze-
czeniami Trybunału Konstytu-
cyjnego oraz narusza  prawo 
obywateli do dobrowolności 

zrzeszania się, dzieląc człon-
ków w ramach spółdzielni 
mieszkaniowych na „ lep-
szych” i „gorszych”, zarówno  
w kwestii członkostwa i fundu-
szu udziałowego, jak również 
możliwości wykorzystywania 
funduszu remontowego. 

Zwracamy szczególną uwagę 
na zmianę, poprzez popraw-
kę senacką wprowadzoną do 
projektu rządowego, dotyczą-
cą art. 4 ust.41 pkt 2 Ustawy 
o spółdzielniach mieszka-
niowych (zawarta jest w art. 
1 punkt 3 Noweli) w zakresie 
funduszu remontowego.

Pozbawia ona członków spół-
dzielni mieszkaniowych moż-
liwości korzystania z zasady 
solidaryzmu spółdzielczego. 
My spółdzielcy nie wyciągamy 
rąk po kredyty i dodatkowe 
środki z budżetu Państwa na 
utrzymanie naszych zasobów. 
Radzimy sobie sami, mając 
możliwość gospodarowania 
środkami zgromadzonymi na 
funduszu remontowym sp-ni. 
Idea solidaryzmu ukształto-
wana od 200 lat przez ruch 
spółdzielczy stwarza nam 
gwarancję bezpieczeństwa 
i możliwość radzenia sobie 
w sytuacjach zagrożeń. 

Wprowadzone zmiany są 
kolejną próbą przymuszenia 

nas do tworzenia wspólnot. 
W tej  kwestii  członkowie 
naszej spółdzielni, zamiesz-
kali w 221 nieruchomościach, 
wyrazili swoją opinię poprzez 
fakt, że przez 17 lat utworzyli 
zaledwie dwie wspólnoty. Nie 
znajdujemy uzasadnienia dla 
tak wprowadzonej zmiany 
w tym przepisie, zwłaszcza, 
że nie jest to materia poru-
szana w wyrokach Trybunału 
Konstytucyjnego, które prze-
cież stanowić miały podsta-
wę dla Projektu Rządowego. 
Wpłaty członków na fun-
dusz remontowy, utworzony 
na bazie nowelizacji Ustawy 
o spółdzielniach mieszka-
niowych, jaka weszła w ży-
cie w lipcu 2007 roku, wyko-
rzystywane były do tej pory 
zgodnie z wykładnią zawar-
tą w uzasadnieniu noweli 
z 2007 roku oraz ukształto-
wanym orzecznictwie sądo-
wym i wytycznymi ministe-
rialnymi w tym zakresie. 

W załączeniu przesyłamy 
także pismo, jakie w sprawie 
tej nowelizacji Zarząd naszej 
Spółdzielni skierował do Pana 
Prezydenta. Niestety, szyb-
kość procesu legislacyjnego 
i powtarzanie uzasadnienia 
(błędnego!) zmian wprowa-
dzonych przez Senat znisz-
czyły nadzieję na pochylenie 
się Pana Prezydenta nad no-
welizacją oraz merytoryczną 
i prawną analizę, z wykorzy-
staniem środków, jakie można 
było jeszcze zastosować, aby 
naprawić istniejące w zmie-
niającej Ustawie.

Mamy nadzieję, że Pani Pre-
mier znajdzie czas dla Spół-
dzielców, i  nie  potraktuje 
pobieżnie wszystkich (i tych 
w tym piśmie, i tych w piśmie 
do Prezydenta) zgłaszanych 
przez nas problemów. Mamy 
nadzieję, że bliższa analiza 
Nowelizacji  w jej kształcie 
po senackich poprawkach 
wywoła refleksję, a przede 
wszystkim działanie w kie-
runku wprowadzenia przez 
Rząd zmian do uchwalonej 
20.07.2017 r. Ustawy o zmia-
nie ustawy o spółdzielniach 
m i e s z k a n i o w y c h ,  u s t a w y 
- Kodeks postępowania cy-
wilnego oraz ustawy - Prawo 
spółdzielcze.

Podpisano:

- Prezydium Rady Nadzorczej 

Fordońskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej

NOWELIZACJA USTAWY
O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
W dniu 9 września 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo spółdzielcze.
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Zadbajmy o swoje portfele. Przestrzegając terminów wywozu odpadów wielkogabarytowych, oszczędzamy pieniądze. 

WIELKIE ŚMIECI – WIELKIE KOSZTY

Apelujemy o składanie odpa-
dów w dniu poprzedzającym 
wywóz i do godz. 6.00 w dniu 
odbioru. Należy je umieszczać 
przy kontenerach w taki spo-
sób, aby nie utrudniać do nich 
dostępu. W przypadku, gdy 
mieszkańcy wynoszą odpady 
wielkogabarytowe pod śmiet-
niki w innych terminach, pra-
cownicy spółdzielni zmuszeni 
są ładować je na przyczepy 
ciągników i zwozić na teren 
administracji. Niestety zaj-
muje to czas i generuje koszty. 
W samym 2016 r. wyniosły one 
ponad 76 tysięcy zł.

