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55 LAT ROZWOJU FORDONU

Na „Bajce”  
będzie  
jak w bajce

WSPOMNIENIA Z BUDOWY DZIELNICY
O tym jak 55 lat temu Fordon budowano rozmawiamy z członkami Zarządu Spółdzielni, którzy 
swoje funkcje piastowali w pierwszych latach działalności FSM. Pan Prezes Kazimierz Szymański 
i jego Zastępca Pan Jerzy Głogowski opowiedzieli redakcji „efesemki”, jak wyglądały początki 
budownictwa mieszkaniowego w Starym i Nowym Fordonie. 

„efesemka”: Proszę przedstawić się 
naszym młodszym czytelnikom.
Pan Kazimierz Szymański (KS): Od 
1971 roku pełniłem funkcję Preze-
sa Zarządu Fordońskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. W okresie od 1984 
roku moim pier wszym zastęp-
cą był Jerzy Głogowski. Odpowia-
dał za inwestycje. Drugi zastępca  
ds. ekonomicznych to Główny Księgo-
wy Jacek Kuminek, a trzecim był pan 
Joachim Frantz, który prowadził spra-
wy gospodarki zasobami mieszkanio-
wymi. Każdy z nas był przygotowany 
zawodowo do pełnionych funkcji. 
Z pierwszego zawodu jestem techni-
kiem geodetą. Po studiach osiągną-
łem tytuł magistra nauk prawnych na 
UMK i ukończyłem aplikację radcow-
ską, jestem wpisany do Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Bydgoszczy pod 
numerem BD316. Na Wydziale Ekono-
micznym Szkoły Głównej Handlowej 
pisałem pracę z organizacji zarządza-
nia Fordońską Spółdzielnią Miesz-
kaniową i podziału na osiedla. Dziś 
powiedzielibyśmy, że studiowałem 

zarządzanie miastem. Również moi 
zastępcy byli profesjonalistami. Pan 
Głogowski był szefem przygotowania 
inwestycji w Unisławiu, technikiem 
budowlanym z dużym doświadcze-
niem. Jacek Kuminek kończył ekono-
mię i finanse na UMK, był biegłym 
księgowym. Joachim Frantz był inży-
nierem budownictwa. Funkcjonowały 
3 działy: przygotowania inwestycji, 
realizacji inwestycji i rozliczeń inwe-
stycji. Po roku 1981 Fordońska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa zatrudniała 
już ponad 250 pracowników. 
Pan Jerzy Głogowski (JG): Do 1980 roku 
byłem nieetatowym członkiem Zarzą-
du, w kwietniu zostałem przyjęty na 
etat. Pełniąc funkcję zastępcy prezesa, 
odpowiadałem za inwestycje. 

Kiedy powstała spółdzielnia? 
JG: Zebranie założycielskie Fordońskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się 
29 lutego 1962 roku, a powołanie do 
rozpoczęcia działalności nadał Cen-
tralny Związek Spółdzielczości Bu-
downictwa Mieszkaniowego (CZSBM) 

w Warszawie. Nastąpiło to 19 czerwca  
1963 roku i od tego czasu działa w For-
donie Spółdzielnia Mieszkaniowa. 
KS: Kiedy 1 kwietnia 1970 roku rozpo-
czynałem pracę jako pierwszy pełno-
etatowy Kierownik Spółdzielni, nazwa 
brzmiała „Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Fordonie”. Taki stan rzeczy utrzymał 
się do 1973 roku. 1 stycznia 1973 roku 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mini-
strów miasto Fordon zostało włączone 
w granice administracyjne Bydgoszczy. 
Wówczas 150 mieszkań w blokach przy 
ulicy Polnej 1, 3 i 5 otrzymało nowy 
adres: ulica Altanowa. Nie tylko ulice 
zmieniły nazwę, zmieniła ją również 
spółdzielnia i od tej pory to „Fordońska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa”. 

Gdzie była siedziba spółdzielni?
KS: Początkowo, w latach 1969-1974, 
mieściła się w mieszkaniu przy ul. Al-
tanowej 5 – obiekcie wybudowanym 
przez FSM. Następnie Zarząd spół-
dzielni przeniósł się do pawilonu przy 
Pielęgniarskiej. W 1983 roku spółdziel-
nia przeprowadziła się do obecnej lo-

kalizacji, z tym że adres był przy ulicy 
pułkownika Tałdykina. Postaraliśmy 
się o przypisanie siedziby spółdzielni 
do ulicy Kleeberga i to się udało. Żar-
tobliwie ujmę to tak: wiadomo, że ge-
nerał jest lepszy niż pułkownik.

W jaki sposób rozwijała się FSM? 
KS: Kiedy rozpoczynałem pracę w FSM, 
do użytku oddane były trzy budynki 
przy dzisiejszej Altanowej i kotłownia, 
którą w 1972 roku przekazaliśmy Wo-
jewódzkiemu Przedsiębiorstwu Ener-
getyki Cieplnej (WPEC) w Bydgoszczy. 
W sezonie grzewczym 1972/73 już 
zakupowaliśmy ciepło dla trzech bu-
dynków. Kluczową inwestycją było 
wybudowanie nowej kotłowni, która 
zaopatrywałaby w ciepło kolejne nie-
ruchomości. Mieliśmy zamiar budować 
więcej bloków. Inwestorem była FSM. 
Współpracował z nami Inwestprojekt, 
wykonawcą był Budopol. Dzięki temu, 
że powołaliśmy WPEC na pełnomoc-
nika inwestora, w momencie odbioru 
nowa kotłownia przeszła na majątek 

dokończenie na str. 2
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WSZYSTKIE KOLORY FORDONU 
Upragniona wiosna zagości-
ła na fordońskich osiedlach. 
Długo wyczekiwana, po nie-
przyjemnej zimie pojawiła się 
w kwietniu i zagościła na do-
bre. Dzięki dużej ilości promie-
ni słonecznych świat przyrody 
obudził się do życia, obdarza-
jąc nas kwitnącymi drzewa-
mi, krzewami, kwiatami. Tuż 
po Świętach Wielkanocnych 

zaobserwowaliśmy rozkwit 
pączków na drzewach i krze-
wach, trawa stała się bardziej 
zielona, zakwitły pierwsze 
wiosenne gatunki kwiatów. 
Pracownicy spółdzielni przy-
stąpili do usuwania śladów 
zimy i przygotowania osiedlo-
wej infrastruktury do sezonu 
wiosenno-letniego. Miesz-
kańcy zabrali się za porządki 

w przyblokowych ogródkach. 
W ruch poszły grabie, sekatory 
i motyki. Z ziemi wyłoniły się 
kolorowe główki krokusów, tu-
lipanów i żonkili. Forsycje jak co 
roku zakwitły na żółto, przy-
ciągając spojrzenia przechod-
niów. Białe kwiatki jabłonek 
i nieśmiałe, zaróżowione śliw-
ki zapraszają, by podziwiać ich 
korony. Lada dzień zakwitną 

magnolie. A wszystko to dzieje 
się przy akompaniamencie pta-
sich śpiewów. Nic dziwnego, że 
spacerowicze wydłużyli swoje 
codzienne trasy, a sąsiedzkie 
pogawędki powróciły na ła-
weczki. 

Temat porządkowania zie-
leni i dbania o ochronę środo-
wiska niejednokrotnie pojawi 
się w bieżącym wydaniu „efe-

semki”. Dwa lata temu po pra-
cy posprzątaliśmy teren parku 
na „Bajce”. Teraz przedsta-
wiamy pomysły na jego nowe 
zagospodarowanie. Piszemy 
również o trudnym temacie 
śmieci. W dalszym ciągu widok 
odpadów porzuconych wokół 
śmietników to częsty widok. 
W tekście dotyczącym segre-
gacji odpadów opisujemy, co 

dzieje się w sytuacji, gdy śmie-
ci nie trafiają do właściwego 
kosza. Poruszamy również 
ważną kwestię drzew na osie-
dlach. Oprócz wiosennych te-
matów w niniejszym numerze 
gazetki nie zabrakło miejsca 
na praktyczne porady, fordoń-
ską legendę i ważne rozmowy. 
Gorąco zachęcamy Państwa do 
lektury. l         red.

WPEC, a Spółdzielnia uzyska-
ła umorzenie kredytu zacią-
gniętego na budowę. Nie tylko 
to świadczyło o naszej pomy-
słowości. Nowa kotłownia, 
wydajniejsza od poprzedniej, 
zaopatrywała w ciepło kolejne 
nieruchomości, a my mogliśmy 
dokonać przeróbek w poprzed-
niej. Przerobiliśmy ją na sklep 
spożywczy. Jedyny na osiedlu. 
Później powstawały kolejne 
nieruchomości mieszkalne przy 
ulicy Pielęgniarskiej. 
JG: Osiedle „Nad Wisłą” jest ko-
lebką FSM. To tam zamieszkali 
pierwsi członkowie spółdzielni. 
Na osiedlu mieszkali wówczas 
głównie pracownicy Rometu, 
Zakładów Chemicznych i pra-
cownicy Zakładu Karnego. 

Jak wyglądało życie na osiedlu?
KS: Mieszkańcy cieszyli się ze 
swoich „M”, ale zmagali się 
z dojazdem, z brakiem towarów. 
Dopóki nie przerobiliśmy starej 

kotłowni, na osiedlu nie było na-
wet sklepu. W pierwszym okresie 
funkcjonowania około 150 miesz-
kań miało w kuchniach trzon 
węglowy. Korzystając z pomocy 
członków spółdzielni zatrud-
nionych w Zakładzie Karnym, 
staraliśmy się o pomoc osadzo-
nych. Dostawaliśmy więźniów 
do pracy, a oni przerzucali wę-
giel z placu do bunkra kotłowni. 
W mieszkaniach przy Altanowej 
1, 3 i 5 nie było gazu. Przy Pielę-
gniarskiej 31 i 29 była instalacja 
gazowa, ale trzeba było stosować 
butle na gaz, bo nie było sieci. 
Załatwialiśmy dostawy gazu na 
telefon. W latach 1973-74 uzbro-
iliśmy cały teren Osiedla „Nad 
Wisłą” w sieć wodno-kanaliza-
cyjną. To pozwoliło na budowę 
kolejnych mieszkań. Problemem 
był dostęp do lekarza. Na rzecz 
Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 2 
udostępniliśmy przy ulicy Pielę-
gniarskiej trzy mieszkania. Taki 
stan rzeczy utrzymywał się do 

momentu wybudowania praw-
dziwej przychodni przy Pielę-
gniarskiej 11. Niepodważalnym 
sukcesem była podstacja po-
gotowia ratunkowego, które nie 
musiało docierać tutaj z odległe-
go centrum miasta. W Nowym 
Fordonie funkcjonowało kilka 
tzw. „lekarzówek”. Jedno miesz-
kanie udostępnialiśmy lekarzowi 
do życia, a drugie do przyjmowa-
nia pacjentów. Takie były czasy 
i trzeba było sobie radzić. 

Fordon budował się na potęgę. 
Proszę nam o tym opowiedzieć. 
JG: Prace budowlane na Osie-
dlu „Nad Wisłą” trwały do  
1980 roku. W tym samym czasie, 
zgodnie z uchwałą Rady Nadzor-
czej oraz pozytywną opinią Wo-
jewódzkiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w Bydgoszczy Zarząd 
FSM został inwestorem budu-
jącego się tzw. „Nowego Fordo-
nu”. W tamtym czasie na terenie 
przyszłego osiedla toczyły się już 
intensywne prace związane z bu-
dową infrastruktury podziemnej, 

tj. uzbrojenia terenu w instalacje 
wodno-kanalizacyjną i energię 
elektryczną. Na Nowy Fordon 
mówiło się wówczas jeszcze 
„Wschodnia Dzielnica Mieszka-
niowa”. Pracę zaczynało się rano, 
a kończyło wtedy, kiedy warunki 
na to pozwoliły. Niejedną noc 
przepracowaliśmy… Wszystko 
musiało być dopilnowane, prze-
cież budowa bloków mieszkal-
nych to wielkie przedsięwzięcie 
i odpowiedzialność. 
KS: Kiedy powstawały osiedla 
Nowego Fordonu, budowaliśmy 
od tysiąca do tysiąca czterystu 
mieszkań rocznie. Plus infra-
strukturę i obiekty przejmowane 
przez władze miejskie, jak szkoły, 
przedszkola, żłobki. Każdy wybu-
dowany obiekt taki jak szkoła czy 
przedszkole trzeba było rozliczyć 
i wystąpić do banku o umorzenie 
kredytu spółdzielni. Wznosili-
śmy pawilony handlowe, kluby 
osiedlowe i inne obiekty (banki, 
centralę telefoniczną).  Od 1981 
do 1990 roku budowaliśmy dla 
wszystkich spółdzielni, które nie 

inwestowały. Budowaliśmy dla 
wojska, milicji, zakładów pracy, 
wojewody i prezydenta miasta. 
W 1990 roku w zasobach FSM 
było około 10 500 mieszkań i cała 
infrastruktura. 
JG: Rozpoczynając od „Bohate-
rów”, nowe osiedla budowaliśmy 
głównie w technologii wielkiej 
płyty, tzw. systemie szczeciń-
skim. Dzisiejsze osiedle „Boha-
terów” w naszej inżynierskiej 
nomenklaturze określane było 
jako jednostka A2. Osiedle „Szy-
bowników” było jednostką A3 
a „Tatrzańskie” jednostką C4. Póź-
niej nazwy ulic i osiedli nadawała 
Rada Miasta Bydgoszczy. Realiza-
torem budów był Bydgoski Kom-
binat Budowlany Wschód. Osiedle 
„Bajka” powstało w technologii 
OWT, wykonawcą było Bydgoskie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Ogólnego. Osiedle „Szybowników” 
budowaliśmy w technologii WK-70 
i systemie OWTR.

Czy mieszkańcy mieli jakiś 
wpływ na wygląd osiedli?

JG: Ciałem doradczym dla Spół-
dzielni był Osiedlowy Komitet 
Samorządu Mieszkańców – 
pierwowzór dzisiejszych samo-
rządów nieruchomości. Komitet 
ustalał, jakie usługi są potrzeb-
ne na osiedlu i zgodnie z opinią 
komitetu budowaliśmy pawi-
lony usługowe, lokując w nich 
niezbędne sklepy, zakłady, 
przedszkola czy żłobki. 
KS: Pojawiały się naciski z róż-
nych stron, wiele osób miało 
swoje pomysły. Pomimo zgody 
na pełną wycinkę drzew, byłem 
w tym bardzo powściągliwy. 
Dzięki temu dziś osiedle „Przy-
lesie” wygląda tak jak wygląda, 
a Fordon może cieszyć się zie-
lenią.

Dziękuję za rozmowę. 

Dodamy tylko, iż obaj Panowie 
nadal mieszkają w zasobach 
Fordońskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej i żywo interesują się jej 
rozwojem. l

Iga Nowicka

Wspomnienia z budowy Dzielnicy 
dokończenie ze str. 1
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SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE  
U NASZYCH SĄSIADÓW. NIEMCY
W Niemczech działa ponad 2 tys. spółdzielni mieszkaniowych, dysponujących powyżej 2 mln mieszkań, w których mieszka 
ok. 3 mln członków spółdzielni z rodzinami. Mieszkania spółdzielcze obok mieszkań na wynajem oraz własnościowych 
są w tym kraju jedną z ważniejszych form zamieszkiwania. 

