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W piątek i sobotę (26-27 kwietnia) odbyła się kolejna edycja Akcji Fordon dla Planety. Pracownicy
Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz ze społecznikami z dzielnicy wyruszyli na sprzątanie
świata. W piątek ponad czterdziestu pracowników FSM sprzątało na osiedlu Przylesie.
Tegoroczna akcja odbyła się
z dużym rozmachem i objęła
tereny na osiedlu Przylesie
(lasek w okolicach ul. Fieldorfa „Nila” 1 i MDK nr 5) oraz
osiedle Bohaterów przy Igrzyskowej 3, osiedle Szybowników przy Golloba i Duboisa,
osiedle Bajka przy Andersena, Gościnnej i w parku oraz
osiedle Tatrzańskie przy Pelplińskiej i Orląt Lwowskich.
Sprzątaliśmy zarówno tereny
spółdzielni jak i miejskie. Do
sprzątania włączyli się również mieszkańcy. Pan Tomasz

z osiedla Bajka podarował na
akcję przydatne chwytaki,
worki i rękawice oraz pomagał jednej ze sprzątających
grup.
W ubiegłych latach pracownicy Fordońskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w ramach wolontariatu posprzątali m.in.
park na Bajce (obecnie rewitalizowany przez spółdzielnię) i tereny wokół ulic Gryfa Pomorskiego i Hallera na
os. Niepodległości.
Sobotnią akcję zainaugurowali Pan Michał Sztybel

Zastępca Prezydenta Miasta
Bydgoszczy, Pan Zbigniew
Sokół Prezes Fordońskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, Pan Tomasz Wysocki
Wiceprezes Klubu Sportowego Wisełka Bydgoszcz-Fordon i Pani Justyna Polasik Radna Rady Miasta,
a na sprzątanie Fordonu
wyruszyli młodzi zawodnicy
Klubu Sportowego Wisełka
Bydgoszcz-Fordon. Zastępca prezydenta Michał Sztybel, w ramach obchodzonego
22 kwietnia Międzynarodo-

wego Dnia Ziemi, ogłosił
dwie akcje służące walce
z dzikimi wysypiskami i zaśmieconymi terenami. Porządkowanie w Fordonie przy
ul. Igrzyskowej zainaugurowało akcję Czysta Bydgoszcz
– Podejmij wyzwanie. Zasady są proste: każda grupa
składająca się minimum z 5
mieszkańców, która posprząta śmieci ze swojego otoczenia i pochwali się zdjęciem
z uzyskanego efektu – otrzyma gadżety od miasta. W akcji chodzi jednak o coś więcej!

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

Sprzątając zaniedbany teren,
pokazujemy innym, że zależy
nam na ekologii i chcemy żyć
w czystej i przyjaznej okolicy.
Od ubiegłego roku sprzątanie przyjęło formę cykliczną i odbywa się pod nazwą
„Fordon dla planety”. Nazwa
nawiązuje do Światowego
Dnia Ziemi i zwraca uwagę
na konieczność zatroszczenia się o planetę – w tym
przypadku o własne osiedle,
najbliższe otoczenie. Wiadomo, że nie była to ostatnia
tego typu akcja.l
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WALNE ZGROMADZENIE WYBRAŁO
NOWĄ RADĘ NADZORCZĄ
do Rady Nadzorczej. Zauważalny był znaczny spadek uczestników zebrań po przeprowadzeniu
wyborów do Rady Nadzorczej.
Do Rady Nadzorczej kandydowało 25 osób. Przy wyborze
członków Rady Nadzorczej obowiązuje następujący podział
mandatów:
- Osiedle „Nad Wisłą” - 1 mandat,
- Osiedle „Bohaterów” - 2 mandaty,
- Osiedle „Bajka” - 2 mandaty,
- Osiedle „Szybowników” 2 mandaty,

10. Nalazek Maria – Przylesie
11. Ryś Mirosław – Bohaterów
12. Sikora Krzysztof – Tatrzańskie
13. Szymański Jarosław – Bohaterów
14. Zawalski Andrzej – Bajka
15. Żychlińska Czesława – Niepodległości.

Szybowników

Nad Wisłą

Razem

1

BŁASZKIEWICZ MARIA

SZYBOWNIKÓW

46

6

58

17

26

15

2

170

2

BONK EUGENIUSZ

PRZYLESIE

50

57

77

74

65

97

37

457

3

BORECKI JACEK

SZYBOWNIKÓW

49

57

84

81

67

105

39

482

4

BURITTA EWA

BAJKA

43

8

43

46

19

25

2

186

5

CIEMNIECKI MIROSŁAW

TATRZAŃSKIE

47

57

90

81

71

103

39

488

6

DZIEMIDZIONEK ANNA

BAJKA

38

5

33

34

16

16

4

146

7

GAJ ANDRZEJ

BOHATERÓW

36

5

40

17

28

26

0

152

4

4/2019

8

GOŁATA WIESŁAW

TATRZAŃSKIE

48

55

59

78

60

99

40

439

5

5/2019

Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.

6/2019

Przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto uzyskanej za rok 2018 w wysokości 2.695.860,70
zł na fundusz remontowy Spółdzielni w celu
finansowania remontów zasobów mieszkaniowych Spółdzielni w roku bieżącym
lub w latach kolejnych.