Śmieci, które - ze względu na 
swoje wymiary - nie mieszczą 
się w standardowych pojem-
nikach, to przede wszystkim 
elementy wyposażenia miesz-

kań np. meble, kanapy, fotele, 
wykładziny, a także lodówki, 
pralki itp. Obsługujące nas 
firmy Remondis i Corimp wy-
wożą te odpady w określonym 
dniu, raz w miesiącu. Termi-
ny podane są w gablotach na 
klatkach schodowych, a także 
na naszej stronie www.for-
donskasm.pl,stronach firm 
Remondis i Corimp oraz Urzę-
du Miasta - www.czystabyd-
goszcz.pl.

Co zrobić, gdy duże, niepo-
trzebne sprzęty zagracają 
mieszkanie, a daleko jeszcze 
do dnia odbioru odpadów? 
Można je przewieźć i bezpłat-
nie oddać w jednym z Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
tzw. PSZOK od godz. 8:00-
20:00, z wyłączeniem niedziel 

i dni świątecznych.Najbliż-
sze PSZOK znajdują się: przy  
ul.  Inwalidów 45 (Remon-
dis, tel. 52 343 74 70) oraz  
ul. Smoleńskiej 154, wjazd od 
ulicy Nowotoruńskiej (Corimp,  
tel. 52 320 81 85).

Pamiętajmy! Kupując nowy 
sprzęt gospodarstwa domo-
wego (np. lodówkę czy telewi-
zor) stary można pozostawić 
w sklepie, w którym dokonali-
śmy zakupu. Placówka handlo-
wa nie ma prawa odmówić jego 
przyjęcia. Bezpłatny odbiór du-
żych elektrośmieci zapewnia 
firma ElektroEko, która w umó-
wionym telefonicznie terminie 
(tel. 2222 333 00) odbierze 
sprzęt elektryczny i elektro-
niczny bezpośrednio z naszego 
miejsca zamieszkania.
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DOBRE ZASADY 
DOMOWE. 
PRZYPOMNIENIE
Niedawno na klatkach scho-
dowych pojawiły się Dobre 
Zasady Domowe. W pozy-
tywny sposób chcielibyśmy 
zachęcić wszystkich Państwa 
do przestrzegania zasad regu-
laminu porządku domowego. 
Nowa forma apelu o właści-
we zachowanie spotkała się 
z pozytywnymi reakcjami ze 
strony mieszkańców. Ode-
braliśmy wiele miłych telefo-
nów, osobistych podziękowań 
i próśb, aby stale przypomi-
nać ten temat.  Umocniły nas 
one w przekonaniu, że Zarząd 
FSM podjął właściwą decyzję, 
stosując nowatorskie podej-
ście do kształtowania relacji 
sąsiedzkich. Dzięki nowemu 
spojrzeniu na kwestię zasad 
porządkowych nikt nie musi 
czuć się przymuszony do rezy-
gnacji z własnych upodobań, 
a jednocześnie zachowane jest 
poszanowanie miru domo-
wego sąsiadów. Na Państwa 
prośbę publikujemy Dobre Za-
sady Domowe w „efesemce”. 

  

 

Dobre Zasady Domowe 
 

1. Moje swobody nie krępują swobód innych. 

2. Moje potrzeby nie są potrzebami wszystkich. 

3. Moje mieszkanie jest moją własnością, ale moi sąsiedzi  
nie są, dlatego nie narzucam im mojego stylu życia. 
 

4. Moi sąsiedzi i ja tworzymy sieć relacji, witamy się ze sobą, 
zwracamy uwagę na siebie. 

 
5. Muzyka jest dla wszystkich, ale nie wszyscy chcą jej słuchać. 

6. Dbam o moje mieszkanie i dbam o moją klatkę schodową. 

7. Jeśli nie palę w mieszkaniu, to nie palę również na balkonie. 

8. Zepsute urządzenia kosztują więcej niż sprawne, dlatego 
zgłaszam zauważone usterki i awarie. 
 

9. Kocham pomagać zwierzakom. Wyrzucanie jedzenia przez 
okno lub obok śmietnika nie jest pomaganiem. 
 

10. Śmieci wyrzucam do śmietnika, a odpady wielkogabarytowe                                                                
     wyrzucam, gdy jest na to czas. Zawsze sprzątam po swoim psie.  