Podstawy spółdzielczości 
w Niemczech reguluje prawo 
spółdzielcze. Szczegóły dzia-
łania spółdzielni zawarte są 
w statutach i dotyczą celów 
działania, praw i obowiązków 
członków, struktury organi-
zacyjnej, zasad przyznawania 
mieszkań, warunków przystą-
pienia do spółdzielni itd. Prawo 
spółdzielcze i statut spółdzielni 
w zupełności wystarczają Niem-
com do zarządzania obszarem 
spółdzielczości. W porównaniu 
z naszym prawodawstwem, 
nie ma w Niemczech uregulo-
wań prawnych dedykowanych 
poszczególnym sektorom 
spółdzielczym. Spółdzielnie 
mieszkaniowe nie korzysta-
ją ze „specustawy”, jaką jest 
u nas Ustawa o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Oczywiście, 
dodatkowo, przy rozstrzyganiu 
wszelkich spraw wykorzystywa-
ne jest obowiązujące w Niem-
czech „prawo cywilne”. 

Umowa użytkowania 
a umowa najmu
W każdym statucie wskazany 
jest cel działania spółdzielni 
mieszkaniowej, tj. zapewnienie 
w przystępnej cenie członkom 
spółdzielni dobrych miesz-
kań. Podstawą i decydującym 
wyznacznikiem członkostwa 
w spółdzielni jest uzyskanie do-
żywotniego prawa do zamiesz-
kiwania lub korzystania z loka-
lu. Osoba wprowadzająca się do 

mieszkania spółdzielczego nie 
zawiera ze spółdzielnią umowy 
najmu w klasycznym rozumie-
niu, ale długotrwałą umowę 
użytkowania. 

U m o w a  d ł u g o t r w a ł e g o 
użytkowania mieszkania – 
w porównaniu z umową najmu 
– ogranicza jednostronne jej 
wypowiedzenie, co członkom 
spółdzielni ma dać poczucie 
zamieszkiwania „we własnym 
mieszkaniu”. Nie upoważnia to 
jednak członka spółdzielni do 
„dowolnego” obchodzenia się 
z użytkowanym mieszkaniem, 
a ciężkie wykroczenia przeciw-
ko statutowi oraz niepłacenie 
czynszu oprócz doraźnych sank-
cji mogą skutkować wypowie-
dzeniem umowy. W umowie 
użytkowania ustala się m.in. 
miesięczną opłatę za użytkowa-
nie, która odpowiada czynszo-
wi. Wysokość opłaty zależy od 
wielu czynników: szczególnie 
od wielkości, położenia i stanu 
mieszkania. Ponieważ jednak 
celem spółdzielni nie jest speku-
lacja i odnoszenie najwyższych 
możliwych zysków, nawet świe-
żo wyremontowane mieszkania 
są tańsze od porównywalnych 
mieszkań na prywatnym rynku 
mieszkaniowym.

Udziały i prawo głosu
Aby zostać członkiem spół-
dzielni w Niemczech i  za-
mieszkać w mieszkaniu spół-
dzielczym, należy przedłożyć 

wniosek o przyjęcie do spół-
dzielni i wykupić przynajmniej 
jeden udział, którego wartość 
wynosi najczęściej ok. 150–160 
euro. Aby uzyskać mieszkanie 
1-pokojowe z wnęką kuchen-
ną, należy najczęściej wnieść  
2 udziały. Za mieszkanie 1-po-
kojowe z kuchnią (M2) wnosi 
się 3 udziały, za M3 – 5 udzia-
łów i odpowiednio: za M4  
– 7 udziałów, M5– 9 udziałów, M6  
– 11 udziałów. Dotyczy to sytu-
acji, gdy wszystkie pokoje po-
siadają powierzchnię powyżej 
10 mkw. Jeżeli w mieszkaniu 
są pokoje niespełniające tego 
wymogu, to od każdego pokoju 

o powierzchni mniejszej niż 10 
mkw odlicza się 1 udział.

Każdy członek spółdzielni 
ma prawo głosu, niezależnie 
od tego, ile posiada udzia-
łów. W dużych spółdzielniach 
członkowie wybierają swoich 
przedstawicieli do reprezen-
tującego ich interesy Zgroma-
dzenia Członków. Zadaniem 
Zgromadzenia Członków jest 
m.in. wybór ze swego grona 
Rady Nadzorczej, która doradza 
i kontroluje Zarząd spółdzielni. 
Członkowie spółdzielni mają 
aktywne i bierne prawo wybor-
cze, to oznacza, że sami mogą 
się ubiegać się o pozycję przed-

stawiciela lub miejsce w Radzie 
Nadzorczej. 

Poręczenie i brak dziedziczenia
Ważnym elementem uję-
tym w prawie spółdzielczym 
w Niemczech jest poręczenie. 
Wynika ono z tzw. solidarności 
członków w „dobrych i złych 
czasach”, co oznacza, że w przy-
padku bankructwa członkowie 
spółdzielni odpowiadają do wy-
sokości swojego udziału. Statu-
ty mogą zawierać zapisy o dalej 
idącej odpowiedzialności ma-
terialnej członków, ale w więk-
szości spółdzielni zostały one 
wykluczone. 

Przepisy prawa spółdzielcze-
go stanowią jednoznacznie, że 
współwłasność członków 
spółdzielni nie dotyczy uży-
wanego przez danego członka 
mieszkania, ale całości mająt-
ku spółdzielni. Spółdzielnia 
pozostaje właścicielem dzia-
łek, domów i mieszkań, nieza-
leżnie od tego, kto ile posiada 
udziałów. Wszystkie zgroma-
dzone udziały wraz z innymi 
oszczędnościami tworzą kapi-
tał własny spółdzielni i sta-
nowią podstawę jej działania. 
Wykorzystywane są na nowe 
inwestycje lub czasowo groma-
dzone jako oszczędności. 

Osoba wyprowadzająca się 
z mieszkania spółdzielcze-
go przestaje być członkiem 
spółdzielni i otrzymuje swoje 
udziały bez oprocentowania 
z powrotem. Wypłata udzia-
łów następuje według zasad 
aktualnego statutu. Mieszka-
nia spółdzielcze w Niemczech 
nie mogą być dziedziczone, 
ponieważ prawo do tych miesz-
kań nie jest prawem własności, 
lecz prawem do długotrwałego 
użytkowania. Dziedziczone na-
tomiast są udziały, dające spad-
kobiorcom, zgodnie z zasadami 
statutowymi, prawo do dalsze-
go zamieszkiwania w zasobach 
spółdzielni. l

Krzysztof Mójta

Przy opracowaniu artykułu wykorzy-

stano materiały z różnych publikacji 

Pani Prof. M. Blum.

SZKODY WYWOŁANE NIEPRAWIDŁOWYM KORZYSTANIEM  
Z INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
Kanal izacja  w budynkach 
mieszkalnych została zapro-
jektowana, aby przyjmować 
ścieki z naszych mieszkań. 
Mówiąc „ścieki” mamy na myśli 
nieczystości sanitarne i papier 
toaletowy. Inne śmieci wrzu-
cane do toalety zapychają nie 
tylko sedes, ale również kana-
lizację wewnątrz budynku, co 
najczęściej kończy się cofnię-
ciem ścieków, zalaniem miesz-
kania i staje się przyczyną po-
ważniejszej awarii. Najczęstszą 

przyczyną powstawania zato-
rów w sieci kanalizacyjnej jest 
nieprawidłowe użytkowanie 
i niedbałość o instalację kana-
lizacyjną.

Mieszkańcy, którzy traktują 
kanalizację jak składowisko 
odpadów, do którego można 
wrzucić wszystko, narażają 
siebie i mieszkańców budyn-
ku na koszty związane z ko-
niecznością angażowania spe-
cjalistycznego sprzętu do jej 
oczyszczania.

Ponadto w wyniku zapchania 
sieci kanalizacyjnej narażają 
swoich sąsiadów na zalanie 
piwnic czy łazienek, a co za tym 
idzie – nieprzyjemny zapach. Do 
takich sytuacji dochodzi kilka 
razy w miesiącu.

Prosimy wszystkich miesz-
kańców naszych zasobów o pra-
widłowe korzystanie z kanaliza-
cji sanitarnej i nie traktowanie 
jej jak pojemnika na śmieci. l

Anna Dawidziak

Czego nie wolno wrzucać do kanalizacji:
• artykułów higieny osobistej (waciki, wata, podpaski, tampony, chusteczki 

nawilżone, pieluchy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu itp.
• rajstop, bandaży, mat. opatrunkowych, szmat – te nie rozpuszczają się w wo-

dzie, zbijają się w rurach w zwartą masę
• tłuszczów, olejów, kości, odpadów kuchennych, resztek jedzenia – pod wpły-

wem zimnej wody tężeją w rurach, tworząc nieprzepuszczalną bryłę
• lekarstw, igieł, farb i chemikaliów 
• odpadów budowlanych, np. zaprawy cementowej, piachu, gipsu, klejów, la-

kierów, żywic
• rękawic gumowych, włosów, torebek foliowych, korków itp.
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PORADY 

KONSERWATORA
Jak dbać o instalcję centralnego ogrzewania, gdzie zgłaszać 
awarie i co robić, gdy przepalają się bezpieczniki? Tych i in-
nych rad udziela konserwator.

1. Dbajmy o właściwe użyt-
kowanie instalacji central-
nego ogrzewania. Po zakoń-
czeniu sezonu grzewczego 
należy maksymalnie otwo-
rzyć zawory termostatycz-
ne. Wykonanie tej prostej 
czynności umożliwi odpo-
wiednie przeprowadzanie 
prac remontowych instalacji 
poza sezonem grzewczym. 
Pozwoli także na jej prawi-
dłowe przygotowanie do 
następnego sezonu, w tym 
również uniknięcie najczę-
ściej  występujących pro-
blemów, tj. zapowietrzania 
grzejników. Przypominamy, 
że instalacja centralnego 
ogrzewania jest napełniona 
wodą przez cały rok. 

2. Brak prądu w mieszkaniu. 
Najczęstszą przyczyną jest 
przepalanie się bezpieczni-
ków w lokalu lub wyłączenie 

bezpieczników automatycz-
nych. Taką awarię można 
usunąć samodzielnie po-
przez ich wymianę lub po-
nowne włączenie. Należy 
zwrócić uwagę na stosowanie 
bezpieczników z odpowied-
nimi parametrami. Nieprawi-
dłowa wielkość może powo-
dować np. powtarzające się 
wyłączanie lub uszkodzenie 
instalacji elektrycznej. Awa-
rię bezpiecznika przedlicz-
nikowego należy zgłosić do 
Administracji (poza godzi-
nami pracy Spółdzielni do 
pogotowia technicznego), 
która dokona jego wymiany. 
Mieszkaniec jest zobowią-
zany do poinformowania 
zakładu energetycznego 
o konieczności ponownego 
założenia plomby. Koszt no-
wego zabezpieczenia oraz 
wymiany bezpiecznika po-
nosi lokator. 

3. Awaria i co dalej? W godzi-
nach pracy Spółdzielni zgło-
szenia przyjmuje Administra-
cja Osiedla, która uruchamia 
odpowiednią procedurę po-
stępowania. Poza godzinami 
pracy zgłoszenia dotyczące 
instalacji centralnego ogrze-
wania, wodno-kanalizacyjnej, 
elektrycznej i gazowej należy 
kierować do pogotowia tech-
nicznego. Warto pamiętać, że 
koszty likwidacji awarii insta-
lacji w części przynależnej do 
mieszkania ponosi lokator, 
a z funduszu nieruchomości 
pokrywane są naprawy w czę-
ści wspólnej. Aktualne dane 
kontaktowe do Administracji 
oraz pogotowia techniczne-
go umieszczone są w gablo-
tach ogłoszeniowych oraz na 
stronie internetowej www.
fordonskasm.pl. l

Krzysztof Żelazny

„BIEGAJĄCY” PROBLEM
Lato za pasem, porządki wio-
senne już za większością z nas. 
Jednym z ważniejszych aspek-
tów dbania o czystość w nieru-
chomości, poza czynnościami 
wykonywanymi przez podmioty 
sprzątające, jest utrzymanie ich 
właściwego stanu sanitarnego. 
W naszej Spółdzielni specjali-
styczna firma zajmuje się wy-
konywaniem deratyzacji, de-
zynsekcji i niekiedy dezynfekcji, 
jak również usuwaniem gniazd 
os i szerszeni. Jednym z najbar-
dziej uciążliwych problemów są 
szkodliwe owady latające i bie-
gające, np. karaluchy i prusaki.

Najlepszym i najskutecz-
niejszym sposobem ich zwal-
czania jest zapobieganie, czyli 
przestrzeganie podstawowych 
zasad higieniczno–sanitarnych 
w mieszkaniu. Warto pamiętać 
o częstym wietrzeniu, odkurza-
niu pomieszczeń, a zwłaszcza 

o  r e g u -
l a r n y m 
w y r z u -
caniu ze-
p s u t y c h 
i przeter-
minowa-
nych pro-
d u k t ó w 
spożyw-
czych. 

N i e -
s t e t y 
nie mamy wpływu na współ-
mieszkańców, a wystarczy 
jedno źródło, aby problem 
rozprzestrzenił się na sąsied-
nie lokale. Niechciani intruzi 
rozprzestrzeniają się między 
mieszkaniami poprzez piony 
wodno–kanalizacyjne, grzew-
cze, w okresie letnim także 
po elewacji budynków. Za-
biegi przeprowadzane przez 
Spółdzielnię wykonywane są 

w obrębie 
nierucho-
m o ś c i 
w s p ó l -
n e j  ( t j . 
p i o n a c h 
i n s t a l a -
cy jnych, 
k o r y t a -
r z a c h 
i  p o -
m i e s z -
czeniach 

wspólnego użytku, klatkach 
schodowych itp.) W przypadku 
lokali mieszkalnych zabiegi te 
przeprowadzane są na wnio-
sek i koszt mieszkańca. 

Przyczyny pogorszenia wa-
runków higieniczno–sanitar-
nych w lokalu mogą być zwią-
zane z prowadzonym trybem 
życia, sytuacją społeczną lub 
wynikać ze stanu psychofizycz-
nego mieszkańców. Czasami 

może to prowadzić do skrajnych 
sytuacji, takich jak przekształ-
cenie mieszkania w składowi-
sko odpadów. Spółdzielnia nie 
ma możliwości prawnych, które 
pozwoliłyby na przeprowadze-
nie przymusowej dezynsekcji 
w szczególnie uciążliwych przy-
padkach. Takiej władzy nie po-
siadają również instytucje, do 
których zwracamy się z prośbą 
o pomoc – Sanepid, MOPS, Po-
licja. Pomimo tych trudności 
administratorzy regularnie po-
dejmują starania, aby przekonać 
mieszkańców o potrzebie prze-
prowadzania indywidualnych 
zabiegów, jest to jednak długo-
trwały proces. Niestety, bez wy-
konania we właściwym terminie 
kompleksowej dezynsekcji za-
równo w częściach wspólnych 
i lokalach mieszkalnych walka 
z uciążliwymi owadami będzie 
nieskuteczna. l Ewa Hoffmann

Konkurs opłat
Życzymy powodzenia w kolejnej – XI 
edycji konkursu, która zakończy się  
31.12.2018 roku.