7/2019

Wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do
zbycia nieruchomości usytuowanej
na Osiedlu „Bohaterów” stanowiącej działkę
nr 2 obręb 339, zapisaną
w KW nr BY1B/00066800/5.

8/2019

Wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do
zbycia nieruchomości usytuowanej
na Osiedlu „Bajka” stanowiącej działkę
nr 4/45 obręb 342, zapisaną
w KW nr BY1B/00056764/7

9/2019

Wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do
zbycia nieruchomości usytuowanej
na Osiedlu „Przylesie” stanowiącej działkę
nr 209/8 obręb 337, zapisaną
w KW nr BY1B/00067290/3.

10/2019

Wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do
zbycia nieruchomości usytuowanej
na Osiedlu „Bajka” stanowiącej działkę
nr 289/2 obręb 342, zapisaną
w KW nr BY1B/00056764/7.

11/2019

Wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do
zbycia nieruchomości usytuowanej na Osiedlu
„Nad Wisłą” stanowiącej działkę nr 635/1 obręb 340, zapisaną w KW nr BY1B/00054856/5.

lp.

Nazwisko i imie

Część WZ

Przylesie

Bohaterów

Walne Zgromadzenie FSM odbyło
się według ustalonego porządku
obrad, w którym znalazły się wymagane prawem zagadnienia. Członkowie zostali zapoznani z ustaleniami protokołu lustracji pełnej
działalności Spółdzielni w latach
2016-2018. Lustracja nie wykazała

żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółdzielni, w związku
z powyższym w protokole nie było
zaleceń polustracyjnych do organów Spółdzielni. Podjęte zostały
uchwały w sprawach zatwierdzenia
sprawozdań Rady Nadzorczej, Zarządu, sprawozdania finansowego
za rok 2018, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, przeznaczenia zysku netto Spółdzielni za
2018 r. na fundusz remontowy
Spółdzielni, zbycia nieruchomości gruntowych usytuowanych
na terenie zasobów FSM. Łącznie
podjętych zostało 11 uchwał.l

Bajka

Biorąc pod uwagę największą liczbę uzyskanych głosów, do Rady
Nadzorczej na kadencję 20192022 wybranych zostało 15 osób:
1. Bonk Eugeniusz – Przylesie
2. Borecki Jacek – Szybowników
3. Ciemniecki Mirosław – Tatrzańskie
4. Gołata Wiesław – Tatrzańskie
5. Jankowski Andrzej – Niepodległości
6. Jarzemska Helena – Nad Wisłą
7. Kluszczyńska Lidia – Bajka
8. Kłos Zdzisław – Szybowników
9. Kołodziejczyk Jarosław –
Przylesie

Tatrzańskie

- Osiedle „Przylesie” - 3 mandaty,
- Osiedle „Tatrzańskie” - 3 mandaty,
- Osiedle „Niepodległości” 2 mandaty.
Członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnych szybko i biegle podliczyli karty do głosowania. Zadanie to nie było łatwe
– kilkaset kart, na których znajdowało się przeważnie 15 „oddanych głosów” to łącznie ok
10 tys. głosów do zliczenia. Oto
wyniki wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022:

Niepodległości

W kwietniu br. odbyło się, podzielone na siedem części, Walne
Zgromadzenie naszej Spółdzielni.
Zanotowaliśmy wysoką frekwencję – łącznie 685 osób uprawnionych do głosowania.
Frekwencja w 2019 r. z uwzględnieniem liczby wszystkich
członków FSM uprawnionych do
udziału w Walnym Zgromadzeniu wyniosła 4,36% (685 osób /
15707 członków). Ww. wskaźnik
w 2018 r. wyniósł 2,96%, a w 2017
r. 2,61%. Niewątpliwie na wyższą
niż w poprzednich dwóch latach
frekwencję miały wpływ wybory
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JANKOWSKI ANDRZEJ

NIEPODLEGŁOŚCI

60

56

92

86

73

101

39

507

10

JARZEMSKA HELENA

NAD WISŁĄ

72

59

116

90

81

111

40

569

11

KLUSZCZYŃSKA LIDIA

BAJKA

40

52

83

60

60

90

36

421

12

KŁOS ZDZISŁAW

SZYBOWNIKÓW

56

56

91

79

68

110

39

499

13

KOŁODZIEJCZYK JAROSŁAW

PRZYLESIE

49

52

79

79

66

95

37

457

14

KORECIŃSKA BARBARA

PRZYLESIE

24

7

50

14

24

19

3

141

15

LUBAS LEOKADIA

TATRZAŃSKIE

36

4

57

17

26

21

0

161

16

MOSKAL-BLACHOWSKA ALDONA

PRZYLESIE

21

6

38

16

14

16

4

115

17

NALAZEK MARIA

PRZYLESIE

43

51

68

75

61

101

39

438

18

PATYNEK MAŁGORZATA

PRZYLESIE

35

5

35

16

9

12

3

115

19

PYRZYNA ELŻBIETA

TATRZAŃSKIE

44

6

64

16

20

17

1

168

20

RYŚ MIROSŁAW

BOHATERÓW

60

55

92

82

67

102

41

499

21

SIKORA KRZYSZTOF

TATRZAŃSKIE

50

56

70

76

53

95

41

441

22

STANKIEWICZ-LIPKA ALEKSANDRA

NIEPODLEGŁOŚCI

42

6

56

13

25

19

1

162

23

SZYMAŃSKI JAROSŁAW

BOHATERÓW

55

60

92

80

62

95

39

483

24

ZAWALSKI ANDRZEJ

BAJKA

39

51

73

63

66

92

39

423

25

ŻYCHLIŃSKA CZESŁAWA

NIEPODLEGŁOŚCI

43

52

82

78

58

106

40

459

Dziękujemy Członkom Spółdzielni, którzy poświęcili swój czas
i wzięli udział w obradach Walnego Zgromadzenia 2019 r.