 
 

Informacje z życia Fordońskiej SM: www.fordonskasm.pl 
 

www.facebook.com/FordonskaSpoldzielniaMieszkaniowa 
 
 
 
 

Kolorowe strefy zabaw dla 
najmłodszych posiadają m.in. 
zestawy zabawowe, huśtaw-
ki i piaskownice. Dla nieco 
starszych dzieci są ścianki do 
wspinaczki. Wielofunkcyjne 
zestawy zabawowe w sam raz 

odpowiadają potrzebom ma-
luchów w wieku od 3 do 7 lat. 
Wszystkie urządzenia posia-
dają odpowiednie atesty, co 
sprawia, że plac zabaw jest 
bezpiecznym miejscem dla 
naszych dzieci. Administra-

torzy nieruchomości regu-
larnie kontrolują sprawność 
urządzeń. 

Na terenie  placów zabaw 
znajdują się ławki i kosze na 
śmieci. Nawierzchnia jest tra-

wiasta, a obok urządzeń znaj-
dują się strefy bezpieczeń-
stwa wypełnione piaskiem. 

Nowe urządzenia powstałe 
na placach zabaw to początek 
rozbudowy stref aktywnego 

wypoczynku na terenach For-
dońskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.  Mamy nadzieję, 
że odnowione place zabaw 
staną się miejscem spotkań 
dla rodziców i  opiekunów, 
a najmłodsi mieszkańcy będą 

rozwijać się i uczyć podczas 
zabawy z rówieśnikami. 
 
Justyna Socha, 

Administrator Osiedla 

„Tatrzańskiego”  

j.socha@fordonskasm.pl

KOLOROWE PLACE ZABAW 
ZACHĘCAJĄ DZIECI DO RUCHU
Nowoczesne, funkcjonalne i takie, na których każde dziecko chce się bawić. Bezpieczne place zabaw powo-
li stają się ozdobą osiedli w zasobach Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Najnowsze urządzenia za-
bawowe dostępne są dla mieszkańców m.in. na osiedlach „Tatrzańskim”, „Niepodległości” , „Przylesie”  
i „Szybowników”.

Niektórzy z Państwa zapewne posiadają jeszcze w swoich notesach poprzednie 
numery telefonów do administracji. Przywróciliśmy możliwość korzystania z nich.  
Do Administracji Osiedli obecnie można dodzwonić się na dwa sposoby:

1. Wybierając numer bezpośredni.
2. Wybierając numer centrali FSM, następnie nr wewnętrzny kierujący do Adminis-
tracji lub bezpośrednio do danego pracownika.

Wykaz numerów telefonów:
Administracja Osiedli „Nad Wisłą”, „Tatrzańskiego”, „Niepodległości”
– telefon bezpośredni:  52 344-14-98
– centrala 52 343-02-72 wew. 110
Administracja Osiedli „Bohaterów” i „Przylesie”
– telefon bezpośredni: 52 344-37-89
– centrala 52 343-02-72 wew. 120
Administracja Osiedli „Bajka” i „Szybowników” 
– telefon bezpośredni: 52 343-05-06
– centrala 52 343-02-72 wew. 130

DO ADMINISTRACJI OSIEDLA
ZADZWONIMY BEZPOŚREDNIO

Przypominamy: docelowy 
numer wewnętrzny można 
wybrać w dowolnym momencie 
połączenia. Nie trzeba odsłuchiwać 
automatycznych komunikatów.
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Deszczowe lato pokazało, jak 
często firmy, które wymieniają 
okna, popełniają podstawowe 
błędy montażowe. Aby ustrzec 
się przed przeciekami wody 
deszczowej do wewnątrz miesz-
kania, należy zadbać o okna 
i drzwi balkonowe. Niezmier-
nie ważne jest, aby uszczel-
ki w oknach były elastyczne 
i dobrze doszczelniały. Zama-
lowane, spękane, uszkodzone 
i zbyt stare nie dają gwarancji 
na szczelność. Wówczas woda 
dostaje się do środka miesz-
kania, tworzą się zacieki, które 
mogą być przyczyną zalań rów-
nież u sąsiada mieszkającego 
poniżej. W oknach z PCV należy 
oczyszczać kanały odpływowe 
znajdujące się w dolnej części 
ramy. Ważne jest również do-
pilnowanie wykonawcy podczas 
wymiany stolarki okiennej. Naj-
częstszą przyczyną przecieków, 
jak wykazały kontrole naszych 

inspektorów nadzoru, są nie-
starannie osadzone okna. 
Powtarzającym się błędem jest 
osadzanie okna na źle usunię-
tych lub starych parapetach ze-
wnętrznych. „Fachowcy”, żeby 
ułatwić sobie pracę, zmniejszyć 
koszt, często ucinają stary pa-
rapet lub co gorsza zaginają go 
pod spód. Zamawiając usługę 
wymiany okna, należy zwrócić 
uwagę, aby nowe okno miało 
próg przy ościeżnicy. Próg za-
bezpiecza przed zbyt niskim 
osadzeniem okna, oraz umożli-
wia prawidłowe zamontowanie 
parapetu zewnętrznego do pro-
gu ościeżnicy. Parapet zewnętrz-
ny nie może być przykręcany do 
ramy okiennej! Należy go bez-
względnie zamontować do progu 
ościeżnicy. Prawidłowy sposób 
montażu w sposób naturalny 
zapewnia prawidłowe odprowa-
dzenie wody spływającej po tafli 
okna przez otwory odwadniające. 