Przypominamy jednocześnie, iż w kon-
kursie biorą udział wszyscy Członkowie 
Spółdzielni wnoszący opłaty za uży-
wanie lokalu mieszkalnego w terminie  
do 15. dnia miesiąca, za bieżący miesiąc 
i w wymaganej wysokości.

Szczegółowe zasady dotyczące konkursu 
znajdą Państwo w Regulaminie konkur-
su dla Członków Spółdzielni wnoszących 
opłaty z tytułu używania lokalu, dostęp-
nego na stronie internetowej Spółdzielni 
www.fordonskasm.pl. 

Alina Kliche
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PTAKI DOKARMIAJMY 
Z GŁOWĄ

Pomimo stałych działań firm 
sprzątających, które świadczą 
usługi na terenie osiedli w FSM, 
nie jesteśmy w stanie usunąć 
odpadków pozostawianych przez 
mieszkańców w godzinach popo-
łudniowych i nocnych, a mających 
służyć jako pokarm dla ptaków. 
Niestety, nie tylko ptaki korzy-
stają z tego pożywienia, często 
w ten sposób dokarmiamy rów-
nież myszy i szczury. Z naszego 
wieloletniego doświadczenia 
wynika, że to czujne oko sąsiada 
w takich sytuacjach działa najle-
piej. Dlatego też zwracamy się do 
Państwa z prośbą, by połączyć 
siły i wspólnie zadbać o Pań-
stwa dobro. Bycie obojętnym 
i brak reakcji dają przyzwolenie 

na zachowania, które nie zawsze 
służą dobru zwierząt i ludzi. Jeśli 
zaobserwujecie Państwo takie 
działanie – reagujcie. 

Ważne jest również, by klapy 
od pojemników na odpady były 
zamykane. Często sami Pań-
stwo obserwują, jaką samo-
obsługę mają zwierzęta, kiedy 
pojemniki są otwarte lub jeśli 
śmieci pozostawiane są przy 
pojemniku. Wielokrotnie pro-
siliśmy osoby, które wyrzucają 
chleb i inne odpadki spożywcze 
na trawniki, chodniki i w pobliże 
śmietników lub, co nie jest nie-
stety, rzadkością bezpośrednio 
z okien, aby tego nie robiły, jed-
nak nie jest to zbyt skuteczna 
metoda. 

Populacja ptaków na naszych 
osiedlach bardzo wzrosła, a ich 
obecność w przykry sposób od-
znacza się na Państwa bal-
konach, parapetach, oknach. 
Chronią Państwo swoje dobro 
„straszakami” (plastikowymi 
krukami lub depiżonaliami), 
ale na nic Państwa działania 
i cały trud, jeśli nie zakończy 
się dokarmianie ptaków po-
przez niekontrolowane wyrzu-
canie odpadków na tereny wo-
kół budynków. Osoby, którym 
leży na sercu dobro ptaków, 
powinny zostawiać im pokarm 
w wyznaczonych miejscach, 
czyli przystosowanych do tego 
karmnikach. l

Dorota Żelazna

PLANOWANE REMONTY 
BALKONÓW W BUDYNKACH 
MIESZKALNYCH W ZASOBACH FSM
Jak co roku, w naszych zaso-
bach mieszkaniowych wyko-
nujemy remonty balkonów/ 
loggii, co wiąże się z roze-
braniem posadzki betonowej 
wraz z izolacją i opierzeniem 
blacharskim. 

Przed przystąpieniem do 
wykonywania robót, inspektor 
nadzoru dokonuje wizji bal-
konów. Spotykamy się z przy-
padkami tego, że użytkownicy 
balkonów/loggii ułożyli na po-
sadzkach płytki ceramiczne. 
Niektóre z posadzek straciły 
walory użytkowe i estetycz-
ne. Gołym okiem widać dziury 
w starym opierzeniu oraz zacie-
ki i odpadającą farbę na suficie 

i ścianach balkonu/loggii sąsia-
da poniżej.

W takich sytuacjach FSM 
prosi użytkowników o wyraże-
nie zgody na skucie posadzki 
balkonu/loggii przynależnej do 
mieszkania (bez zwrotu kosz-
tów za ułożone płytki).

Mimo próśb, niektórzy miesz-
kańcy nie wyrażają zgody na 
skucie posadzki. W takich przy-
padkach nie jesteśmy w stanie 
przeprowadzić prawidłowego 
zakresu prac zgodnie z zamó-
wieniem, a wykonawca nie 
udzieli nam gwarancji na wyko-
nane roboty.

Prosimy zainteresowanych 
mieszkańców, aby zgłaszali 

zamiar ułożenia płytek na po-
sadzce balkonów/loggii do ad-
ministratora nieruchomości lub 
do działu technicznego FSM – 
chętnie udzielimy odpowiedzi 
na wszystkie pytania.

Apelujemy do użytkowni-
ków, aby wyrażali zgodę na 
skucie zniszczonej posadzki, 
gdzie wcześniej zostały ułożo-
ne płytki.

P r a w i d ł o w o  i  s p r a w n i e 
przeprowadzony remont po-
sadzek, przyniesie korzyści 
dla wszystkich zaintereso-
wanych stron oraz satysfakcję 
z wykonanych prac. l

Czesław Chybiński

ŻYCIE NIECO WIRTUALNE 
…ALE JAKIE WYGODNE
Opieka nad dziećmi, praca zawodowa, prowadzenie domu, 
zakupy, po prostu codzienność. Dom to rodzina, przyjem-
ności, ale też masa obowiązków. Jak to wszytko „ogarnąć” 
i mieć pod kontrolą?

Korzystamy z dobrodziejstw 
naszych czasów. Komputery, 
smarfony, Internet.

Mamy je wszyscy i wykorzy-
stujemy możliwości, jakie nam 
dają. Stworzyliśmy i utrzymu-
jemy dla Państwa wygodny ko-
munikator, Elektroniczne Biuro 
Obsługi Klienta zwane potocz-
nie EBOK.

Przez stronę Fordońskiej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej możemy logować się 
do kont lokali mieszkal-
nych. Już 3645 osób zało-
żyło i uaktywniło konta. 
W każdej chwili można 
sprawdzić rozlicze-
nia mediów, saldo, 
wysokość opłat 
c z y  p r z e c z y t a ć 
najważniejsze wia-
domości, nie ruszając 
się z miejsca.

Ale zastanawiają się Pań-
stwo, gdzie tu oszczędność cza-
su?…Bez konieczności odwie-
dzania S p ó ł d z i e l n i 

można wysłać 
z l e c e n i e 

i otrzymać 
t ą  d r o g ą 

informa-
cję o jego 
w y k o -

naniu. 
J e s t 

moż-
l i -
wość 

zmiany liczby osób, zaliczek na 
media, zmiany adresu do ko-
respondencji. Mogą Państwo 
kontrolować i monitorować 
prawidłowość danych osobo-
wych, jakie mamy w systemie. 
Aktualizować je.

Gorąco zachęcamy do tej for-
my współpracy.

Jest naszą troską, aby speł-
niać Państwa oczekiwania. Pro-
simy o przesyłanie spostrzeżeń 
pozytywnych, ale również tych 
krytycznych. Będą motorem do 
poprawy jakości naszych usług 
w tym zakresie.

Założenie konta jest bardzo 
proste (również on–line). Pra-
cownicy Biura Obsługi Miesz-
kańców pomogą w rozwiązaniu 
każdego problemu, jaki by się na 
tej drodze pojawił.

Tel. 52 343–02–72, wew. 300.
Małgorzata Frejter

KLUB HEROS JEST DLA KAŻDEGO
Seniorzy, dorośli, dzieci – w klubie Heros każdy znajdzie coś 
dla siebie. W naszej ofercie mamy zajęcia stałe – m.in. zum-
bę, jogę, gimnastykę 50 plus czy akrobatykę dla dzieci, ale 
regularnie zapraszamy też na wieczorki taneczne, koncerty 
czy wystawy. 

Słońce coraz mocniej przygrze-
wa, drzewa pokryły się zielenią, 
a ptaki wróciły z obcych landów. 
To oznacza, że czas porzucić zi-
mowe wdzianka, włożyć wygod-
ny dres i pobiec na ćwiczenia. 

W Klubie Heros (ul. Thommée 1) 
kilkadziesiąt pań regularnie 
przychodzi na gimnastykę 50 
plus, ale dla kolejnych miejsc 
na pewno nie zabraknie. Ćwi-
czenia przy rytmicznej muzyce 
prowadzi Hanna Jelinowska – fi-
zjoterapeutka, związana z He-
rosem od lat. Zajęcia odbywają 
się w grupach 10–12–osobowych, 
w poniedziałki, środy i piątki 
o godz. 11.00 oraz w poniedział-
ki i środy o godz 18.30. Koszt to 
8 zł za godzinę. 

Taniec argentyński albo zumba
Skoro jesteśmy przy muzyce, 
to musi być i taniec. Amatorzy 
gorącego i zmysłowego tanga 

argentyńskiego spieszą do He-
rosa wieczorami, aby zatracić 
się w tym tańcu, udając skłóco-
nych kochanków. Tanga argen-
tyńskiego można się uczyć u nas 
w każdą środę o godz. 20.00. 
Przyjść może każdy, nie trzeba 
zgłaszać się w parach. 

Płeć piękna, która lubi „rzucić” 
biodrem lub inną częścią ciała, 
zrobi to też u nas na zajęciach 
zumby. Prowadzi je w każdy po-
niedziałek o godz. 20.30 Monika 
Rosołowska. Za jedno godzinne 
spotkanie zapłacić trzeba 12 zł.

Dla dorosłych w Herosie 
mamy jeszcze jogę. Prowadzi ją 
we wtorki o godz. 20.00 Grze-
gorz Grabarczyk. Zajęcia trwają 
1,5 godziny, kosztują 12 zł. 

Dla dziadków i wnuków
Przy uciesze mam i babć, maluchy 
mogą ćwiczyć w Herosie akroba-
tykę, uczyć się tańca współcze-

snego i modern jazzu. Obecnie 
w zajęciach uczestniczy 10 mło-
dych tancerzy, do których w każ-
dej chwili mogą dołączyć kolejni 
chętni. Zaprasza Akademia Ru-
chu Tercja. Zajęcia odbywają się 
w każdy poniedziałek o godz. 
17.00, trwają godzinę. Karnet 
miesięczny kosztuje 50 zł. 

Z kolei wszystkie babcie 
i dziadków zapraszamy na 
spotkania w Klubie Seniora. 
Regularnie organizujemy w He-
rosie m.in.: wieczorki taneczne, 
biesiady, wystawy i koncerty 
muzyki klasycznej. Wstęp na 
te wszystkie wydarzenia jest 
bezpłatny. Bieżący program za-
mieszczamy na stronie: www.
fordonskasm.pl.

Zapraszamy serdecznie na 
wszystkie wydarzenia organi-
zowane w Klubie Heros! l

Grażyna Wrzecionek
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UWAGA! TRZEBA ZAPŁACIĆ PODATEK OD CZĘŚCI WSPÓLNYCH
Ważne zmiany dla właścicieli odrębnych lokali. Nowe zasady opodatkowania części wspólnych nieruchomości. 

Na prośbę Urzędu Miasta Byd-
goszczy Zarząd Fordońskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
informuje, że od 01.01.2019 r. 
ulegają zmianie zasady opo-
datkowania części wspólnych 
nieruchomości  w związku 
z nowelizacją Ustawy z dnia 
12.01.1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1785).

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ww. 
ustawy obowiązek podat-
kowy w zakresie podatku 

od nieruchomości m. in. od 
części budynku stanowią-
cych część wspólną, ciąży  
na właścicielach lokali posia-
dających odrębną własność 
w zakresie odpowiadającym 
ich udziałowi w nieruchomości 
wspólnej.

Oznacza to, że właściciele 
odrębnych lokali są zobowiąza-
ni do samodzielnego uiszczania 
podatku od części wspólnych 
budynku do Urzędu Miasta Byd-
goszczy.

Spółdzielnia w specjalnych 
pismach adresowanych do wła-
ścicieli takich lokali wskazała 
powierzchnię części wspólnej 
nieruchomości, która podlega 
opodatkowaniu wg nowych za-
sad. W związku z powyższym, 
każdy właściciel odrębnego 
lokalu jest zobowiązany do 
złożenia korekty deklaracji IN-1  
– „Informacja w sprawie podat-
ku od nieruchomości".

Deklarację można złożyć oso-
biście w siedzibie Urzędu Mia-

sta Bydgoszczy w Wydziale Po-
datków i Opłat Lokalnych przy  
ul. Jezuickiej 16.

W celu ułatwienia Państwu 
złożenia deklaracji, Zarząd 
F S M  u d o s t ę p n i ł  U r z ę d o -
wi Miasta Bydgoszczy po-
mieszczenia w siedzibie przy  
u l .  K l e e b e r g a  2  ( w e j ś c i e 
o d  s t r o n y  s a m o o b s ł u g o -
wej myjni samochodowej), 
w której od 18.04.2018 r. do 
29.06.2018 r. będzie można 
złożyć deklarację. Pracowni-

cy Urzędu będę przyjmowali 
deklaracje:

pon., śr., czw. 
w godz. 8.30 – 15.30, 
wt. w godz. 8.30 – 17.30, 
pt. w godz. 8.30 – 13.30.

Przy składaniu deklaracji 
należy mieć ze sobą wskaza-
ne pismo, dowód osobisty, 
akt notarialny ustanowienia 
odrębnej własności lub naby-
cia lokalu. 

Druk deklaracji IN-1 jest 
również dostępny w siedzibie 
Urzędu Miasta Bydgoszczy przy  
ul.  Jezuickiej  16,  na stro-
nie internetowej www.bip.
um.bydgoszcz.pl, na stronie 
internetowej Spółdzielni www.
fordonskasm.pl oraz w Biurze 
Obsługi Mieszkańców FSM.

Wszelkich informacji w po-
wyższej sprawie udziela Urząd 
Miasta Bydgoszczy, Wydział 
Podatków i Opłat Lokalnych, ul. 
Jezuicka 16. l Sylwia Ziółkowska

SPÓŁDZIELCZE NIHIL NOVI. 
HISTORIA KREDYTÓW „STAREGO PORTFELA”
Kończy się wieloletnia batalia kredytowa. Od 1 stycznia do spółdzielni mieszkaniowych, również do Fordońskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, zaczęły wpływać wnioski od spółdzielców, którzy chcą skorzystać z umorzeń przewidzianych w ustawie. 