lp.

nr uchwały

uchwała dotyczy

1

1/2019

Przyjęcia do wiadomości wyników lustracji
pełnej z działalności Fordońskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w okresie od 01.01.2016 r.
do 31.12.2018 r., przeprowadzonej w dniach
10.12.2018 r. - 05.03.2019 r., przyjmuje do
wiadomości wyniki lustracji oraz fakt, że
w protokole brak jest zaleceń polustracyjnych
skierowanych do organów Spółdzielni.

2

2/2019

Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
FSM z działalności w 2018 r.

3

3/2019

Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 r.
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego
FSM za 2018 r.

6

7

8

9

10

11

Zarząd
Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

www.fordonskasm.pl
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LUSTRACJA SPÓŁDZIELNI
Lustracja jako forma kontroli

Lustracja spółdzielcza, po dwudziestu latach przemian społeczno-gospodarczych, budzi niemałe emocje. Część środowisk politycznych uznaje ją za
mało wiarygodną, wręcz koleżeńską i domaga się istotnych zmian. Propozycje
zmierzają do odejścia od kontroli korporacyjnej i podporządkowania jej administracji państwowej. Nie brak również głosów przeciwnych lustracji w samym
środowisku spółdzielczym. Głównym argumentem jest tu wprowadzony
w ostatnim okresie obowiązek nie tylko udostępniania ale i publikowania
większości informacji dotychczas dostępnych tylko dla określonych organów
spółdzielni i stosownych służb.
Warto więc przypomnieć, że obowiązek poddawania się każdej spółdzielni
lustracji raz na trzy lata wprowadziła już ustawa z października 1920 roku,
uznawana za jedną z najlepszych regulacji spółdzielczych w ówczesnej Europie. Był to dobry początek wycofywania się państwa z bezpośredniej ingerencji
w niezależne i autonomiczne podmioty jakimi były i pozostają spółdzielnie.
Już wówczas uznano, że państwo nie jest w stanie wykonać lepiej tych funkcji
niż samorządny, korporacyjny nadzór spółdzielczy. Państwo zachowało jednak możliwość oddziaływania na spółdzielnie poprzez Radę Spółdzielczą,
która miała w ówczesnym czasie charakter państwowo-spółdzielczy.
Niestety proces ten został poważnie zakłócony w okresie Polski Ludowej,
kiedy to lustracja stanowiła jeden z instrumentów władczego oddziaływania
na spółdzielnie. Zawracanie na tę drogę w warunkach gospodarki rynkowej
i postępującego procesu demokratyzacji życia społeczno-gospodarczego jak
się wydaje, nie jest dobrym pomysłem. Jednocześnie coraz większa złożoność
procesów gospodarczych ogranicza zdolność większości członków do samodzielnego sprawowania funkcji kontrolnych we własnej spółdzielni. Z tego
względu konieczność funkcjonowania profesjonalnego, wiarygodnego systemu kontroli działającego w imieniu i na użytek członków jest niezbędna.
Odnoszą się do tych kwestii dwie z siedmiu międzynarodowych zasad spółdzielczych, których treść warto tu przypomnieć:
Zasada druga
Spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami kontrolowanymi przez
swoich członków, którzy aktywnie uczestniczą w określaniu ich polityki i podejmowaniu decyzji. Mężczyźni i kobiety pełniący funkcje przedstawicielskie
z wyboru są odpowiedzialni wobec członków. W spółdzielniach szczebla
podstawowego członkowie mają równe prawa głosu (jeden członek – jeden
głos), zaś spółdzielnie innych szczebli również zorganizowane są w sposób
demokratyczny.
Zasada czwarta
Spółdzielnie są autonomicznymi organizacjami wzajemnej pomocy kontrolowanymi przez swoich członków. Jeżeli zawierają porozumienia z innymi organizacjami, włączając w to rządy, lub pozyskują swój kapitał z zewnętrznych
źródeł, to czynią to tylko na warunkach zapewniających demokratyczną kontrolę przez swoich członków oraz zachowanie swojej spółdzielczej autonomii.
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Krajowa Rada Spółdzielcza
wraz ze Związkami Rewizyjnymi, poprzez system lustracji stoi na straży przestrzegania zarówno prawa, jak i zasad i wartości spółdzielczych. Spółdzielnie
są swego rodzaju organizacjami zaufania społecznego. To specyficzna forma
aktywności społeczno-zawodowej ludzi, będąca piękną, ale także bardzo
użyteczną ideą. Spółdzielczość więc, jak każda idea, wymaga wspierania,
ale także dbałości o to, aby nie ulegała zniekształceniu.
Lustracja spółdzielcza stanowi zorganizowaną formę kontroli działalności
spółdzielni przez jej członków. Działa w imieniu i na rzecz interesów członków. Tak jak nadzór finansowy stoi na straży bezpieczeństwa naszych depozytów, tak lustracja strzeże interesów członków spółdzielni. Bada zgodność
funkcjonowania spółdzielni z jej celami statutowymi, przestrzegania prawa
spółdzielczego, norm statutowych oraz respektowania międzynarodowych
zasad spółdzielczych. Lustracja bada też wypełnianie swoich obowiązków
przez organy przedstawicielskie, przestrzeganie praw członków, a nade
wszystko efektywność wykorzystania posiadanego majątku i właściwy nad
nim nadzór.
To bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie. Jego prawidłowa realizacja
w dużym stopniu decyduje o postrzeganiu spółdzielni zarówno przez jej
członków, jak i otoczenie zewnętrzne. Ma znaczący wpływ na wizerunek
spółdzielni w opinii społecznej. Tak ważne zadanie może być właściwie wykonane tylko przez dobrze przygotowaną kadrę lustratorów. Stąd Krajowa
Rada Spółdzielcza systematycznie podnosi kryteria uzyskania uprawnień
lustracyjnych. Odnoszą się one zarówno do poziomu wykształcenia, cech osobowych jak i wymogów etyczno-moralnych. Od 2006 roku obowiązuje również system uzupełniania wiedzy przez osoby wykonujące zawód lustratora.
Źródło: https://krs.org.pl/index.php/prawo/lustracja-spodzieln

5) udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności spółdzielni.
Lustrację przeprowadzają właściwe związki rewizyjne w spółdzielniach
w nich zrzeszonych. Lustratora wyznacza związek rewizyjny, w którym
spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza. Dodajmy, iż
do przeprowadzenia lustracji nie wyznacza się osób powiązanych z lustrowaną spółdzielnią umowami, zleceniami czy umowami o dzieło przez
ostatnich 5 lat, pełniących funkcję członka organu samorządowego przez
ostatnie 3 lata, współmałżonka, krewnego pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w spółdzielni.

Lustracja w FSM

Jaki jest cel lustracji?
Kwestie dotyczące lustracji spółdzielczej zostały unormowane w ustawie
z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 24 października
2013 r. poz. 1443) oraz instrukcji o lustracji organizacji spółdzielczych z dnia
01.07.2010 r. zatwierdzonej uchwałą nr 9/2010 Zgromadzenia Ogólnego
Krajowej Rady Spółdzielczej, a także w ramach własnych Instrukcji lustracyjnych opracowanych i przyjętych przez związki rewizyjne. Stosownie do
rozwiązań ustawowych (art. 91-93a ustawy Prawo spółdzielcze) każda
spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie
pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja
obejmuje okres od poprzedniej lustracji. W spółdzielniach mieszkaniowych
w okresie budowania przez nie budynków mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy tych budynków, a także w spółdzielniach w stanie likwidacji,
lustrację przeprowadza się corocznie.
Zgodnie z ustawą celem lustracji jest:
1) sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu;
2) zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków;
3) kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych;
4) wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów
spółdzielni;