Należy również zachować spa-
dek parapetu, umożliwiający 
swobodny odpływ wody podczas 
deszczu na zewnątrz. Często ze 
względów estetycznych gospo-
dynie domowe chcą mieć płaski 
zewnętrzny parapet, zwłasz-
cza w kuchni, by móc wystawić 
garnek do ostygnięcia. Ale jest 
to przyczyna późniejszych za-
cieków. Na płaskim parapecie 
tworzą się zastoje wody, którą 
wiatr wdmuchuje w stronę okna. 
Woda penetruje mikroszczeli-
ny, a jak wiadomo kropla drąży 
skałę, więc i do mieszkania się 
wkrótce dostanie.
Montaż okien powinien zostać 
wykonany za pomocą tzw. ko-
tew. Są to metalowe elementy, 
przewidziane przez producenta 
okien, które służą do prawi-
dłowego jego zamontowania. 
Bardzo ważne jest dokładne 
wypełnienie pianką montażo-
wą szczelin wokół ramy okiennej. 

Zabezpiecza ona nie tylko przed 
utratą ciepła, przemarzaniem, 
ale również przed przecieka-
mi. Nie należy oszczędzać na 
piance montażowej. Po wy-
schnięciu piana powinna zostać 
dokładnie przycięta i zabezpie-
czona warstwą akrylu i dopiero 
wówczas można przystąpić do 
obróbki murarskiej.Raz na pięć 
lat powinniśmy przeprowadzić 
konserwację stolarki okiennej 
PCV. Wymienić uszczelki, wyre-
gulować skrzydła i nasmarować 
mechanizmy okienne. 
Dzięki tym zabiegom okna będą 
nam dłużej służyć, chroniąc 
przed wiatrem i jesienną słotą. 
Dlatego zwracajmy szczególną 
uwagę na sposób wykonania 
usługi, za którą przecież płacimy  
z własnej kieszeni. 

Czesław Chybiński, 

Inspektor Nadzoru Branży Budowlanej FSM  

c.chybinski@fordonskasm.pl

PORADY EKSPERTA: NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODCZAS 
MONTAŻU NOWYCH OKIEN
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DO WYMIANY OKIEN DOPŁACIMY WEDŁUG 
NOWYCH ZASAD. SKORZYSTA WIĘCEJ OSÓB 
Zmieniły się zasady częściowej refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej. Osoby, które kiedyś skorzystały z tej formy 
dopłat, będą mogły uzyskać następną refundację. 

Systematycznie od wielu lat 
realizujemy program poszano-
wania energii, którego ważnym 
elementem są szeroko zakrojo-
ne działania termomoderniza-
cyjne. Istotną częścią tych prac 
jest wymiana starej stolarki 
okiennej na nowoczesne okna 
o podwyższonym standardzie, 
charakteryzujące się coraz 
lepszymi parametrami tech-
nicznymi, w tym tzw. współ-
czynnikiem przenikania ciepła. 
Podczas prac remontowych 
wymieniana jest także stolarka 
okienna w częściach wspólnych 
nieruchomości. 

W celu rozszerzenia zakresu 
działań wprowadziliśmy pro-
gram częściowego dofinan-
sowania do wymiany okien 
dokonywanej w lokalach przez 
mieszkańców we własnym za-
kresie. Do końca 2016 roku wy-
mieniono w ten sposób 39,5 tys. 
szt. okien. 

Jednak stolarka okienna wbudo-
wana ponad 20 lat temu nawet 
po dokonaniu napraw nie za-
pewnia właściwego komfortu 
cieplnego i nie gwarantuje bez-
pieczeństwa jej użytkowania. 
Może być też przyczyną zalań 
podczas ulewnych opadów. 

Odpowiadając na oczekiwania 
mieszkańców, w październiku 
zmieniliśmy zasady przyzna-
wania refundacji części kosztów 
wymiany stolarki okiennej w lo-
kalu mieszkalnym. Obecnie pod-
legają jej także okna drewniane 
o niskim standardzie, które były 

już wcześniej wymieniane przy 
zaangażowaniu środków finan-
sowych Spółdzielni. Innymi sło-
wy, można ponownie skorzystać 
z częściowej refundacji. 
 