Kredyty na budownictwo miesz-
kaniowe w pierwszej połowie 
lat 90. ubiegłego wieku to czy-
sta magia. W latach 1990–1992 
zasady ich spłaty co chwilę 
były zmieniane aktami wyko-
nawczymi. Na jednym osiedlu 
spółdzielcy płacili raty kredytów 
w trzech wariantach, w zależ-
ności od tego, według którego 
rozporządzenia udzielony zo-
stał kredyt. Odsetki dosłownie 
szalały. W 1990 r. osiągnęły 
poziom 115 procent. W później-
szych latach sytuacja nieco się 
poprawiła, bo stopy odsetkowe 
spadły do poziomu 89 procent. 
Ludzie nie byli w stanie udźwi-
gnąć ciężaru spłaty zobowią-
zań kredytowych obarczonych 
taką wysoką stopą odsetkową, 
ustawodawca wprowadził więc 
zasadę, zgodnie z którą kredy-
tobiorca razem z ratą kapitału 
spłacał kwotę odsetek w wy-
sokości 40 proc., a pozostała 
niespłacona część odsetek była 
kapitalizowana (sumę niespła-
conych odsetek dopisywano 
do kredytu). W związku z tym 
kwota podlegającego spłacie 
zamiast spadać, znacząco rosła. 
I tak było do końca 1994 roku.

Czasy te doskonale pamięta-
ją nasi członkowie, a zwłaszcza 
Leszek Brakowski, Wiesław Go-
łata i Krzysztof Sikora, którzy 
tworzyli komitet założycielski 
Stowarzyszenia Odsetkowi-
czów „Gospodarność” Oddział 
w Bydgoszczy. Panowie Wie-

sław Gołata i Krzysztof Sikora 
wspominają:

„To spółdzielnia brała kredyt 
na zadanie inwestycyjne, 
my w podpisanej umo-
wie mieliśmy opro-
c e n t o w a n i e 
ustalone na  
1  p r o c e n t . 
N a g l e  c o ś 
s t r z e l i ł o 
w  b a n k a c h 
i oprocentowanie 
wzrosło do 48 procent. 
Opłata za mieszkanie wzro-
sła trzykrotnie! Założyliśmy sto-
warzyszenie, by bronić interesów 
zwykłych ludzi, mieszkańców 
takich jak my, którzy nie byli 
w stanie udźwignąć takiej pod-
wyżki. Owszem, rozumieliśmy, 
że to nie jest wina Spółdzielni 
czy Zarządu Spółdzielni, więc się 
organizowaliśmy – wiedzieliśmy, 
że głos pojedynczego człowieku 
tu nie pomoże, że musi być nas 
więcej. 

Większość prezesów bała się 
wystąpić przeciwko bankom, 
choć rozumieli nasze położenie. 
Jedynie Prezes Zbigniew Sokół 
wraz z Radą Nadzorczą – na 
której czele wówczas stał Kazi-
mierz Drozd – odważyli się pod-
jąć decyzję o niepobieraniu od-
setek przez trzy miesiące, dając 
nam czas na dotarcie do władz 
państwowych. Jeździliśmy po 
całym województwie, spoty-
kaliśmy się z członkami innych 
spółdzielni w piwnicach, świe-

tlicach, na plebaniach. I udało 
się! Bardzo pomógł nam poseł 
Gruszka, który wprowadził nas 
do Sejmu i Senatu i umożliwił 
zabranie głosu Leszkowi Bra-
kowskiemu – jako „głosowi 
społeczeństwa” – z mównicy 
sejmowej. Sejm wkrótce uchwa-
lił ustawę o pomocy państwa 
w spłacie niektórych kredytów 
mieszkaniowych, udzielaniu 
premii gwarancyjnych oraz re-
fundacji bankom wypłaconych 
premii mieszkaniowych”.

– Istotnie, to był trudny czas 
dla Naszej Spółdzielni – wspo-
mina Prezes Zbigniew Sokół. 
– To był czas trudnych i odważ-
nych decyzji, czas poszukiwa-
nia korzystnych rozwiązań oraz 
ludzi, którzy mogliby nam po-
móc. Członkowie Fordońskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Po-

łudnie” we Włocławku wraz 
z Zarządami, podjęli 

wielkie wyzwa-
n i e .  U d a ł o 
n a m  s i ę 
dotrzeć do 

grupy posłów 
oraz człon-

k ó w  r z ą d u , 
którzy zaintereso-

wali się problemem 
i w konsekwencji do-

prowadzili do przyjęcia ko-
rzystnych rozwiązań ustawo-

wych. Pani minster budownictwa 
śp. Barbra Blida, wiceminister 
Tomasz Jurdeczka, posłowie 
Jerzy Jankowski oraz Grzegorz 
Gruszka byli inicjatorami spo-
tkania z Panem Premierem, śp. 
Józefem Oleksym. W spotkaniu 
tym wzięli udział członkowie 
stowarzyszenia, Prezes Zbi-
gniew Lewandowski (SM Połu-
dnie) oraz moja osoba. Rozmowy 
były bardzo rzeczowe, w atmos-
ferze spokoju i zrozumienia. To-
warzyszyły nam ogromne napię-
cie i wiara, że się uda. Pamiętam 
słowa Premiera na zakończenie 
spotkania. Powiedział krótko: 
„Pani Minister, robimy.” Tej nocy 
wracałem z Warszawy zmęczo-
ny, ale bardzo szczęśliwy. Byłem 
wówczas trzydziestoparoletnim 
Prezesem Spółdzielni. Miałem 
ogromną satysfakcję z ciężkiej, 
kilkunastomiesięcznej pracy, ale 
przede wszystkim ze współpracy 

z członkami Naszej Spółdzielni. 
Mam dla Nich ogromny szacu-
nek za determinację oraz czas 
poświęcony sprawie. Dziękuję. 
Uwierzyłem wówczas, że razem 
możemy wiele, że spółdzielnia 
to my, że nie istnieje podział na 
członków i Zarząd – mówi Prezes 
Sokół.

Ustawa z dnia 30 listopa-
da 1995 r. o pomocy państwa 
w spłacie niektórych kredytów 
mieszkaniowych, udzielaniu 
premii gwarancyjnych oraz re-
fundacji bankom wypłaconych 
premii mieszkaniowych (Dz. U. 
Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.) 
zawierała rozwiązania służące 
udzieleniu pomocy państwa 
w spłacie długoterminowych 
kredytów zaciągniętych przez 
spółdzielnie mieszkaniowe do 
31 maja 1992 roku. Pomoc pań-
stwa w spłacie kredytów wska-
zanych w ustawie stanowiła 
jedną z podstawowych form zo-
bowiązań przyjętych przez pań-
stwo w obszarze mieszkalnic-
twa w związku z przemianami, 
jakie towarzyszyły transforma-
cji gospodarczej (obok refunda-
cji bankom wypłacanych premii 
gwarancyjnych z tytułu syste-
matycznego oszczędzania na 
mieszkanie) w okresie PRL.

Ustawa przewidywała m.in. 
dwie formy pomocy, a miano-
wicie przejściowy wykup przez 
budżet państwa odsetek oraz 
możliwość umorzenia w ciężar 
budżetu państwa zadłużenia 

z tytułu skapitalizowanych od-
setek oraz z tytułu przejściowe-
go wykupu odsetek od kredytu.

Warunkiem skorzystania 
z tej ostatniej formy wsparcia 
było systematyczne i termino-
we spłacanie kredytu przez 20 
lat. Te 20 lat minęło w grudniu 
2017 roku. Od 1 stycznia br. do 
spółdzielni mieszkaniowych, 
również do Fordońskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, zaczęły 
wpływać wnioski od spółdziel-
ców, którzy chcą z tych umorzeń 
skorzystać.

Tak oto kończy się wieloletnia 
batalia kredytowa. Stało się to 
możliwe dzięki zaangażowaniu 
niewielkiej grupy osób, które 
przywołane zostały powyż-
szym wspomnieniem. Historia 
kredytów „starego portfela” 
pokazuje, jak zwykli obywate-
le, w tym wypadku członkowie 
spółdzielni mieszkaniowych, 
dźwigają ciężar przemian go-
spodarczo-ustrojowych, ale 
również wpływają na ośrod-
ki decyzyjne tworzące prawo. 
Również współcześnie wśród 
członków Fordońskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej zawią-
zało się Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Członków Spółdzielni 
Mieszkaniowych, które broni 
interesów mieszkańców, by po-
litycy zmieniając prawo spół-
dzielcze, słyszeli również głos 
zwykłych członków spółdzielni 
mieszkaniowych. l

Dorota Kmuk



www.fordonskasm.pl 7F O R D O Ń S K A  S M

NA „BAJCE” BĘDZIE JAK W BAJCE
Park doczeka się rewitalizacji i całkowicie nowego zagospodarowania. Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia Zarząd 
Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawił Członkom Spółdzielni wizualizację koncepcji zagospodarowania parku. 

Prezes Zarządu Zbigniew So-
kół opowiedział mieszkańcom 
o pomysłach na to miejsce: „Na 
osiedlu „Bajka” znajduje się te-
ren od wielu lat przeznaczony 
na potrzeby rekreacyjne. Starsi 
stażem członkowie Spółdzielni 
pamiętają, że organizowaliśmy 
tam festyny, wstępy. Chcieliby-
śmy do tego powrócić. Stwo-
rzyć nowoczesne i wygodne 
warunki do spędzania wolnego 
czasu. Zarząd Spółdzielni wiele 
razy odwiedzał ten teren, roz-
mawiając z osobami korzysta-
jącymi z parku. W dużej mierze 
byli to dziadkowie z wnukami 
oraz młode mamy. Zarząd 
planuje wyposażyć teren par-
ku w nowoczesne, wygodne 
obiekty wypoczynku dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych i osób 
starszych, słowem dla całych 
rodzin. Ma być zielono i przy-
jaźnie, a jednocześnie wygod-
nie jeśli chodzi o komunikację. 
W pobliżu znajduje się ścieżka 
rowerowa, co jest dodatkową 
zachętą do spędzania czasu 
w tym miejscu. Teren sąsiadu-

je z kortami tenisowymi nale-
żącymi do Spółdzielni. W pla-
nach jest ich modernizacja. 
W parku znajduje się również 
teren inwestycyjny, na którym 
grupa miłośników psów zorga-
nizowała wybieg i spotyka się 
tam regularnie. Całe przedsię-
wzięcie chcielibyśmy zorgani-
zować przy pomocy środków 
zewnętrznych. Prowadzimy 
rozmowy z Urzędem Miasta 
Bydgoszczy i we współpracy 
z Wydziałem Ochrony Środowi-
ska planujemy ten teren zago-
spodarować. Chcielibyśmy, aby 
z parku korzystali mieszkańcy 
całego Fordonu, bez względu 
na osiedle, na jakim mieszkają. 
W Fordonie takie miejsce jest 
niezbędne, jest taka potrzeba 
i liczymy na to, że projekt zo-
stanie zrealizowany” – powie-
dział Zbigniew Sokół. 

Koncepcja zagospodarowania 
terenów zieleni parku nawiązuje 
do założeń współczesnych par-
ków miejskich – łączy elementy 
postmodernistyczne z zasadą 
minimalnej ingerencji w zastane 

środowisko przyrodnicze i kul-
turowe. Zakłada pozostawie-
nie charakterystycznych form 
ukształtowania terenu i obiek-
tów budowlanych, które są za-
równo świadectwem minionej 
epoki, jak i znaczącym elemen-
tem tożsamości krajobrazowej. 
W koncepcji wykorzystano 
istniejący układ przestrzenny 
i komunikacyjny. Geometryzacja 
układów porządkuje przestrzeń 
oraz nadaje jej nowoczesny cha-
rakter. 

Centrum parku podzielono na 
cztery strefy. Pierwsza z nich 
to korty tenisowe. Zapropo-
nowano ich modernizację oraz 
dodanie nowego kontenera sa-
nitarnego. Dodatkowo, aby ich 
przestrzeń nie dominowała nad 
resztą parku, zaproponowano 
zieleń izolującą, która dodatko-
wo zacieni korty latem. 

Drugą strefę stanowi plac za-
baw, którego przestrzeń została 
podzielona na mniejsze wnętrza 
zabawowe za pomocą krętych, 
swobodnych linii. W każdym 
z wnętrz znajdują się inne urzą-

dzenia zabawowe. Dodatkowe 
podziały tworzą naturalistyczne 
nasadzenia. Obok placu zabaw 
umieszczono siłownie na świe-
żym powietrzu.

Trzecia strefa to rozległy 
trawnik rekreacyjny. Na jego 
powierzchni umieszczono no-
woczesne betonowe siedziska 
oraz scenę. Dzięki temu prze-
strzeń strefy trzeciej może 
być  uży tkowana na wiele 
sposobów: poprzez wypoczy-
nek czynny i bierny, a w okre-
ślonych przypadkach poprzez 
organizację integracyjnych 
imprez okolicznościowych. 
Zaplanowano także rabaty 
z niskimi nasadzeniami, które 
okalają trawnik i scenę. 

Czwarta strefa to otwarta 
przestrzeń wypoczynkowa z pa-
wilonem. Zadaszone miejsce 
będzie dobrym schronieniem 
przed niekorzystnymi warun-
kami pogodowymi dla użyt-
kowników parku oraz rowerzy-
stów poruszających się wzdłuż  
ul. Akademickiej. Z pawilonu 
będzie rozpościerał się widok 

na całe centrum parku. Za-
proponowano, aby w części 
pawilonu umieścić kontener 
sanitarny z toaletą. W celu od-
izolowania przestrzeni parku 
od ul. Akademickiej, w strefie 
przy pawilonie wypoczynko-
wym zaplanowano pas za-
drzewień.

We wschodniej części parku 
stworzono atrakcyjną prze-
strzeń dla młodzieży. Asfal-
towe płyty w  nawierzchni 
przeznaczono na boisko do 
koszykówki z bezpieczną na-
wierzchnią oraz klasę na świe-
żym powietrzu, z których bę-
dzie mogła korzystać młodzież 
z pobliskich placówek oświaty. 
Obok boiska usytuowano plac 
z siedziskami i urządzeniami 
fitness. Dodatkową atrakcję 
parku mają stanowić wolno-
stojące ścianki wspinaczkowe, 
które umieszczono w tej czę-
ści parku. Obok placu, w lesie, 
pomiędzy drzewami zapro-
ponowano stworzenie ścieżki 
zdrowia z torem przeszkód lub 
wykorzystanie tej przestrzeni 

na park linowy, który dodat-
kowo podniósłby atrakcyjność 
parku. 

Z myślą o użytkownikach par-
ku posiadających zwierzęta, za-
projektowano wybieg dla psów 
z torem przeszkód. 

W zachodniej części parku, 
charakteryzującej się większym 
zróżnicowaniem ukształtowa-
nia terenu, wprowadzono nowe 
ciągi piesze z myślą o użytkow-
nikach parku aktywnie spędza-
jących czas. Trasy mogłyby zo-
stać oznaczone tabliczkami lub 
znakami w nawierzchni, dzięki 
czemu biegacze lub mieszkań-
cy uprawiający nordic walking 
mogliby obliczać długość prze-
bytej trasy. 