W okresie od 10.12.2018 r. do 05.03.2019 r. przeprowadzona została w Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej lustracja pełna działalności Spółdzielni w latach 2016-2018. Lustracja Spółdzielni obejmowała następujące
zagadnienia:
1. Organizację Spółdzielni:
• statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny (badania wg
kryterium kompletności i poprawności merytorycznej regulaminów),
• działalność organów Spółdzielni,
• strukturę organizacyjną służb etatowych Spółdzielni.
2. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni (i budynków
z nimi związanych) oraz racjonalność ich wykorzystania.
3. Sprawy członkowskie i dyspozycję lokalami.
4. Działalność inwestycyjną za 2018 rok w zakresie:
• potrzeb mieszkaniowych a programu inwestycyjnego,
• pozyskania terenów budowlanych,
• trybu doboru wykonawców inwestycji, treści zawartych umów oraz lokalizacja inwestycji,
• nadzoru inwestorskiego,
• systemu finansowania inwestycji,
• rozliczenia kosztów inwestycji i ustalenia wartości początkowej lokali.
5. Gospodarkę zasobami mieszkaniowymi:
• stan ilościowy oraz estetyczno - porządkowy i techniczny budynków i ich
otoczenia,
• koszty i przychody gzm oraz prawidłowość ustalania opłat za używanie
lokali,
• gospodarkę lokalami użytkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem lokali
wynajmowanych,
• terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali i windykację
należności Spółdzielni,
• treść umów o usługi komunalne i ich realizację (dostawa energii cieplnej,
wody i kanalizacji, dostawa energii elektrycznej i gazu).
6. Gospodarkę remontową w zasobach mieszkaniowych:
• nadzór techniczny i ustalenie potrzeb remontowych, ze szczególnym
uwzględnieniem działań energooszczędnych,
• akumulację środków finansowych na remonty,
• tryb doboru wykonawców robót remontowych, treść zawartych umów
i ich realizacja.
7. Gospodarkę finansową:
• stan funduszów, wielkość wolnych środków finansowych i sposób ich
wykorzystania, efektywność zaangażowania finansowego Spółdzielni
w zakup akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych,
• rozliczenie kosztów ogólnych Spółdzielni,
• obsługę spłaty kredytów mieszkaniowych,
• terminowość regulowania zobowiązań finansowych Spółdzielni (podatki,
rozliczenia z tytułu składek ZUS, PFRON),
• dochodzenie należności Spółdzielni, w tym dotacji budżetowych,
• rozliczenia finansowe z członkami z tytułu wkładów.
8. Ocenę realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.
Lustracja nie wykazała żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu
Spółdzielni, w związku z powyższym w protokole nie było zaleceń polustracyjnych do organów Spółdzielni. Nie ma żadnych zastrzeżeń co do
legalności, rzetelności i gospodarności prowadzenia spraw Spółdzielni
przez Zarząd Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nie stwierdzono
też naruszeń prawa i interesów członków. Z wynikami lustracji zostali
zapoznani członkowie zgromadzeni podczas tegorocznego Walnego
Zgromadzenia FSM. l
D. Kmuk
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PODSUMOWANIE ZEBRAŃ ŚRODOWISKOWYCH
W marcu przeprowadziliśmy cykl zebrań środowiskowych z mieszkańcami siedmiu osiedli w zasobach FSM. Zebranych
powitali przewodniczący Rad Osiedli FSM, jednocześnie zdając relację z owoców całorocznej pracy. Następnie kierownicy
administracji osiedli i członkowie Zarządu prezentowali rok z życia osiedla zwracając uwagę na zrealizowane prace, remonty
i naprawy oraz na działania planowane na rok 2019 i kolejne lata. Omówili także kwestie problematyczne, takie jak gospodarka odpadami czy trudności kadrowe wykonawców remontów, które miały wpływ na terminy wykonywanych prac.
Wśród licznie przybyłych na
zebranie środowiskowe mieszkańców trwały dyskusje o sprawach związanych z codziennym
życiem na osiedlu. Mieszkańcy
rozmawiali także o planach na
przyszłość. Dużo uwagi poświęciliśmy zagadnieniom związanym z czystością, jakością
świadczenia usług przez firmy
sprzątające, zaśmiecaniu osiedli przez samych mieszkańców,
problemom zbyt małej liczby
miejsc parkingowych w stosunku do zwiększającej się liczby
samochodów oraz niepoprawnego parkowania na istniejących miejscach, sprawach osób
niepełnosprawnych i posiadających trudności w poruszaniu
się, pomyśle dobudowy wind
zewnętrznych do istniejących
nieruchomości i finansowaniu
tego przedsięwzięcia, remontach portali i klatek schodowych.
Poruszany był także temat placów zabaw, osiedlowej zieleni,
zwiększania liczby ławek przy
nieruchomościach i dojściach
do przystanków autobusowych.

Zwrócono uwagę na problem
liczby osób faktycznie zamieszkujących dany lokal, a liczby
osób zgłaszanej do wywozu nieczystości, za których ostatecznie
muszą płacić pozostali, uczciwi
mieszkańcy.
Jednym z ważniejszych zagadnień poruszanych na spotkaniach była kwestia zabudowy
śmietników. Członkowie zgromadzeni na Walnym Zgromadzeniu podjęli uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki finansowej
za rok 2018 na fundusz remontowy. Z tych pieniędzy planujemy między innymi zabudować
wiaty śmietnikowe. Kwestie zabudowy będziemy konsultowali
każdorazowo z mieszkańcami
okolicznych nieruchomości, które korzystają z tych śmietników.
To od Państwa decyzji będzie zależało, czy zabudować i zamykać
wiatę śmietnikową.
Kolejnym najczęściej omawianym tematem było utrzymywanie czystości w częściach
wspólnych budynków mieszkalnych i na terenach zewnętrznych

spółdzielni. W związku z coraz
większym zakresem remontów
części wspólnej nieruchomości
i zmianą materiałów użytych do
tych prac, trzeba zmienić technologię sprzątania. Będziemy
dokonywać zmian w tym zakresie, tj. zmniejszać częstotliwość
wykonywania tzw. prac suchych
(zamiatanie posadzek, odkurzanie okładzin poręczy, balustrad,
parapetów), a zwiększać częstotliwość wykonywania tzw.
prac mokrych (mycie posadzek,
okien i drzwi w klatkach schodowych i portalach). Ponieważ
zmiany tych czynności spowodują wzrost kosztów utrzymania
i konserwacji, dokonamy analizy
opłat z tego tytułu.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim mieszkańcom, którzy
tak licznie przybyli na spotkania
FSM i wzięli udział w dyskusji.
Pełen przegląd zgłoszeń i wniosków publikujemy w zakładkach
osiedli w witrynie internetowej
FSM oraz udostępniamy w Administracjach Osiedli.l
I. Nowicka