Wyboru firmy wymieniającej 
okna mieszkańcy dokonują sa-
modzielnie. Zalecamy udać się 
do sklepu wraz z informacją 
o wymaganych przez Spółdziel-
nię parametrach okien podlega-
jących refundacji. Warto wybrać 
sprawdzoną firmę, zatrudnia-
jącą odpowiednich fachow-
ców. Podczas montażu należy 
szczególnie zwrócić uwagę na 
pozostawienie odpowiedniej 
szczeliny dylatacyjnej w dolnej 
części ramy okiennej, aby umoż-
liwić prawidłowe (m.in. z odpo-
wiednim spadkiem) zamoco-
wanie lub wymianę parapetu 
zewnętrznego pod ościeżnicą. 
W przeciwnym wypadku, może 
to powodować problemy ze 
szczelnością przegrody. Prosimy 
o zwrócenie szczególnej uwagi 
na firmy, które podszywają się 
pod współpracę ze Spółdziel-
nią w swoich ogłoszeniach na 
klatkach schodowych, oferując 
fałszywe „zniżki ze strony in-
westora”. Kierując się wyborem 
firmy wykonawczej, upewnijmy 
się, że jest to przedsiębiorstwo 
z długim stażem na rynku i do-
brą opinią. 

Więcej informacji na temat 
refundacji można uzyskać na 
naszej stronie internetowej  
www.fordonskasm.pl lub w Biu-
rze Obsługi Mieszkańców oraz 
Administracji Osiedli

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

pisemny 
wniosek

pisemna 
zgoda ze  

Spółdzielni

wypłata 
częściowej 
refundacji

uzgodnienie 
terminu  
odbioru  

i dokumentacja

Złożony w Administracji Osiedla  
lub Biurze Obsługi Mieszkańców /
Przesłany na adres e-mail:  
zarzad@fordonskasm.pl

- Wymiana okien najpóźniej do 10 grudnia
- Prawidłowy montaż ościeżnic i parapetów

- W terminie do 14 dni od montażu uzgodnienie 
z Administracją Osiedla terminu odbioru
- Złożenie dokumentów wskazanych przez 
Administrację Osiedla najpóźniej do 15 grudnia

- Prawo do uzyskania refundacji przysługuje 
osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu 
mieszkalnego, która na dzień składania  
wniosku nie zalega z opłatami za mieszka-
nie, w którym okna będą wymieniane. 
- Refundacja nie dotyczy stolarki okiennej 
o podwyższonym standardzie wymienionej 
przy zaangażowaniu środków Spółdzielni 
lub wbudowanej w trakcie inwestycji.
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WŁADZE MIASTA 
POSŁUCHAŁY CZŁONKÓW 
FSM – JEREMI PRZYBORA 
ZASTĄPIŁ JÓZEFA  
POWALISZA

ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA DO 
„WIATRAKA”
„Wiatrak” uczy, bawi i wychowuje, jak w Domu. Trwają za-
pisy na „wiatrakowe” zajęcia.

Wracamy do tematu dekomuni-
zacji nazw ulic w Fordonie. W po-
przednim wydaniu „efesemki” 
informowaliśmy o możliwości 
udziału w plebiscycie na nowe 
nazewnictwo ulic w Fordonie. 
Wśród propozycji wybranych przez 
Państwa w naszym plebiscycie 
zwyciężyły:

Zmiana z ul. Gen. Zygmunta 
Berlinga na ul. Studencką – 562 
głosy. Zmiana z ul. Teodora Du-
racza na ul. Ignacego Mościckie-
go – 354 głosy. Zmiana z ul. Stani-

sława Lehmana na ul. Bolesława 
Leśmiana – 623 głosy. Zmiana  
z ul. Józefa Powalisza na ul. Jere-
miego Przybory – 371 głosów. 

Liczba głosów oddanych na pozo-
stałe propozycje znajduje się na 
stronie internetowej spółdzielni. 
Wyniki plebiscytu zorganizowane-
go przez FSM zostały przekazane 
Prezydentowi Miasta, p. Rafałowi 
Bruskiemu. Jedna z zapropono-
wanych nazw uzyskała aproba-
tę bydgoskich radnych i od lipca 
dawna ulica Józefa Powalisza 

nosi imię Jeremiego Przybory. Za-
rząd FSM pragnie wyrazić swoje 
podziękowania za Państwa liczny 
udział w głosowaniu. Nasz plebi-
scyt był najskuteczniejszą formą 
wpłynięcia na decyzję urzędni-
ków i cieszymy się, że władze 
miasta postanowiły postąpić 
zgodnie z wolą mieszkańców. 
Na dzień oddawania artykułu do 
druku nie były znane decyzje co 
do pozostałych nazw ulic, któ-
re nada drogą administracyjną 
Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
Mikołaj Bogdanowicz. 