Całość założenia uzupełniają 
nasadzenia o charakterze natu-
ralistycznym oraz wyposażenie 
parku utrzymane w nowocze-
snym stylu. Projekt koncepcyj-
ny zagospodarowania terenów 
zieleni parku przygotowała pra-
cownia SEEDART Piotr Aleksan-
der Kodym. l

red.
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ZAKOCHANY WANDAL Z OSIEDLA „SZYBOWNIKÓW”
Policja poszukuje grafficiarza, który zniszczył elewacje trzech budynków.

W listopadzie na ulicy Rataja 
grasował zakochany wandal. 
Sprawa wzbudziła poruszenie 
wśród mieszkańców. Trwały in-
ternetowe poszukiwania wan-
dala, niestety bez rezultatu. 
Koszty przemalowania elewacji 
musiał zwrócić ubezpieczyciel. 
Zamieszczając czułe wyznania 
w formie graffiti, wandal znisz-
czył elewację trzech budynków 
nr 6, 8 i 10 przy ul. Rataja. Wy-
znanie przede wszystkim po-
winno słono kosztować graffi-
ciarza. Spółdzielnia wystąpiła 
do dzielnicowego o odczyt z mo-
nitoringu w celu ujęcia sprawcy, 
niestety bez rezultatu. Wandal 
pozostał bezkarny, a koszty 

malowania elewacji pokryło 
ubezpieczenie. 

Choć na pierwszy rzut oka czyn 
mógł wydawać się romantyczny 
i budził uśmiechy przechodniów 
i internautów, był to zwykły 
przejaw wandalizmu. Zniszczo-
ne elewacje do momentu odma-
lowania przypominały o serco-
wym dramacie całemu osiedlu. 
Romantyczne wyznania mają 
to do siebie, że najlepiej czynić 
je bezpośrednio. Jeśli jesteście 
Państwo świadkami tego typu 
graficiarskiej „twórczości” lub 
innych aktów wandalizmu, bez 
wahania dzwońcie na policję! 
Tel. 997 lub 112. l

Izabela Szostak

LEGENDA O FORDONIE 
„Z RÓŻĄ W HERBIE” 
Kiedy osada fordońska wyrosła 
na okazałe miasteczko, tj. kiedy 
zagospodarowano całą ziemię 
doliny nadwiślańskiej, a przy 
brzegach przystani oczekiwało 
wiele statków na odprawę cel-
ną, w ratuszu miejskim zwołano 
naradę zacnych mieszkańców 
grodu. Do zebranych przemó-
wił wójt:

– Mamy tu wszystko, żeby 
wieść dostatni żywot i dzielić 
się naszymi dobrami z przyby-
szami, którzy nas odwiedzają. 
Warto byłoby również dać wiarę 
mądrym naszym rządom, powa-
gę urzędowi i naszym dokumen-
tom. Musimy miastu naszemu 
sprawić godło. 

O radę w tej sprawie popro-
szono sędziwego Lecha. Jego 
zdanie wszyscy sobie w osadzie 
wysoce bowiem cenili. Lech za-
czął tak:

– Dawno temu nasz gród wy-
szogrodzki w drodze do Prusów 
odwiedził biskup Wojciech. 
Zaprosił go książę. Dostojni-
cy i grodzianie powitali gościa 
z radością płynącą z głębi serca 
oraz kwiatami białych polnych 
róż. Z kwiatów tych słynęła cała 
okolica. Po trudach podróży bi-
skup Wojciech udał się na spo-
czynek. Następnego dnia rano 
poświęcił świątynię i odprawił 
Mszę Świętą. Po uroczysto-
ściach, żegnając się z komesem 
i grodzianami, duchowny po-
wiedział: „Zachowałem głębo-

ko w sercu wasze 
przyjęcie. Do bia-
łych róż, których 
u was taki dosta-
tek, dodaję wam 
różę z mego rodo-
wego znaku. Niech 
o n a  s t a n i e  s i ę 
i waszym znakiem: 
nadziei i miłości. 
Teraz i zawsze”. 
Zebrani krzyknęli: 
– Niech tak będzie. 
I stali nieruchomo 
na brzegu, aż ło-
dzie zniknęły za 
zakrętem rzeki. 

Wysłuchawszy 
Lecha, wójt rzekł:

–  D o b r ą  r a d ę 
dałeś nam, Lechu. 
Tym bardziej, że to 
niejedyny powód, dla 
którego warto w herbie 
umieścić różę. Pamię-
tajmy, że to z woli księcia 
Kazimierza Opolskiego jeste-
śmy miastem. Jego książęcym 
znakiem był również ten kwiat. 
Powinniśmy trwać przy tym 
pięknym znaku. 

– Prawda. Prawda – odrzekli 
zebrani. I tak już pozostało. 

W Toruniu złotnicy wykona-
li pieczęcie miasta z herbem. 
Dodali oni jednak do kwiatu 
ozdobę w postaci głowy anio-
ła z rozwiniętymi skrzydłami, 
podtrzymującymi tarczę. Postać 
ta miała symbolizować opiekę 

Opatrz-
ności nad gro-
dem i jego mieszkańcami oraz 
chronić przed złymi mocami, 
które zagrażały miastu.

Legenda ta przetrwała wieki. 
Herb towarzyszył miastu jako 
niemy świadek jego historii do 
roku 1972. Dziś wprawdzie nie 
ma on już żadnej mocy urzę-
dowej, ale mieszkańcy Fordonu 

nadal 
są z nie-

g o  d u m n i . 
Wszelkie zawiro-

wania historii przetrwały 
również białe, dzikie róże. Na-
dal można je spotkać w fordoń-
skiej dolinie. l

Henryk Wilk*

*Bydgoskie Legendy  

i przypowieści. Red. Jerzy Derenda. 

Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośni-

ków Miasta Bydgoszczy, 2013.  

Przedruk za zgodą Wydawcy.

KONKURS  
„ZIELONA ŁAWECZKA” BOŚ
Fundacja Banku Ochrony Środo-
wiska po raz kolejny uruchamia 
konkurs grantowy „Zielona ła-
weczka”, który powstał z myślą 
o mieszkańcach osiedli.

 Jest to okazja do tworzenia 
na terenach własnych nieru-
chomości nowego zielonego 
miejsca spotkań sąsiedzkich, 
zbudowanego wg własnego 
pomysłu oraz wspólnym wysił-
kiem uczestników konkursu.

Zespół konkursowy musi skła-
dać się z co najmniej 5 osób.

Za najlepsze przesłane projekty 
przewidziane są nagrody pienięż-
ne i rzeczowe w postaci grantów 
i ławek parkowych. Maksymalna 
wysokość grantu wynosi 1200 zł. 
Na zakup materiałów roślinnych, 
podłoża i innych elementów do 
aranżacji miniogródków maksy-

malnie 800 zł. Każdy zaakcep-
towany projekt otrzyma również 
ławkę parkową wartości 400 zł.

Podczas wcześniejszych edycji 
powstało 65 osiedlowych ogród-
ków, w tym w 2014 roku Fordońska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzy-
mała 2 granty za projekty realizo-
wane na terenie osiedla „Bajka”. 

Więcej informacji o projekcie 
znajdą Państwo pod adresem 
www.zielonalaweczka.pl 

Z  uwagi  na  krótk i  ter-
min składania projektów do 
Banku Ochrony Środowiska  
(do 17  czerwca 2018 roku) chęt-
nych do udziału w konkursie 
prosimy o zgłaszanie swoich ze-
społów do Administracji Osiedli 
możliwie jak najszybciej. l

Andrzej Szczypiorski

POPRAWIAMY BEZPIECZEŃSTWO I ZDOBIMY OSIEDLE
Okres wiosenny wzmaga naszą 
aktywność, częściej wychodzimy 
z domów, dzieci chętnie przeby-
wają na powietrzu. Chcemy wy-
poczywać na zadbanych, pięknie 
zazielenionych terenach. Niestety 
nagminnie w rejonach niektórych 
nieruchomości łamane są prze-
pisy ruchu drogowego. Niektórzy 
kierowcy przejeżdżają w niedo-
zwolonych miejscach, nie bacząc na 
ustawione znaki drogowe, skracają 
drogę jeżdżąc po trawnikach, scho-
dach, chodnikach. Aby poprawić 
bezpieczeństwo pieszych Spół-
dzielnia zmienia projekty organi-
zacji ruchu, stawia odpowiednie 
oznakowania, słupki utrudniające 
przejazd oraz progi spowalniające. 
Wydatki te byłyby zbędne, gdyby 
kierowcy stosowali się do zasad 

i pamiętali, że bezpieczeństwo 
jest ważniejsze, niż skracanie drogi. 
W związku ze skargami mieszkań-
ców i w trosce o bezpieczeństwo 
pieszych Policja zobowiązała się 
do monitorowania terenów. Na-
gminne łamanie przepisów będzie 
skutkowało upomnieniem lub ka-
raniem za wykroczenia. Przypomi-
namy, że zgodnie z prawem o ruchu 
drogowym zabrania się postoju 
pojazdu w strefie zamieszkania 
w innym miejscu, niż wyznaczone 
w tym celu. Za niestosowanie się 
do przepisów grozi mandat w wy-
sokości 100 zł i 1 punkt karny. Zła-
manie znaku B1 – „zakazu ruchu 
w obu kierunkach” grozi manda-
tem w wysokości od 100 do 500 zł 
i 5 punktami karnymi. l 

Karolina Kowalik
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SPÓŁDZIELNIA SPRAWIA,  
ŻE NIKT NIE JEST WYKLUCZONY
Osoby niepełnosprawne mają nowe miejsce spotkań w Fordonie.

Podopieczni i wolontariusze 
Ruchu Na Rzecz Godności Osób 
Niepełnosprawnych „Wy-
zwanie” prowadzonego przez 
Panią Halinę Jankowską spo-
tykają się w nowej siedzibie. 
Spółdzielnia wyremontowała 
i udostępniła stowarzyszeniu 

pomieszczenia w budynku przy  
ul. Thommée 1. 

Ruch „Wyzwanie” sąsiaduje 
z Klubem „Heros”. Pierwsze są-
siedzkie spotkanie miało miej-
sce w marcu, podczas koncertu 
uświetniającego otwarcie siedzi-
by Ruchu „Wyzwanie”. Na scenie 

Herosa wystąpiły duety Zespołu 
Pro Sum. Przecięcia wstęgi w udo-
stępnionych przez FSM pomiesz-
czeniach dokonały Pani Ewa 
Hardyk – Zastępca Prezesa FSM 
i Pani Halina Jankowska – Pre-
zes Zarządu Ruchu „Wyzwanie”. 
Ksiądz Janusz Tomczak, diece-

zjalny duszpasterz osób niepeł-
nosprawnych, poświęcił siedzibę 
stowarzyszenia. Zadaniem Ruchu 
jest burzenie stereotypów na te-
mat osób niepełnosprawnych, 
zmienianie postawy względem 
nich oraz działania zmierzające 
do pokonywania barier i czynie-

nia ich życia godnym. Podopiecz-
ni otrzymują tu różnego rodzaju 
formy pomocy, takie jak: działa-
nia terapeutyczne, integracyjne, 
rehabilitacyjne, pomoc material-
ną i psychologiczną, dostęp do 
szeregu wydarzeń kulturalnych, 
oświatowych, a nawet wspólny 

wypoczynek. W nowej siedzibie 
wolontariusze i podopieczni bez 
trudu mogą realizować misję Ru-
chu „Wyzwanie”. W dwóch salach 
warsztatowych, z kuchnią, łazien-
ką i biurem każdy znajdzie zajęcie 
odpowiednie dla siebie. l

Iga Nowicka

PROBLEMATYCZNA ZIELEŃ NA OSIEDLU
Temat zieleni wokół nieruchomości budzi emocje wśród mieszkańców fordońskich osiedli.

Część osób nazywa drzewa zie-
lonymi płucami osiedla, oazą 
spokoju i wyciszenia. Innym 
drzewa przeszkadzają, bo nie 
dopuszczają światła do domu 
i powodują silne alergie. Ad-
ministratorzy Nieruchomości 
przyjmują coraz więcej zgłoszeń 
w sprawie drzew, które kiedyś 
samowolnie i bezmyślnie posa-
dzone tuż przy bloku, obecnie 
powodują kłopoty. Ograniczają 
widoczność w mieszkaniach. 
Uszkadzają elewację i stanowią 
zagrożenie w przypadku po-
rywów wiatru. Korzenie przy-
padkowych gatunków drzew 
niszczą uzbrojenie podziemne, 
oplatają instalacje, a nawet wy-
bijają chodniki. 

Niestety, wycinka takich 
przeszkadzających drzew obo-
strzona jest przepisami ochrony 
środowiska. Aby wyciąć drzewo, 
niezbędna jest zgoda urzędni-
ków z Wydziału Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miasta. A z tą 

nie bywa łatwo. Często spoty-
kamy się z odmową, ponieważ 
drzewo jest zdrowe i zdaniem 
urzędu nie stanowi zagrożenia 
ani nie powoduje konieczności 
wycinki. W takim przypadku 
Spółdzielnia ma związane ręce 
i nie może przystąpić do wy-
cinki. Odmienną sprawą jest, 
gdy uzyskamy zgodę. Wówczas 
w ramach rekompensaty za jed-
no wycięte drzewo zobowiązani 
jesteśmy do nasadzenia dwóch. 
Sadzenie odbywa się w innym 
miejscu niż wycinka, by za kilka 
lat problem się nie powtórzył. 
Koszty nowych nasadzeń po-
krywane są częściowo ze środ-
ków Spółdzielni, a częściowo 
z dofinansowania wypłacane-
go przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska. W 2017 
roku na nasadzenia pozyska-
liśmy 5.000 zł z dotacji Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Udział FSM wy-
niósł 1.400 złotych. Za łączną 

kwotę 6.400 zł wykonaliśmy 
zadanie pn. Zielony Fordon IV, 
dokonując nasadzeń na terenie 
administrowanych przez Spół-
dzielnię osiedli. 

Niezmiernie istotną kwe-
stią jest również samodzielne 
dokonywanie nasadzeń przez 
mieszkańców. I tutaj pojawia się 
znaczny problem. Często zdarza 

się, że posadzone drzewa i krze-
wy są kiepskiej jakości, a co 
gorsza, sadzone są zbyt blisko 
nieruchomości w nieprzemyśla-
ny sposób. Powoduje to konse-

kwencje odroczone w czasie, 
nasilające się wraz ze wzrostem 
drzewa. Dlatego apelujemy do 
Państwa posiadających ogród-
ki przed blokiem: przed posa-
dzeniem krzewu, a zwłaszcza 
drzewka, prosimy o kontakt 
z Administratorem Nierucho-
mości. Pracownicy Spółdzielni 
posiadają wiedzę o odpowied-
nich gatunkach drzew i krzewów 
oraz katalogi, z których można 
wybrać właściwą roślinę. Po-
nadto, Spółdzielnia jest zobo-
wiązana do ewidencjonowania 
nasadzeń. Dlatego wszelkie sa-
mowolnie ulokowane sadzonki 
przysparzają Administratorom 
problemów nie tylko we właści-
wym prowadzeniu ewidencji, 
ale przede wszystkim w projek-
towaniu zagospodarowania te-
renu w otoczeniu nieruchomo-
ści. To ważna kwestia i prosimy 
Państwa o jej zrozumienie oraz 
właściwe postępowanie. l

Karolina Kowalik
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SZUKAJMY W LUDZIACH TEGO, CO DOBRE
Rozmawiamy z Panem Janem Kwiatoniem – społecznikiem, Przewodniczącym Rady Osiedla Nowy Fordon, himalaistą. 