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
GRUNTU POD BUDYNKAMI MIESZKALNYMI W PRAWO WŁASNOŚCI
Przez ponad dziesięć lat Spółdzielnia intensywnie pracowała nad przekształceniem lub
wykupem na własność prawa
wieczystego użytkowania gruntów z 95-procentową bonifikatą
pod budynkami mieszkalnymi.
Zadanie to było bardzo pracoi czasochłonne i zakończyło się
ogromnym sukcesem, wykupem
lub przekształceniem prawa do
gruntu dla 220 budynków. Do końca 2018 r. grunt nie został przekształcony lub wykupiony jedynie
w 5 nieruchomościach: Igrzyskowa
1, Sucharskiego 2, Duboisa 2, Łabendzińskiego 4, Łochowskiego 7.
Największym wyzwaniem
w przekształceniu i wykupie
gruntu było uzyskanie zgody
wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości, czyli wszystkich
osób posiadających odrębne
własności lokali, co w niektórych
przypadkach stanowiło grupę nawet stu osób. Zmiany właścicieli
mieszkań rodziły konieczność

zdobycia kolejnych zgód, jednak
to sprawy spadkowe trwające
kilka miesięcy najbardziej wpływały na przedłużanie się procedury przekształcenia lub wykupu
gruntu. Rozwiązaniem sprawy
własności gruntu dla wymienionych powyżej nieruchomości okazała się Ustawa z dnia 20 lipca
2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów. Zgodnie z tą ustawą z dniem
01.01.2019 r. grunty pod budynkami mieszkalnymi zostały
przekształcone we własność.
Za przekształcenie nowi właściciele gruntu będą uiszczać przez
20 lat opłatę równą dotychczasowej rocznej opłacie z tytułu wieczystego użytkowania.
Rada Miasta Bydgoszczy dnia
28.11.2018 r. podjęła uchwałę nr
IV/19/18 umożliwiającą jednorazową spłatę opłaty za przekształ-

cenie z nawet 60-procentową
bonifikatą, jeżeli oplata zostanie
wniesiona w roku w którym nastąpiło przekształcenie gruntu.
Z każdym kolejnym rokiem bonifikata zmniejsza się o 10 procent
i w ostatnim, szóstym roku obowiązywania wynosi 10 procent.
W imieniu osób posiadających
spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawa do
lokali mieszkalnych w tej sprawie
występuje Spółdzielnia, natomiast właściciele odrębnych własności lokali sami występują w tej
sprawie, sami decydują o sposobie płatności, i składają stosowne wnioski. Wszelkie informacje
dotyczące tej sprawy można uzyskać w Wydziale Mienia i Geodezji
Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul.
Grudziądzkiej 9-15, 85-102 Bydgoszcz, budynek A, pokój nr 1, 4, 10
lub 11 (tel. 52 58-59-440, 52 58-58272, 52 58-58-418, 52 58-58-286,
52 58-59-247, 52 58-59-248). l
S. Ziółkowska

www.fordonskasm.pl
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SPÓŁDZIELNIE
SUKCES
MIESZKANIOWE NA ŚWIECIE GONI SUKCES
Kontynuujemy cykl informacyjny o spółdzielczości mieszkaniowej. W bieżącym Wieści o sukcesach Prezesa Fordońwydaniu zamieszczamy część pierwszą artykułu poświęconego przeglądowi spół- skiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozdzielczości na świecie.
niosły się echem po spółdzielczym
środowisku. 2 marca br. Prezes FSM
Spółdzielnie mieszkaniowe istnieją na całym świecie. Powstawa- o innym kraju zachodnioeuropejskim - Szwecji, w którym obecnie
ły w różnych kontekstach historycznych, politycznych i kulturo- spółdzielnie mieszkaniowe odgrywają najważniejszą rolę. Ich historia Pan Zbigniew Sokół w uznaniu osobiwych. W niektórych krajach były i są promowane przez państwo, jest zbieżna z rozwojem spółdzielczości w XX wieku w innych krapodczas gdy w innych powstały w wyniku oddolnych ruchów spo- jach europejskich. Po II wojnie światowej spółdzielnie mieszkaniowe stego zaangażowania w rozwój gospołecznych. Na szerszą skalę spółdzielnie mieszkaniowe zaistniały na w Szwecji stały się ogólnonarodowe, wspierane przez rządy socjalde- darki i samorządności Pomorza i Kujaw
początku XX wieku, a ich początki były dość skromne. Przeszły w swej mokratyczne z jednoczesnym zachowaniem spółdzielczej autonomii.
historii różne wzloty i upadki, w zależności od politycznego wsparcia Polityka mieszkaniowa sprzyjająca modelowi spółdzielczemu z sub- otrzymał tytuł „Biznesmen 2018 roku”
przez rząd państwa, w którym przyszło im funkcjonować. Pojawiły się sydiami i alokacją gruntów zmniejszyła się niestety w Szwecji latach
w czasach industrializacji miejskiej, w okresie popytu na tanie miesz- 90. ubiegłego wieku. Nastąpiło to w wyniku przeorientowania miesz- oraz II miejsce wraz ze srebrną pieczęcią
kania, i jak się okazało, były i są w stanie dostarczać mieszkania po kalnictwa na prywatny. Ale do dzisiaj, mimo utrzymywania się coraz Izby od Izby Przemysłowo-Handlowej
cenach znacznie niższych od cen panujących w pozostałych sektorach silniejszych trendów prywatnego rynku mieszkaniowego, spółdzielnie
przedsiębiorstw.
mieszkaniowe pozostają w tym kraju najtańszą formą mieszkalnic- Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Spółdzielnie, w tym mieszkaniowe, funkcjonują wg siedmiu podstawowych zasad. Szerzej z tym tematem można zapoznać się na stronie
internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej - naczelnego organu samorządu spółdzielczego w Polsce. Ww. zasady opierają się na: dobrowolnym i otwartym członkostwie, demokratycznej kontroli członkowskiej,
ekonomicznym uczestnictwie członków, autonomii i niezależności,
kształceniu i szkoleniu, współdziałaniu, trosce o społeczność lokalną.
To, do jakiego stopnia podstawowe ww. zasady odnoszą się do spółdzielni mieszkaniowych w poszczególnych krajach świata, zależy od
wielu czynników, głównie od przytoczonych na wstępie uwarunkowań
historycznych, politycznych, kulturowych, etc. Jednak najważniejszym
czynnikiem kształtującym model spółdzielni w danym kraju jest rola
państwa w regulowaniu prawnym ich funkcjonowania, przejawiająca
się we wspieraniu, ale niestety także bardzo często w ograniczaniu
działalności. Na model spółdzielni wpływają również wyznaczone
cele jej działania. W tym zakresie można wymienić kilka form, ale
najczęściej występują trzy, klasyfikowane jako: typowe spółdzielnie
mieszkaniowe, spółdzielnie budowlane i finansowe. Spółdzielnie budowlane koncentrują się na pozyskiwaniu gruntów i na budownictwie
mieszkaniowym, natomiast finansowe pożyczają członkom spółdzielni pieniądze z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Cechą wspólną
ww. form jest to, że nie tylko wzajemnie się nie wykluczają, ale działają
na zasadzie zbiorowej własności i zarządzania.
Jak zostało wspomniane w poprzednich artykułach zamieszczonych na łamach „Efesemki”, spółdzielnie mieszkaniowe pojawiły się
w połowie XIX wieku, w czasach szybkiej industrializacji i urbanizacji
Europy. Były reakcją i zarazem odpowiedzią na rozpaczliwe warunki
mieszkaniowe klas pracujących. Ich celem było zapewnienie odpowiednich i przystępnych mieszkań dla miejskich klas pracujących. Pomimo skromnego początku, rola spółdzielni stawała się stopniowo
coraz bardziej znacząca i na początku XX wieku spółdzielnie mieszkaniowe były mniej lub bardziej powszechne w całej Europie. W szczególności po I i II wojnie światowej przejęły kluczową rolę w odbudowie
zniszczonego zasobu mieszkaniowego. Obecnie ponad 27 milionów
Europejczyków mieszka w spółdzielniach mieszkaniowych.
W poprzednich wydaniach „Efesemki” pisaliśmy o spółdzielczości
mieszkaniowej w Niemczech i Anglii, ale nie sposób nie wspomnieć