Najwięcej propozycji mamy 
dla dzieci i młodzieży. Uczy-
my angielskiego w kilku róż-
nych grupach wiekowych (już 
od 3 lat), a także astronomii 
oraz informatyki (kursy two-
rzenia stron internetowych, 
gier dla dzieci i aplikacji inter-
netowych). Dzieci i młodzież 
mogą też wybierać w „Wia-
traku” zajęcia artystyczne: 
naukę gry na jednym z sied-
miu instrumentów, zajęcia 
m u z y c z n e  a l b o  w o k a l n e , 
a także plastykę, rękodzieło, 
kurs rysunku bianconeri oraz 

origami. Mamy też zajęcia ta-
neczne – zumbę, taniec z ele-
mentami baletu, nowoczesny 
(dla dzieci w wieku 4-6 lat 
z naciskiem na hip-hop) oraz 
współczesny. Dla wielbicieli 
sportu mamy: akrobatykę, 
gimnastykę korekcyjną, pły-
wanie, tenis ziemny, stoło-
wy oraz szachy. Prowadzimy 
Akademię Młodych Dyplo-
matów i Małą Akademię Fi-
lozofii. Naszą specjalną pro-
pozycją dla dzieci i młodzieży 
jest Wolontariat GPS. Nazwa 
pochodzi od słów Giovanni 

Paolo Secondo, co znaczy Jan 
Paweł II (jest On dla nas wzo-
rem i przewodnikiem), a tak-
że od trzech wartości, które 
kształtują działanie naszych 
wolontariuszy:  Gotowość, 
Przyjaźń i Służba. W „Wiatra-
ku” w dni powszednie działa 
też bezpłatna świetlica „Pi-
nokio” dla dzieci i młodzie-
ży w wieku 6-19 lat, w której 
– poza odrabianiem lekcj i 
i nauką – odbywa się wiele 
różnych zajęć dodatkowych. 
Wszystkie  nasze zajęc ia , 
również te dla dorosłych, se-
niorów, niepełnosprawnych 
i mam z małymi dziećmi, są 
opisane na naszej stronie: 
www.wiatrak.org.pl. Zapisy 
trwają - w biurze „Wiatraka” 
(ul. Bołtucia 7), w godz. 9.00-
18.00 lub telefonicznie – tel. 
52 32 34 810. Dla naszych 
„stałych” klientów, GPS-ów 
oraz rodzeństw mamy pro-
mocyjne ceny!

Dołącz na do nas! FB/FordonskaSpoldzielniaMieszkaniowa
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UCZESTNICZYMY  
W WAŻNYCH 
WYDARZENIACH: 
SPARTAKIADA, ŚWIĘTO 
ŚLIWKI W STRZELCACH 
DOLNYCH 

CZAS NA RELAKS - KRZYŻÓWKAEBOK

Finał Spartakiady Stowarzyszenia „Razem dla Fordonu”

Finał Spartakiady Stowarzyszenia „Razem dla Fordonu”Święto Śliwki w Strzelcach Dolnych

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

6

POZIOMO:
1. Termin muzyczny
2. Przy niej spichrze
3. Odległość
4. Otrzymują je artyści
5. Lekcja na uczelni

Elektroniczne Biuro Obsługi 
Klienta (EBOK) nie odpoczywa, 
jest czynne całą dobę. Każde 
Państwa zgłoszenie będzie 
załatwione niezwłocznie, naj-
dalej następnego dnia. Poprzez 
komunikator zawiadomimy 
o realizacji danej sprawy. Za-
kładka „Zgłoszenia” umożliwia 
Państwu wysyłanie informacji. 
Można podać zmiany do nali-
czenia opłat, czy do bazy danych 

osobowych. Dajemy Państwu 
możliwość kontroli i aktuali-
zacji tych danych. Podajemy 
również stan konta, rozliczenia 
mediów i inne przydatne infor-
macje. Zachęcamy do zakła-
dania kont EBOK i korzystania 
z tej formy komunikacji. Konto 
można utworzyć on-line na 
stronie internetowej FSM - za-
kładka EBOK lub bezpośrednio  
w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Jesteśmy zabiegani, zapracowani  
i liczymy czas. Mamy go wciąż za mało. 
Jest dla nas cenny i musimy go szano-
wać. Doskonale to rozumiemy i dlate-
go umożliwiamy Państwu zgłaszanie 
spraw do naszej Spółdzielni nawet 
w nocy. 

6. Domowy lub państwowy
7. Dawniej czerwony autobus
8. Dzielnica w Bydgoszczy
9. Można kosą np. zboże
10. Kabaret lub zamknięte grono osób
11. Owoc pestkowy

Trzy osoby, które jako 
pierwsze zgłoszą się do 
sekretariatu FSM przy 
ul. Gen. F. Kleeberga 2 
wraz z prawidłowo ro-
związaną krzyżówką, 
otrzymają upominki od 
FSM. Konkurs trwa do 
15 grudnia 2017 r.
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ZIMA CORAZ BLIŻEJ,  
BĄDŹMY UWAŻNI!