W jaki sposób Rada Osiedla 
Nowy Fordon pomaga miesz-
kańcom?
Każdy przypadek jest indywidual-
ny. Są rzeczy, którymi nie chwali-
my się nawet pisząc sprawozda-
nia. Nie wypada po prostu. Bywają 
sprawy bardzo osobiste. I kto wie 
czy nie są to rzeczy ważniejsze od 
innych spektakularnych sukcesów. 

Czy te sprawy to konflikty ro-
dzinne?
Zdarza się cyniczne wykorzysty-
wanie słabości osób wykluczo-
nych, nawet przez najbliższych. To 
jest gnębienie ludzi bezradnych. Te 
rzeczy nie są medialne, nie mówi 
się o nich głośno i otwarcie. Dzieją 
się w zaciszu mieszkań. Na szczę-
ście w ostatnich latach zauważy-
łem, że zaczęło do ludzi docie-
rać, że mają Radę Osiedla, gdzie 
znajdą wsparcie dla siebie i mogą 
tutaj przyjść. W Radzie Osiedla 
działa coraz więcej młodych, in-
teligentnych ludzi, społeczników. 
Ich wspólnym mianownikiem jest 
wrażliwość społeczna. Naszej 
działalności nie da się oddzielić 
od życia, zakończyć po godzinach 
pracy. To z czym się spotykamy 
w Radzie Osiedla zajmuje nasze 
umysły i  nierzadko emocje.

Wiele osób nie widzi potrzeby 
współpracy z radami osiedli. 
Możliwe, że kierują się szczątko-
wymi informacjami i nie wiedzą 
jakie funkcje pełni rada osiedla. 
Tymczasem jest ona jedynym 
ustawowym reprezentantem  
lokalnej społeczności. W ciągu 
25 lat udowodniła już niejedno-
krotnie swoją przydatność w roz-
poznawaniu i realizacji lokalnych 
potrzeb, ambicji i dążeń. Rada 
Osiedla Nowy Fordon  w tym 
roku obchodzi swoje 25 – lecie 
i na szczęście jest wolna od par-
tyjnych funkcjonariuszy. Udało 
się ją obronić przed zakusami 
podporządkowania poszczegól-
nym grupom czy partiom. Było 
dużo nacisków, bezpardonowych 
ataków. Zastanawiałem się po 
co to wszystko, był moment, że 
chciałem to rzucić. Ale udało się, 
jesteśmy wiarygodnym partne-
rem społecznym. Drodzy miesz-
kańcy nie wierzcie politykom. 
Miejcie szacunek ale nie wierzcie. 
To wszystko co robią politycy to 
pragmatyzm polityczny lub oso-
bisty. Nie powinno tak być ale 
tak jest.

Takie przemyślenia przycho-
dzą do głowy podczas pobytu 
w górach?

Z perspektywy himalajskich 
szczytów, bez codziennych 
emocji z wyprawy na wyprawę 
w naszych oczach rzeczywi-
stość stawała się coraz bardziej 
klarowna i łatwiejsza do de-
finiowania. My pełni ideałów 
i romantyzm naszych wypraw 
to czynniki, które miały istot-
ny wpływ na kształtowanie się 
naszych osobowości. Po 89 roku 
skończył się ten czas a myśmy 
pozostali tacy sami.

Czym dla Pana jest himala-
zim?
Himalaizm to ruch odkrywców, 
romantyków, nonkonformistów. 
Zdobywanie nieznanego. Prze-
zwyciężanie trudności. Bycie 
wymagającym od siebie i jed-
nocześnie wrażliwym. Dla mnie 
sama organizacja wyprawy w wa-
runkach socjalistycznej rzeczywi-
stości była już przedsięwzięciem 
o wiele bardziej skomplikowanym 
i trudnym niż wejście na niejeden 
szczyt. Zostańmy himalaistami 
tu gdzie mieszkamy i pokonujmy 
góry wyzwań i słabości.

Jakich ludzi spotykaliście pod-
czas wypraw ?
W tamtym czasie interesowałem 
się filozofią buddyzmu tybetań-
skiego. Byłem pod wrażeniem 
Tybetańskiej Księgi Umarłych. 
Znajdowałem podobieństwa 
z myślami zawartymi w naszej 
Biblii. I tym, że ci ludzie, którzy 
tam żyją nie używają buddyzmu 
jako demagogii czy budowania 
swojego obrazu na zewnątrz. Oni 
naprawdę tacy są. To są napraw-
dę dobrzy ludzie.  Jestem pełen 
szacunku dla nich, mieszkają-
cych w szałasach przechodzących 
z ojca na syna. Szałasach z dykty, 
blaszanego eternitu…

Może opowiedzieć Pan o ja-
kimś wydarzeniu, które szcze-
gólnie utkwiło w Pańskiej pa-
mięci? 
To był upalny dzień. Szliśmy 
górską ścieżką, przy której stał 
właśnie taki niepozorny sza-
łas. Widać, że bieda. Unosił 
się dym, Tybetanka była na ze-
wnątrz. Przywitaliśmy się. Nie 
mówiliśmy, że jesteśmy głodni 
tylko, że chcielibyśmy napić się 
wody. Przyniosła nam lassi (ro-
dzaj chłodnego zsiadłego mle-
ka od jaka). To była poezja… 
Naprawdę to było coś niesa-
mowitego. I jeszcze ta świa-
domość, że sama ma niewiele 
a się z obcymi podzieliła. Było 
sympatycznie. Weszliśmy do 
tej chałupki, usiadłem w rogu. 

Pamiętam, że oparłem się łok-
ciem o taką stertę skór. Było 
ciemno, oczy mi łzawiły od 
dymu i nagle te skóry zaczęły 
się ruszać… Spojrzałem, a tam 
z pod mojego łokcia z tych skór 
wysunęły się dwie główki dzie-
cięce. Zasmarkane całkowicie 
ale uśmiechnięte od ucha do 
ucha. I te czarne oczy! No coś 
niesamowitego! Powiedziałem 
do kolegi, że trzeba by im za-
płacić. Ale oni nie potrzebują 
pieniędzy, na nic im się nie 
zdadzą. W tym momencie 
przyszedł do domu mąż 
Tybetanki. Kolega 
miał taką tor-
bę z różny-
mi pod-
ręcz-
n y -
m i 

r z e -
czami. 
Jak Tybetań-
czyk zoba-
czył w jego 
rękach  igłę 
tapicerską aż 
z a ś w i e c i ł y 
mu się oczy! 
Daliśmy mu 
tę igłę. Jaki 
on był szczę-
śliwy! I było 
m u  g ł u p i o 
ją przyjąć. To 
nieprawdopo-
dobne doświad-
czenie. 

C o  z o s t a j e 
w  s e r c u  p o 
takiej wypra-
wie?
Towarzyszą-
ce nam ryzyko 
stało się cząstką 
naszych osobo-
wości. Każda 
wyprawa 
n a s 

zmieniała. Jednak bagaż wspo-
mnień i drzemiących w sercu 
emocji to nie wszystko. Pozostał 
dystans nie tylko do rzeczywi-
stości ale i do życia. Strach przed 
jego utratą taki nieodłączny nasz 
towarzysz przerodził się w obawę 
przed jego zmarnowaniem.

Jest Pan inicjatorem 
powstania poro-

zumienia, które 
określa jako 
„niepartyjne 
zjednoczone 
siły obywa-
telskie”. Na 
czym polega 
to przedsię-

wzięcie?

Bydgoskie Porozumienie Rad 
Osiedli reprezentuje bydgoskie 
rady osiedli, pomaga prezento-
wać ich racje i problemy na fo-
rum miasta. Tym samym staje 
się reprezentantem wszystkich 
mieszkańców. W ostatnim cza-
sie jako społecznicy i wolonta-
riusze zauważyliśmy rozbież-
ność pomiędzy tym co się dzieje 
w rzeczywistości a zapisami pra-
wa i konstytucji. Coraz większym 
problemem są upolitycznieni 
urzędnicy państwowi. Infekcja, 
która dotyka coraz większego 
obszaru jest uciążliwa i sprawia 
problemy w realizowaniu zało-
żeń państwa demokratycznego.
 
Co można poprawić w funkcjo-
nowaniu rad osiedli?
Wspólnym mianownikiem 
wszystkich Rad Osiedli jest 
człowiek, mieszkaniec osie-

dla pracujący 
społecznie. 

C i e s z m y 
s i ę ,  ż e 

tacy lu-
dzie są 
i  sza-
nujmy 
ich. Tu 

popra-
w i ć  s i ę 

n i c 

nie da bo nie trzeba. Można 
natomiast nie przeszkadzać 
pracującym tam społecznikom 
poprzez mnożenie zadań sta-
wianych im przez ratusz lub 
poprzez biurokratyzowanie ich 
działalności. Myślę, że warto 
po ponad 25 latach działalności 
Rad Osiedli spróbować zweryfi-
kować ich filozofię.

Czego Panu życzyć? 
Mam nadzieję, że Bydgoskie 
Porozumienie Rad Osiedli spo-
woduje, że obecna walka z wia-
trakami będzie nie tyle walką 
ale dyskusją i pozwoli im wiać 
„pro publico bono”.

Dla pożytku publicznego…
Bądźmy dla siebie miłosierni, 
optymistyczni i szukajmy w lu-
dziach tego co dobre, a nie tego co 
złe. W tej chwili jest to coś bardzo 
ważnego. „Jeden drugiego brze-
miona noście” – to piękne słowa. 
My się potykamy o błędy innych. 
O te nasze będą potykać się inni. 
Nie unikniemy popełniania błę-
dów ale bądźmy wyrozumiali dla 
tych, którzy coś robią. Z błędów 
można wyciągać wnioski, tak 
buduje się mądrość. Jeżeli chce-
my robić coś więcej to nie bój-
my się nowych doświadczeń 
i popełniania błędów… l 
Rozmawiała Iga Nowicka

Archiwum Jana Kwiatonia (z lewej)
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WALNE ZGROMADZENIE 2018
Za nami Walne Zgromadzenie 2018, czyli obrady 
najwyższej, sprawowanej w formie demokracji 
bezpośredniej, władzy w Fordońskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. 
Wziąć w nim udział i współdecydować o najważniej-
szych sprawach może każdy członek spółdzielni. 

Przedmiotem tegorocznych obrad, poza uchwa-
łami obligatoryjnymi, były m.in. uchwały dotyczą-
ce zmian w statucie, ustalenia najwyższej sumy zo-
bowiązań, jaką może zaciągnąć Spółdzielnia, oraz 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Frekwencja na poszczególnych częściach była 
następująca: 
1. część – Osiedle „Przylesie” – 64 głosy,
2. część – Osiedle „Bohaterów” – 59 głosów,
3. część – Osiedle „Tatrzańskie” – 77 głosów,
4. część – osiedle „Bajka”– 74 głosy,
5. część – osiedle „Szybowników” – 92 głosy,
6. część – osiedle „Nad Wisłą” – 39 głosów, 

7. część – osiedle „Niepodległości” – 54 głosy.
25 kwietnia br. odbyło się Prezydium Walnego 

Zgromadzenia, złożone z członków prezydiów 
wszystkich części. Prezydium, zgodnie z kompe-
tencjami statutowymi, dokonało podliczenia gło-
sów i stwierdziło oficjalnie, że wszystkie uchwały 
zostały podjęte. 

Przypominamy, iż nowelizacja Ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych z 20 lipca 2017 r. nałoży-
ła na spółdzielnie obowiązek przyjęcia stosownych 
zmian w statutach (i ich zarejestrowanie w są-
dzie) w ciągu roku od wejścia w życie tejże ustawy  
(tj. 9 września). Do projekt statutu poddanego pod 
obrady Walnego Zgromadzenia, Członkowie wnie-
śli 15 poprawek, z tego 4 poprawki zostały przyjęte 
przez Walne Zgromadzenie. Nowy Statut zacznie 
obowiązywać po jego zarejestrowaniu w sądzie.

Poniżej przedstawiamy Państwu uchwały WZ 
2018:

l.p. nr uchwały uchwała dotyczy

1 1/2018
Przyjęcia do wiadomości wyników lustracji problemowej w zakresie inwestycji 
prowadzonych przez FSM w 2017 roku oraz faktu, że w protokole brak jest zaleceń 
polustracyjnych skierowanych do organów Spółdzielni. 

2 2/2018 Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej FSM z działalności w 2017r.
3 3/2018 Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Sp–ni z działalności w 2017r.
4 4/2018 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego FSM za 2017r.
5 5/2018 Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.

6 6/2018
Przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto uzyskanej za rok 2017, w wysokości 
1.890.772,66 zł, na fundusz remontowy S–ni w celu finansowania remontów w roku 
bieżącym i latach następnych.

7 7/2018
Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Spółdzielnia na kwotę 
7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych)
Uchylono uchwałę WZ nr 10/2017.

8 8/2018 Zmian Statutu. Przyjęto nową treść Statutu.

9 9/2018
Wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu FSM do zbycia nieruchomości usytuowanej na 
osiedlu „Bohaterów” stanowiącej działkę nr 113 obręb 338 (ulica ppor. Emilii Gierczak), 
zapisaną w KW nr BY1B/00066800/5.

10 10/2018
zbycie nieruchomości usytuowanej na osiedlu „Bohaterów” stanowiącej działkę nr 94/6 
obręb 337, zapisaną w KW nr BY1B/00053908/8.

11 11/2018
Wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu FSM do zbycia nieruchomości usytuowanej na 
osiedlu „Bajka”, stanowiącej działkę nr 4/24 obręb 342, zapisaną w KW nr BY1B/00056764/

12 12/2018
Wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu FSM do zbycia do zbycia nieruchomości 
usytuowanych na osiedlu „Przylesie”, stanowiących działki nr 2/3, 2/5, 2/6 obręb 338, 
zapisane w KW nr BY1B/00067290/3.

13 13/2018

Wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu FSM do zbycia nieruchomości stanowiącej garaż 
nr 3 usytuowany w budynku Duboisa 2 w Bydgoszczy wraz z przynależnymi do niego 
udziałami w działce nr 10/2 obręb 339 i częściach wspólnych nieruchomości zapisanej w 
KW BY1B/00218626/2.

14 14/2018
Wyrażenia zgody i upoważnienia Zarzą du FSM do zbycia nieruchomości usytuowanej 
na osiedlu „Niepodległości” stanowiącej działkę nr 6/29 obręb 433, zapisaną w KW nr 
BY1B/00114797/2.