twa, stanowiącą 22 proc. wszystkich zasobów mieszkaniowych. Dla
odmiany nieco inaczej spółdzielczość mieszkaniowa traktowana jest
w Szwajcarii. Na rynku mieszkaniowym zasoby spółdzielcze stanowią
zaledwie 160 tys. mieszkań, ale zapewniają w skali kraju wysoki, bo
na poziomie 60 proc., wynajem mieszkań o charakterze non-profit.
A jak wygląda spółdzielczość mieszkaniowa na zachodniej półkuli? W Stanach Zjednoczonych boom na spółdzielnie mieszkaniowe,
głównie w największych miastach, miał miejsce także na początku
XX wieku. Niestety, większość spółdzielni nie przetrwała Wielkiego
Kryzysu z powodu nadmiernych kredytów hipotecznych i pojawiającego się wysokiego wskaźnika pustostanów, zwłaszcza w budynkach
o podwyższonym standardzie mieszkań. Przetrwały tanie mieszkania, a „niedrogie” spółdzielnie mieszkaniowe nadal rozwijały się
w latach 50. i 60. XX wieku, głównie w Nowym Jorku i dzięki wsparciu
federalnych programów subsydiowania. W latach siedemdziesiątych administracja Nixona zakończyła te programy. W konsekwencji
gwałtownie spadł rozwój przystępnych cenowo mieszkań spółdzielczych. Promowanie własności domu jako mechanizmu akumulacji
majątku sprawiło, że budowanie spółdzielczych mieszkań w USA
stało się jeszcze trudniejsze. Wyjątkiem pozostał Nowy Jork, gdzie
spółdzielnie mieszkaniowe przetrwały dzięki powiązaniom z samorządem lokalnym. Główna różnica pomiędzy europejską spółdzielczością mieszkaniową a spółdzielczością w USA polegała na tym, że
podczas gdy w Europie spółdzielnie były promowane jako odpowiedź
na potrzeby mieszkaniowe grup o niższych dochodach, to w Ameryce
Północnej były inicjowane przez dość zamożne grupy społeczne. Budowano zbyt drogo, co doprowadziło w konsekwencji do dużej liczby
pustostanów. Obecnie w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje 6 400
spółdzielni mieszkaniowych, w tym połowa z nich w Nowym Jorku.
Spółdzielnie mieszkaniowe w USA posiadają w swoich zasobach
1,2 mln mieszkań, z czego 775 tys. to mieszkania z tzw. czynszem
rynkowym skorelowanym z poziomem cen transakcyjnych na rynku
sprzedaży nieruchomości.
Przy opracowaniu korzystano z publikacji dr Jennifer Duyne Barenstein, kierującej Światowym Centrum Badań nad Mieszkalnictwem.l
K.Mójta