WARTO TWORZYĆ SAMORZĄDY 
NIERUCHOMOŚCI

ZMIAN 
ORGANIZACYJNYCH 
CIĄG DALSZY  
- KONSERWATORZY

W celu zapewnienia bezpro-
blemowego funkcjonowania 
osiedli w okresie zimowym 
ponawiamy nasz coroczny 
apel o:

- parkowanie pojazdów tylko 
w miejscach do tego przezna-
czonych, a w szczególności 
o niezastawianie pojazdami 
chodników i  pieszojezdni, 
gdyż utrudnia to lub wręcz 
uniemożliwia odśnieżanie 
terenu za pomocą sprzętu 
mechanicznego,

-  z w r a c a n i e  s z c z e g ó l n e j 
uwagi na wywieszane przez 
Spółdzielnię ogłoszenia do-

tyczące organizacji  ruchu, 
- poruszanie się po tych czę-
ściach szerokości chodników  
i pieszojezdni, które zostały 
zabezpieczone przed gołole-
dzią,

- odśnieżanie balkonów, pa-
rapetów okiennych i zadaszeń 
nad balkonami ostatniej kon-
dygnacji, co zapobiegnie po-
wstawaniu niebezpiecznych 
sopli i przecieków w położo-
nych poniżej mieszkaniach,

- zamykanie drzwi i  okien 
w pomieszczeniach wspólne-
go użytku.

W zasobach Fordońskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej funkcjonu-
je 69 Samorządów Nieruchomo-
ści, które poprzez przedstawicieli 
i we współpracy z organami oraz 
służbami FSM mogą realizować 
swoje regulaminowe upraw-
nienia. W wielu przypadkach 
współpraca ta układa się bardzo 
dobrze i są widoczne jej efekty. To 
mieszkańcy obserwujący na tere-
nie i w obrębie swoich nierucho-
mości „życie na co dzień”  wiedzą 
najlepiej, gdzie zamontować progi 
spowalniające, zmienić oznako-

wania w ruchu pojazdów i wska-
zać co zgodnie z  ich potrzebami 
jest ważniejsze: czy remont klat-
ki schodowej, czy wymiana na-
wierzchni chodnika. Aby poznać 
najpilniejsze  potrzeby w zakresie 
bieżącego utrzymania stanu tech-
nicznego części wspólnych nieru-
chomości, będziemy zapraszać 
przedstawicieli Samorządu Nie-
ruchomości do udziału w przeglą-
dach rocznych ich nieruchomości. 
Ponieważ fundusz remontowy  
dla danej nieruchomości jest wa-
runkowany przez wysokość opłat 
wnoszonych przez jej mieszkań-
ców, to jego kwota ogranicza 
zakres robót. Dlatego też wnio-
ski i opinie Samorządów Nieru-
chomości są w tym kontekście 
cennym materiałem do wykorzy-
stania w tworzonych przez Spół-
dzielnię planach remontowych 
dla poszczególnych nierucho-
mości.  Obecnie Fordońska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa posiada  
w swoich zasobach 231 budynków. 
W jednej trzeciej z nich powstały 

nie tylko zalążki samorządności 
mieszkańców, ale bardzo spraw-
nie działające Samorządy.

Zarząd i Rada Nadzorcza FSM 
stawiają sobie za cel dalszy rozwój 
samorządności mieszkańców po-
przez powoływanie Samorządów 
w kolejnych nieruchomościach 
oraz aktywizowanie już istnieją-
cych. Szczególne słowa zachęty 
kierowane są do ludzi młodych, 
którzy zamieszkują w zasobach 
FSM i już dziś poprzez promowa-
nie swoich pomysłów mogą mieć 
wpływ na funkcjonowanie i wy-
gląd zamieszkiwanych budynków 
i ich otoczenia.

Samorządy Nieruchomości to 
także szansa na lokalną dysku-
sję, aktywizację mieszkańców, 
pojawienie się nowych inicjatyw,  
nie tylko w zakresie związanym 
ze Spółdzielnią, ale chociażby 
w obszarze współdziałania z jed-
nostkami administracji publicznej 
i jej jednostkami pomocniczymi 

w postaci samorządowych rad 
osiedli. A zamierzeń i projektów 
mających wpływ na życie miesz-
kańców Fordonu jest coraz wię-
cej, np. realizowanych w ramach 
Bydgoskiego Budżetu Obywa-
telskiego.  Kluczowe jest to, aby 
mieszkańcy chcieli działać dla 
dobra spółdzielni, a więc w kon-
sekwencji swojego własnego. 
Gorąco ich do tego zachęcamy. Już 
niejednokrotnie udowodniliśmy, 
że działając razem możemy zro-
bić wiele dobrego .
 
Pełnomocnik Zarządu ds. Samo-
rządowych Krzysztof Mójta tel. 
52 343 02 72 wew. 333, kom. 668 
437 629 k.mojta@fordonskasm.
pl. Wszelkie informacje nt. two-
rzenia i funkcjonowania Samo-
rządów Nieruchomości możecie 
Państwo uzyskać również w Ad-
ministracjach Osiedli. 