15 15/2018

Wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu FSM do zbycia nieruchomości, usytuowanych 
na osiedlu „Niepodległości” przy ul. Gryfa Pomorskiego, stanowiących działki nr:
•	 3/11 obręb 433 zapisaną w KW nr BY1B/00066773/6, 
•	 3/24 obręb 433 zapisaną w KW nr BY1B/00201843/7, 
•	 3/25 obręb 433 zapisaną w KW nr BY1B/00201843/7,
•	 5/15 obręb 433 zapisaną w KW nr BY1B/00201843/7,
•	 5/17 obręb 433 zapisaną w KW nr BY1B/00201841/3,
•	 5/20 obręb 433 zapisaną w KW nr BY1B/0000066773/6,
•	 6/37 obręb 433 zapisaną w KW nr BY1B/00201841/3,
•	 6/42 obręb 433 zapisaną w KW BY1B/00201841/3,
6/43 obręb 433 zapisaną w KW BY1B/00201841/3.

16 16/2018

Wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu FSM do zbycia nieruchomości, usytuowanych 
na osiedlu „Niepodległości” przy ul. Gryfa Pomorskiego/Wyzwolenia, stanowiących: 
•	 część dz. nr 1/3 obręb 426 zapisanej w KW nr BY1B/00066773/6, 
•	 część dz. nr 1/28 obręb 426 zapisanej w KW nr BY1B/00068321/7, 
•	 część dz. nr 7/2 obręb 433 zapisanej w KW nr BY1B/00068321/7, 
•	 część dz. nr 7/6 obręb zapisanej w KW nr BY1B/00066773/6, 
•	 część dz. nr 16/8 obręb 426 zapisanej w KW nr BY1B/00068321/7, 
•	 część dz. nr 16/9 obręb 426 zapisanej w KW nr BY1B/00066773/6.

17 17/2018

Wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu FSM do zbycia nieruchomości usytuowanych na 
osiedlu „Niepodległości”, stanowiących działki nr:
•	 3/8, 3/9, 5/9, 5/18, 6/14, 6/41 obręb 433 zapisane w KW nr BY1B/00114797/2,
•	 3/20, 3/21, 5/16, 6/25, 6/27 obręb 433 22/2, 23/3 obręb 434 BY1B/00060357/2,
•	 3/22, 3/23, obręb 433 zapisaną w KW nr BY1B/00060464/5.

18 18/2018

Wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu FSM do zbycia nieruchomości usytuowanej 
na osiedlu „Niepodległości” stanowiącej część działki nr 25/12 obręb 434, zapisanej 
w KW nr BY1B/00060357/2, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego „Fordon: Zofin, Niepodległości i Łoskoń – część południowa” pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Dziękujemy Członkom Spółdzielni, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział w obradach WZ 2018r.
Dorota Kmuk

WINDYKACJA.  
WARTO ROZMAWIAĆ
Wielokrotnie pisaliśmy o win-
dykacji w naszej Spółdzielni. 
Dzisiaj chcielibyśmy skupić 
Państwa uwagę na jej pierw-
szym etapie. 

Gdy powstaje zadłużenie na 
koncie lokatora bądź kontra-
henta, pracownicy Działu Win-
dykacji w pierwszej kolejności 
szukają kontaktu bezpośred-
niego. Mając do Państwa nr te-
lefonu, adres mailowy jesteśmy 
w stanie zareagować szybciej, 
spróbować zaradzić problemo-
wi zadłużenia, zanim stanie się 
niebezpieczny – po prostu poin-
formować o sytuacji i wspólnie 
znaleźć rozwiązanie problemu. 

Przyczyn powstawania zale-
głości jest wiele – od zwykłego 
zapomnienia poprzez utratę 

pracy, chorobę, skończywszy 
na celowym nieopłacaniu zo-
bowiązań. 

Często jednak zdarza się, że 
lokatorzy, kontrahenci nie od-
bierają od nas korespondencji 
bądź jej nie czytają. W płatno-
ściach pomijane są rozliczenia 
mediów oraz zdarza się zła in-
terpretacja wysyłanych sald. 

Problemy w regulowaniu 
opłat mogą spotkać każdego 
z nas, dlatego zanim rozpocz-
nie się procedura windyka-
cyjna (wezwanie do zapła-
ty – pozew do sądu – wyrok 
–  e g z e k u c j a  ko m o r n i c z a) 
zapraszamy do współpracy 
i kontaktu ze Spółdzielnią. 
Możemy wspólnie spróbować 
rozwiązać problem bez obcią-

żania Państwa dodatkowymi 
kosztami.

Dziś większość z nas posłu-
guje się telefonem, kompute-
rem, więc idąc z duchem czasu 
chcielibyśmy wysyłać lokato-
rom, kontrahentom drogą elek-
troniczną krótkie powiadomie-
nia, informacje o zaległościach, 
nadpłatach, prośby o kontakt, 
informacje o zmianach wyso-
kości opłat. Jak mówią, lepiej 
zapobiegać niż leczyć, dlatego 
kierujemy do Państwa prośbę 
o uzupełnianie swoich danych 
kontaktowych w Spółdzielni 
oraz korzystanie z EBOK–a.
„Twój problem > Nasz cel = 
Wspólny sukces” l

Mariola Bargiel
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PRZYPOMNIENIE ZASAD UZYSKANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO
Zachęcamy Państwa do korzystania z dodatku miesz-
kaniowego i przypominamy warunki uzyskania tej 
formy pomocy (ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. 
o dodatkach mieszkaniowych– Dz.U. Nr 71, poz. 734  
ze zmianami).
Dodatek mieszkaniowy stanowi formę pomocy w reali-
zacji zobowiązań finansowych wynikających z kosztów 
utrzymania i eksploatacji zajmowanych mieszkań i przy-
sługuje osobie, która spełnia równocześnie następujące 
warunki:
• Posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu miesz-

kalnego:
 – spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
 – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 – umowę najmu lokalu mieszkalnego zawartą ze Spół-

dzielnią Mieszkaniową.
• Dodatek mieszkaniowy przysługuje również następu-

jącym osobom:
 – podnajemcom lokali mieszkalnych,
 – osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach 

stanowiących ich własność i właścicielom lokali miesz-
kalnych,

 – innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowa-
nego lokalu mieszkalnego ponoszącym wydatki zwią-
zane z jego zajmowaniem,

 – osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu 
prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal za-
mienny albo socjalny.

• Dochód na jednego członka rodziny gospodarstwa do-
mowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkanio-
wy, w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złoże-
nia wniosku o przyznanie dodatku, nie przekracza:

 – 175% najniższej emerytury, tj. 1802,15 zł (brutto) 
w gospodarstwie jednoosobowym,

 – 125% najniższej emerytury, tj. 1287,25 zł (brutto) 
w gospodarstwie wielorodzinnym.

• Powierzchnia zajmowanego lokalu osoby wnioskującej 
nie przekracza: pow. normatywnej wraz z dopuszczal-
nym przekroczeniem do 30%, tzn. odpowiednio:

 liczba osób pow.normatywna pow.max.
 1 osoba  35 m2 + 30%  45,5 m2

 2 osoby 40 m2 + 30%  52,0 m2

 3 osoby 45 m2 + 30%  58,5 m2

 4 osoby 55 m2 + 30%  71,5 m2

 5 osób 65 m2 + 30%  84,5 m2

 6 osób 70 m2 + 30%  91,0 m2

 7 osób 75 m2 + 30%  97,5 m2

• W przypadku zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym 
większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa 
się normatywną powierzchnię do lokalu o 5 m2.

• Dodatek mieszkaniowy przyznaje Prezydent 
Miasta na podstawie złożonego, potwierdzone-
go przez Spółdzielnię Mieszkaniową wniosku na 
okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po dniu złożenia wniosku. 
Oznacza to, że osoby, którym decyzja o przyznaniu 
dodatku mieszkaniowego wygasa np. w styczniu, 
w celu uzyskania dodatku na następny 6-miesięcz-
ny okres, tj. od lutego do lipca, składają wniosek 
już w styczniu, czyli w ostatnim miesiącu trwają-
cego jeszcze dodatku.

• Jednostką odpowiedzialną za rozpatrzenie wniosków 
na dodatek mieszkaniowy jest Referat Dodatków 
Mieszkaniowych w Wydziale Zdrowia, Świadczeń i Po-
lityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

• Odpowiednie formularze są wydawane w punktach 
Urzędu:  

 – ul.Gierczak 6, tel. 52 585-87-35
 – ul. Wojska Polskiego 65, tel. 52 328-81-27, 52 328-81-50
• Informacje i pomoc w uzyskaniu innych form po-

mocy finansowej (zapomogi, zasiłki) zapewnia 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Rejono-
wy Ośrodek Pomocy „Fordon”. Pełna informacja 
w oddziale przy ul. Porazińskiej 9 – Os. „Bajka”, 
tel. 52 343–66–44 l          Małgorzata Frejter

WIELKIE ŚMIECI – WIELKIE KOSZTY
Zadbajmy o swoje portfele. Przestrzegając terminów wywozu odpadów, oszczędzamy pieniądze i przyrodę. O tym, że 
segregacja odpadów jest koniecznością, nie trzeba nikogo przekonywać. Dlaczego więc jest z nimi taki problem – nie tylko 
w Fordonie, ale w całym mieście? Co sprawia, że nie chce nam się właściwie postępować z odpadami? 

O sprawie piszemy w każdym 
wydaniu „efesemki”. Prosimy, 
apelujemy i uczymy. Niestety, 
w dalszym ciągu z niewystar-
czającym skutkiem. Wciąż 
oglądamy zaśmiecone osie-
dla, trawniki i skwery. Ale cze-
go można spodziewać się na 
osiedlu, jeśli mieszkańcy wy-
rzucają śmieci prosto z okna? 
Nagminnie zdarza się wyrzuca-
nie śmieci do czyjegoś ogródka, 
zostawianie niedopałków pa-
pierosów pod okienkiem piw-
nicznym i uporczywe nieprze-
strzeganie terminu wyrzucania 
odpadów wielkogabarytowych. 
Powiedzmy sobie szczerze. Za-
śmiecanie własnego otoczenia 
to nic innego jak szkodliwość 
społeczna. Wymagamy od in-
nych aby nie śmiecili, a sami 
to robimy. Obowiązkiem spół-
dzielni jest posprzątać i dbać 
o czystość oraz estetykę osie-
dla. Dlaczego spółdzielnia nie 
robi tego lepiej? Dlaczego jest 
tak mało miejsc do odpoczyn-
ku, rekreacji, spacerów z dzieć-
mi? W dużej mierze właśnie 
dlatego, że walka ze śmieciami 
pochłania tak wiele sił i środ-
ków, że nie starcza ich na inne 
rzeczy. Wywożenie gabarytów, 

porządkowanie wiat śmiet-
nikowych, sprzątanie śmieci 
z trawników – to wszystko 
jest jak walka z wiatrakami. 
Dopóki mieszkańcy sami nie 

zadbają o czystość, dopóty ni-
gdy nie będzie ładniej, czyściej, 
lepiej. To od mieszkańców za-
leży, w jakim otoczeniu żyje-
my. Czy dozorca budynku ma 

w pierwszej kolejności zająć 
się grabieniem trawniczka, czy 
zlikwidować hałdy śmieci pod 
blokiem? Umyć okno na klat-
ce schodowej, czy posprzątać 

worki śmieci porzucone wokół 
wiaty i rozdrapane w nocy przez 
koty, bo komuś „zapomnia-
ło się” klucza do śmietnika? 
Wyrwać kilka chwastów spod 
okien czy usunąć pudełeczka, 
pojemniczki i opakowania po 
dokarmianiu szczurów i ko-
tów? No właśnie. Tak wygląda 
codzienna praca dozorców wo-
kół wielu naszych budynków. 
Zaśmiecenie jest tak duże, 
że doprowadzanie osiedla do 
porządku pochłania moc pie-
niędzy i czasu. Najbardziej 
kosztowna okazuje się droga 
na skróty. 

Prześledźmy drogę „życia od-
padów” w dwóch przypadkach: 

Przypadek 1 – segregacja 
Wyobraźmy sobie, że wypili-
śmy sok, wypłukaliśmy wnę-
trze kartonu i go wyrzucamy. 
Zgniatamy kartonik i wrzucamy 
go do domowego kosza na pa-
pier i plastik. Wynosimy śmieci, 
wyrzucamy do żółtego konte-
nera i zapominamy o sprawie. 
Odpad trafia ze śmietnika do 
utylizacji w specjalistycznej 
firmie, gdzie może być wyko-
rzystany jako surowiec wtórny. 
Koniec problemu.

Przypadek 2 – śmiecenie
Sytuacja podobna. Wypijamy 
sok i dla wygody własnej ci-
skamy kartonem przez okno. 
Opakowanie spada sąsiadowi 
pod parapet i leży tam sobie 
przez tydzień lub dwa. Sąsiad 
je znajduje i w złości, że ktoś 
mu naśmiecił, rzuca do ogródka 
obok, gdzie kartonik (trochę już 
rozmoknięty i wyblakły) leża-
kuje kolejny tydzień. Następna 
osoba wyrzuca go na ulicę, gdzie 
śmieć leży sobie tak długo, aż 
zostanie znaleziony przez służ-
by sprzątające. Karton jest już 
tak zniszczony, że do niczego 
się nie nadaje. Trafia do odpa-
dów zmieszanych, następnie do 
spalarni, gdzie zostaje ostatecz-
nie unicestwiony i wraz z dy-
mem wraca do atmosfery… Kto 
za to płaci? Pan płaci, pani pła-
ci, ja płacę… I następne pokole-
nia również zapłacą. Zdrowiem 
i zniszczonym środowiskiem.  
Prosimy wszystkich Państwa 
o właściwe segregowanie odpa-
dów. To najtańsza i najszybsza 
droga do skutecznego oczysz-
czenia naszych osiedli, popra-
wy ich estetyki i lepszych wa-
runków życia dla nas i naszych 
dzieci. l       Iga Nowicka
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DEKOMUNIZACJA ULIC 
JAKIE OBOWIĄZKI SPADNĄ NA MIESZKAŃCÓW W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ADRESU?

Proces dekomunizacji, o którym pisaliśmy w poprzednich wydaniach „efesemki”, dobiegł końca. W zasobach FSM cztery 
ulice zyskały nowych patronów. 

Pomimo rozgłosu, jaki towa-
rzyszył wprowadzeniu posta-
nowień ustawy w życie, nie-
które osoby dowiedziały się 
o nowym patronie ulicy dopiero 
po wymianie tabliczki z nazwą. 
Oprócz zaskoczenia mieszkań-
com towarzyszyło wiele wąt-
pliwości i pytań. Zebraliśmy dla 
Państwa najważniejsze infor-
macje i zachęcamy do zapozna-
nia się z nimi:

Dowody osobiste, prawa jazdy 
i dowody rejestracyjne:
• zmiana nazwy ulicy doko-

nana na podstawie ustawy 
nie ma wpływu na ważność 
dokumentów zawierających 
nazwę dotychczasową (do-
wody osobiste, prawa jaz-
dy i dowody rejestracyjne 
zachowują ważność, a ich 
wymiana nie jest wymagana 
przed końcem terminu waż-
ności dokumentu);

• nie ma obowiązku wymiany 
dowodów osobistych, praw 
jazdy ani dowodów rejestra-
cyjnych;

Sprawy meldunkowe:
• zmiana adresów w związku 

ze zmianą nazwy ulicy doko-
nywana jest bezpłatnie. Nie 
ma konieczności składania 
wniosku. Zmiany dokonane 
zostaną z urzędu;

• w przypadku, gdy wymagane 
jest przedłożenie zaświad-
czenia o aktualnym adresie 

zameldowania w związku ze 
zmianą nazwy ulicy, należy 
złożyć w Urzędzie Miasta 
stosowny wniosek o wydanie 
zaświadczenia.