Notowała Iga Nowicka

Od dłuższego czasu, jak Pań-
stwa na bieżąco informuje-
my, trwają prace związane  
ze zmianą struktury organi-
zacyjnej. Łączymy komórki 
organizacyjne,  zmieniamy 
siedziby administracji,  re-
organizujemy pracę na po-
szczególnych stanowiskach, 
tak by podnieść efektywność, 
zmniejszyć koszty a przede 
wszystkim dostosowywać 
naszą firmę do zmieniających 
się okoliczności i  Państwa 
oczekiwań. W przyszłym roku 
planujemy dokonać zmiany 
organizacji pracy konserwa-

torów. Utworzony zostanie 
nowy dział, wyposażony zo-
stanie w nowe narzędzia, 
zmianie ulegną również go-
dziny pracy konserwatorów, 
tak by zapewnić Państwu 
dostęp do ich usług również 
w godzinach popołudnio-
wych. Siedzibą tego działu 
będzie Administracja Osiedla 
przy ulicy Fiedlera 9. O szcze-
gółach będziemy Państwa 
informować na łamach naszej 
gazetki i na stronie interneto-
wej po zatwierdzeniu plano-
wanych zmian przez Zarząd 
i Radę Nadzorczą.

Poruszamy ważny temat funkcjonowania Samorządów Nierucho-
mości. O tym, dlaczego rola mieszkańców jest kluczowa w zarządza-
niu nieruchomością, opowiada Krzysztof Mójta, Pełnomocnik Zarządu  
ds. Samorządowych.
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GRUPA BROKERSKA ODYS Sp. z o.o. jest licencjonowanym 
doradcą ubezpieczeniowym. Doradzamy w ubezpieczaniu, 
ubezpieczamy korporacje, instytucje, przemysł, podmioty 
gospodarcze. 

Zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce, 
jak i w krajach Unii Europejskiej, działalność brokerska 
podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, podobnie jak 
działalność banków i firm ubezpieczeniowych.  

Jesteśmy firmą brokerską, która ma swój wkład w kształt 
i obecny stan rynku usług brokerskich. Jako licencjonowany 
doradca, prowadzimy obsługę firm wszystkich branż, na terenie 
całego kraju, w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, 
w których jest zaangażowany kapitał zarówno polski: publiczny 
i prywatny, jak i międzynarodowy. 

Nasze kilkunastoletnie doświadczenie pozwala nam 
obsługiwać podmioty gospodarcze o dużym potencjale  
i rozbudowanych strukturach organizacyjnych oraz  
z powodzeniem konkurować z europejskimi firmami 
brokerskimi, gdzie obsługę ubezpieczeniową oddziałów 
znajdujących się na terenie RP powierzono naszej spółce. 
Obsługujemy również podmioty gospodarcze sektora 
publicznego, w których ubezpieczyciel jest wyłaniany w drodze 
przetargu zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”. 

Naszymi Klientami są grupy kapitałowe, korporacje z kapitałem 
prywatnym, w tym międzynarodowym, jak i z kapitałem 
publicznym. 

Ubezpieczamy Spółki branży energetycznej, budowlanej, 
rolno-spożywczej, finansowej, mieszkaniowej (spółdzielnie 
mieszkaniowe, spółki zarządzające mieszkaniami miejskimi, 

wspólnotami mieszkaniowymi) oraz związane z utrzymaniem 
czystości w miastach. 

Korzyści wynikające z naszej oferty
1. Określenie rzeczywistego zapotrzebowania na ochronę 
ubezpieczeniową.
2. Analiza ryzyka zmierzająca do zoptymalizowania zakresu 
pokrycia w kontekście składki ubezpieczeniowej – audyt 
ubezpieczeniowy.
3. Możliwość korzystania z innowacyjnych  
i niekonwencjonalnych (na polskim rynku ubezpieczeniowym) 
rozwiązań.
4. Uproszczenie formalności ubezpieczeniowych.
5. Optymalizacja kosztów.
6. Szkolenia.
7. Serwis ubezpieczeniowy – w tym bieżące doradztwo 
ubezpieczeniowe, monitoring rynku w zakresie nowych 
produktów i rozwiązań ubezpieczeniowych zwiększających 
bezpieczeństwo funkcjonowania. 
8. Serwis likwidacyjny.
9. Serwis prawny.
10. Serwis finansowy.

CHCESZ UBEZPIECZYĆ SWOJĄ FIRMĘ, PRZEDSIĘBIORSTWO, 
INSTYTUCJĘ – JESTEŚ OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ ZA 
UBEZPIECZENIA W SWOIM MIEJSCU PRACY – POTRZEBUJESZ 
PROFESJONALNEGO DORADZTWA – ZGŁOŚ SIĘ DO NAS 
(dla naszych Klientów nasze usługi są bezpłatne – wynika 
to z przepisów ustawowych – wszystko wyjaśnimy podczas 
indywidualnej rozmowy). 

KONTAKT BEZPOŚREDNI:  
Mirosław Krzemkowski – broker ubezpieczeniowy  
+48 604 592 137

ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz, tel.  /52/ 376-87-50

GRUPA BROKERSKA 
ODYS Sp. z o.o.