Wymiana tabliczek z nazwą 
ulicy:
• za wymianę tablic z nazwami 

ulic odpowiada Urząd Miasta 
Bydgoszczy

Księgi wieczyste:
• nie ma konieczności skła-

dania wniosku w Sądzie Re-
jonowym – zmiany zostaną 
dokonane z urzędu, do każ-

dej księgi wieczystej zosta-
nie przesłane zawiadomienie 
o zmianie oznaczenia nieru-
chomości.

Ewidencja działalności gospo-
darczej (CEDIG):
• osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 
oraz posiadające zezwolenie 
na sprzedaż napojów alkoho-
lowych, powinny złożyć wnio-
sek CEIDG-1;

• wniosek można złożyć przez 
Internet lub dostarczyć do 
urzędu w wersji papierowej. 
Po złożeniu wniosku dane 

dotyczące zmiany adresu zo-
staną przekazane do ZUSU/
KRUSU, Urzędu Skarbowego 
oraz Urzędu Statystycznego.

Gospodarowanie odpadami:
• nie ma konieczności składa-

nia zmiany deklaracji w spra-
wie gospodarowania odpada-
mi ani przez mieszkańców, 
ani przez zarządców nieru-
chomości. Zmiany dokonane 
zostaną z urzędu.

Podatek od nieruchomości:
• nie ma konieczności skła-

dania informacji w sprawie 

podatku od nieruchomości 
celem aktualizacji danych ad-
resowych. Zmiany dokonane 
zostaną z urzędu.

Urząd Skarbowy:
• osoby fizyczne mogą wypeł-

nić i złożyć formularz ZAP-3 
lub zgłosić aktualizację da-
nych adresowych w roku 2018 
przy składaniu zeznania po-
datkowego za rok 2017;

• druk ZAP-3 można pobrać 
i złożyć w formie papierowej 
w Urzędzie Skarbowym lub 
drogą elektroniczną poprzez 
wypełnienie i wysłanie for-

mularza dostępnego na stro-
nie internetowej Minister-
stwa Finansów http://www.
finanse.mf.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
• osoby pobierające świadcze-

nia powinny zgłosić zmianę 
danych adresowych poprzez 
wypełnienie i złożenie wnio-
sku o zmianę danych oso-
by zamieszkałej w Polsce,  
tj. formularz WZD-01 lub EZP;

• formularz należy pobrać 
i złożyć w formie papierowej 
w Inspektoracie ZUS. Wy-
pełniony formularz w wer-
sji papierowej można także 
przesłać pocztą. 

Banki, dostawcy energii elek-
tr ycznej,  dostawc y gazu, 
dostawcy usług telekomu-
nikacyjnych, telewizyjnych 
i  internetow ych,  agencje 
ubezpieczeniowe, fundusze 
emerytalne, zakłady pracy, 
przychodnie lekarskie, szkoły, 
przedszkola i inne:
• ww. instytucje należy po-

wiadomić o zmianie adresu 
poprzez wypełnienie i zło-
żenie stosownego formu-
larza aktualizacji danych 
osobowych udostępnia-
nego przez dany podmiot, 
a w przypadku braku niniej-
szego formularza, poprzez 
z ł o ż e n i e  o ś w i a d c z e n i a 
w formie pisemnej. l

Krzysztof Mójta

OBECNI PATRONI ULIC:
Generał August Emil 
Fieldorf „Nil”
(dawniej ulica 
gen. Z. Berlinga)

Generał August Emil Fieldorf „Nil” (ur. 20 marca 1895 w Krakowie, zm. 24 lutego 1953 w War-
szawie) – generał brygady Wojska Polskiego, organizator i dowódca Kedywu Armii Krajowej, 
zastępca Komendanta Głównego AK, pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.

Tomasz Gollob
(dawniej ulica 
T. Duracza)

Tomasz Gollob (ur. 11 kwietnia 1971 w Bydgoszczy) – żużlowiec, w latach 1995–2013 uczestnik 
cyklu Grand Prix IMŚ na żużlu. Jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców w historii, za-
równo na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. 7-krotny mistrz świata na żużlu.

Władysław Stoma
(dawniej ulica 
S. Lehmana)

Władysław Jan Stoma, właśc. Władysław Łuczak (ur. 3 czerwca 1888 w Środzie Wielkopol-
skiej, zm. 21 listopada 1968 w Puszczykowie) – aktor teatralny i filmowy, reżyser, dyrektor 
Teatru Miejskiego w Bydgoszczy (1927–1938), Teatru Polskiego w Poznaniu i innych scen te-
atralnych.

Jeremi Przybora
(dawniej ulica 
J. Powalisza)

Jeremi Stanisław Przybora (ur. 12 grudnia 1915 w Warszawie, zm. 4 marca 2004 w Warsza-
wie) – poeta, pisarz, satyryk, aktor, współtwórca telewizyjnego „Kabaretu Starszych Panów” 
oraz radiowego teatrzyku „Eterek”. Przez lata związany z Polskim Radiem, przed wojną spi-
ker w rozgłośni warszawskiej, po wojnie pracował w Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia 
w Bydgoszczy, gdzie współtworzył cykl audycji satyrycznych „Pokrzywy nad Brdą”.
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ZMIANY W FUNKCJONOWANIU OBSŁUGI PRZEZ 
KONSERWATORÓW – URUCHOMIENIE EKUN

Oszczędzamy czas, ułatwiamy komunikację i pozwalamy sprawniej  

zarządzać wszystkimi sprawami związanymi z konkretną nieruchomością.

W lutym br. rozpoczęła funkcjo-
nowanie nowa komórka organi-
zacyjna FSM – Dział Konserwa-
cji i Utrzymania Nieruchomości. 
Dział powstał z połączenia do-
tychczasowych trzech brygad 
konserwatorów ulokowanych 
przy administracjach osiedli. 
Siedziba działu wraz z bazą 
techniczną i warsztatami mie-
ści się w budynku Administracji 

Osiedli „Bohaterów” i „Przyle-
sie” przy ul. Fiedlera 9. Zada-
niem scentralizowanej komór-
ki organizacyjnej jest szybsze 
i skuteczniejsze reagowanie na 
zgłoszenia płynące od miesz-
kańców. Zgłoszenia awarii 
przyjmują Administratorzy Nie-
ruchomości, a nie jak poprzed-
nio, Mistrzowie. Dzięki zmia-
nie organizacyjnej mieszkańcy 

mogą załatwić wszelkie sprawy 
dotyczące swojego mieszkania 
i nieruchomości z jedną osobą, 
administratorem opiekującym 
się daną nieruchomością. Takie 
rozwiązanie oszczędza czas, 
ułatwia komunikację i pozwala 
sprawniej zarządzać wszystkimi 
sprawami związanymi z kon-
kretną nieruchomością. l

red.

CZAS NA RELAKS - KRZYŻÓWKA
1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
1. niebezpieczne zjawisko pogodowe
2. gatunek ryby, ma dużo kwasów Omega-3
3. duży, soczysty owoc
4. w polskim przysłowiu przeplata...
5. wiosenny kwiat
6. nie je mięsa

7. „…. , Romek i Atomek” – kreskówka
8. „….. i Małgorzata” – tytuł
9. na grzyby lub do święconki
10. piękna, koralowa 
11. łamie przepisy w programie o gotowaniu
12. budowany z piasku lub w drzwiach

Dla pierwszych 5 osób, 
które zgłoszą się do sekre-
tariatu FSM z poprawnie 
rozwiązaną krzyżówką 
przygotowaliśmy zestawy 
nagród wraz z albumem 
niespodzianką!

Odbiór nagród trwa do 
30 czerwca 2018 roku. De-
cyduje kolejność zgłoszeń.

2

CZWARTKOWE SEANSE 
W KINIE JEREMI
Filmy są wyświetlane w czwartki o godzinie 19.00. 

Kino Jeremi mieszczące się 
w Liceum Ogólnokształcącym 
nr XV w Fordonie przy ulicy  
A.E. Fieldorfa „Nila” 13 (daw-
niej ul. Berlinga) zaprasza na 
seanse filmowe. Filmy są wy-
świetlane w czwartki o godzinie 
19.00. Repertuar i rezerwacje 
na stronie www.kinojeremi.li-
ceumxv.edu.pl Nad programem 
kina czuwa Stowarzyszenie 
Miłośników Filmu Dyskusyjny 
Klub Filmowy Jeremi (DKF Je-

remi). Aby stać się członkiem 
Stowarzyszenia, należy pod-
pisać Deklarację Członkowską 
zobowiązującą do uczestnic-
twa w działalności DKF Jeremi, 
realizacji jego celów oraz ter-
minowego opłacania składek 
członkowskich w wysokości 
12 zł na miesiąc lub 30 zł na 
trzy miesiące. Członkowie DKF 
Jeremi na wszystkie seanse 
prezentowane w Kinie Jeremi 
mają wstęp wolny. Ceny bile-

tów dla pozostałych osób wy-
noszą: normalny – 10 zł, ulgowy  
– 6 zł (z biletów ulgowych mogą 
korzystać osoby powyżej 60. 
roku życia, młodzież szkol-
na oraz studenci do 26. roku 
życia – za okazaniem ważnej 
legitymacji uczniowskiej/stu-
denckiej). Poza tym w soboty 
o godz. 10.00 organizowane są 
bajkowe poranki dla dzieci wraz 
z opiekunami, na które wszyscy 
mają wstęp wolny. l

PLAŻA W FORDONIE! 

Czekamy na Was przy ulicy Pel-
plińskiej, za Galerią Fordon, na 
przeciwko Targowiska i stacji 
paliw Orlen. 

Zaczynamy Wielkie plażowanie 
w piątek - 8 czerwca o godzinie 
18:00 wraz z DJ na naszym da-
chu - zagra dla DJ Was Electric 
Vonda.
Sobota - 9 czerwca godzina 
16:00 Akustycznie na plaży. 

Zagrają i zaśpiewają Degowski 
& Andrzejewski.
Godzina 20:00 
Dj na dachu - Dj KvK
Niedziela 10 czerwca godzina 
17:00 ŻUKI.
Wielkie plażowanie planujemy 
do końca wakacji, czyli do 31 
sierpnia. 
Szukajcie nas na Facebo-
ok'u i Instagramie. 
Do zobaczenia! l
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ZŁODZIEJE NIE BIORĄ URLOPÓW
Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA SA uprzejmie informuje, że nadal istnieje możliwość ubezpieczenia Państwa mieszka-
nia ze składką płatną łącznie z opłatami za użytkowanie lokalu.

Spółdzielnia ubezpiecza budyn-
ki mieszkalne ale ochrona ta nie 
obejmuje mienia prywatnego 
mieszkańców. W ubezpieczeniu 
nie uwzględniamy wykończenia 
mieszkania np. zabudowy ku-
chennej, szaf wnękowych, i wypo-
sażenia (sprzęt AGD, RTV, meble).

Wielu z Państwa posiada już 
takie ubezpieczenie mieszka-
nia i wie, że wystarczy wypełnić 
wniosek, dostarczyć go do Spół-
dzielni i opłacać comiesięcznie 
składkę ubezpieczeniową do-
liczoną do opłat mieszkanio-
wych, aby cieszyć się spokojem 
w razie mogącego zdarzyć się 
wypadku losowego. 
W ramach tego ubezpieczenia 
ochroną objęte są nie tylko 
mieszkania ale także pomiesz-
czenie przynależne (piwnica).

Zakres ochrony obejmuje:
• zalania jakie mogą powstać 

w mieszkaniu i pomieszcze-
niach przynależnych,

• zdarzenia losowe (pożar, 
deszcz nawalny, śnieg, upa-
dek statku powietrznego, 
uderzenie pioruna, powódź, 
grad, wybuch i inne);

• przepięcia (szkody wyrzą-
dzone nagłym spadkiem lub 
wzrostem napięcia elektrycz-
nego),

• stłuczenia szyb stolarki 
okiennej i drzwiowej;

• kradzież  z  włamaniem 
i rabunek oraz wandalizm. 
Jeśli dojdzie do włamania 
odszkodowanie jest wypła-
cane za zniszczenia, które 
powstaną w mieszkaniu np. 
zniszczone drzwi, wybite 
okna, pocięte kanapy. Na-
tomiast od kradzieży ubez-
pieczone jest wyposażenie, 
które złodziej może wynieść 
np. sprzęt RTV, aparat foto-
graficzny, obrazy, gotówka 
trzymana w domu, biżuteria, 
cenne książki, futra;

• odpowiedzialność cywilną- 
czyli szkody wyrządzone 
osobom trzecim (np. zalanie 
sąsiada, szkody w związ-
ku z opieką nad dziećmi, 
sprawowaniem opieki nad 
zwierzętami, rekreacyjnym 
uprawianiem sportu). Jest to 
bardzo ważna ochrona, któ-
ra dotyczy nie tylko zdarzeń 
związanych z mieszkaniem. 
Odpowiedzialność w życiu 
prywatnym działa w sytu-
acjach, gdy Państwo, Pań-

stwa bliscy, wasze zwierzęta 
wyrządzą krzywdę osobie 
trzeciej. 

Niewątpliwą zaletą produk-
tu jest składka rozłożona na 
miesięczne raty płatne wraz 
z opłatami za mieszkanie. 
Ubezpieczenie zawierane jest 
na czas nieokreślony – wygasa 
w momencie złożenia w Spół-
dzielni rezygnacji (może to być 
po kilku miesiącach lub po kilku 
latach).

UNIQA TU SA dostosowuje ter-
miny płatności składki ubezpie-
czeniowej do opłat za użytkowa-
nie lokalu mieszkalnego. Składki 
są uzależnione jedynie od wyboru 
sumy i wariantu ubezpieczenia.

Oferta ta skierowana jest do 
wszystkich osób, które myślą o bez-
pieczeństwie swojego mieszkania,  
a oczekują wygodnej i korzystnej 
formy ubezpieczenia Swojego 
majątku.

W celu przystąpienia do 
ubezpieczenia mieszkania 
należy wypełnić załączony 
wniosek i przekazać go do 
Spółdzielni. Następnie otrzy-
mają Państwo pisemne po-
twierdzenie zawarcia umowy 
ubezpieczenia oraz egzem-
plarz ogólnych warunków 
ubezpieczenia.

Zarząd Fordońskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej reko-

menduje skorzystanie z oferty 
ubezpieczeniowej firmy UNIQA.  
Zapraszamy  Państwa do  sko-
rzystania z  tej wygodnej i  ko-
rzystnej formy opłacania skład-
ki. Zachęcamy do zapoznania 
się z ofertą ubezpieczenia do-
łączoną do „efesemki”, życząc 
jednocześnie, by wszelkie dzia-
łania w tym zakresie okazały się 
tylko asekuracją. l

red.
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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.