Zaledwie kilka miesięcy wcześniej, w listopadzie, został uhonorowany prestiżowym tytułem
„Ambasador Fair Play w biznesie”. Nagroda przyznawana jest
osobowościom polskiego biznesu, wyłonionym spośród kierownictwa przedsiębiorstw będących
wieloletnimi laureatami programu
„Przedsiębiorstwo Fair Play”, które
przez co najmniej dziesięć kolejnych lat uzyskały ten zaszczytny
tytuł. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce
do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie
tylko w wewnętrznej organizacji
pracy, ale także do kształtowania
pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Przypomnijmy, że Prezes Sokół
rozpoczął aktywność w środowisku spółdzielczości mieszkaniowej 28 lat temu. Jest Członkiem
Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej (pracuje
w Komisjach: Spółdzielczości
Mieszkaniowej oraz Samorządu
Spółdzielczego i Promocji), pełni
funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Związku
Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie,
a także Prezesa Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych
w Bydgoszczy. Wszystkie dodatkowe obowiązki godzi z funkcją
Prezesa Zarządu FSM, budując
silną pozycję i markę naszej spółdzielni w regionie oraz kraju. l
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NOWOCZESNE INWESTYCJE DUMĄ FORDONU
O tym, że budujemy nowocześnie, a zarazem tanio,
nie trzeba nikogo przekonywać. W kwietniu br. został
zasiedlony kolejny budynek
wielorodzinny na os. „Szybowników” przy ul. Golloba
12. W grudniu 2018 r. zakończyliśmy realizację budynku
nr 6 przy ulicy Gryfa Pomorskiego 5B i uzyskaliśmy pozwolenie na uży tkowanie.
Sprzedaż lokali mieszkalnych w obydwu inwestycjach
wyniosła 100 procent.
Obecnie trwa budowa na
os. „Niepodległości” przy
ul. Gr yfa Pomorskiego 5 C.

Struktura budynku przewiduje 5 kondygnacji, w tym
4 mieszkalne, mieszkania
1-,2-,3- pokojowe o pow i e r z c h n i o d 3 3 m 2 d o 69
m 2 z możliwością łączenia.
W obiekcie znajdzie się ogółem 20 mieszkań i 6 garaży.
Wykaz mieszkań pozostałych do sprzedaży znajduje
się na stronie internetowej
spółdzielni. Planowany
koszt 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
w ynosi 5.300 zł, a garażu
2.600 zł. Termin zakończenia inwestycji przewidujemy
na II kwartał 2020 roku.

W przygotowaniu jest
kolejna inwest ycja na os.
„Szybowników ” przy ul.
Przyjaciół 3. Struktura budynku przewiduje 5 kondygnacji, w tym 4 mieszkalne,
mieszkania 2-,3- pokojowe
o powierzchni od 45 m 2 do
85 m 2 z możliwością łączenia (to idealne rozwiązanie
dla rozwijającej się rodziny). W inwestycji powstanie ogółem 15 mieszkań
i 7 garaży.
Informacji udzielają prac o w n i c y D z i a ł u Te c h n i c zno-Inwestycyjnego tel. 52
343-02-72 wew. 222.l

Rozmowa „efesemki”

WISEŁKA - MOCNY PUNKT NA MAPIE FORDONU
Rozmawiamy z Tomaszem Wysockim z Klubu Sportowego Wisełka Bydgoszcz-Fordon. Jest rok 2011. Na jednym z fordońskich boisk, trener Tomasz Wysocki prowadzi zajęcia dla kilku chłopców, marzących, żeby w przyszłości zostać piłkarzami.
Nikt wtedy nawet nie przypuszczał, że za kilka lat Wisełka stanie się mocnym punktem na piłkarskiej mapie Fordonu,
Bydgoszczy, a nawet Polski.
Jak to się zaczęło? Skąd pomysł na założenie szkółki piłkarskiej w Fordonie?
Kiedy w 2011 wróciłem do Bydgoszczy z emigracji na Wyspach, szukałem zajęcia dla
siebie i jedyne, co mi przychodziło do głowy, to powrót do
piłki nożnej, z którą związany
byłem przez większość mojego
życia. Postanowiłem pobawić
się z garstką dzieci z osiedla. Po
roku zrodził się pomysł założenia Wisełki.
Skąd pomysł, żeby nazwać
szkółkę „Wisełka” i dlaczego
młodzi piłkarze reprezentują
Fordon w żółtych strojach?
Wisełka to zdrobnienie i nawiązanie do Wisły Fordon, czyli
klubu, który pomagała tworzyć w Starym Fordonie moja
rodzina, w tym mój dziadek –
Zygmunt Wysocki oraz wujek
Czesław Rzadkosz, który był
ostatnim prezesem Wisły.
Żółte stroje Wisełki nawiązują do barwy słońca, które na
obrazkach dzieci rysują najczęściej uśmiechnięte. Taką
właśnie radosną piłkę chcemy
zaszczepiać w młodych ludziach. W herbie Wisełki znajdziemy także kolor niebieski,
to oczywiście nawiązanie do
wody i Wisły, czyli szkolenia
jako procesu długotrwałego
i wymagającego cierpliwości.
Jednak to, co nas wyróżnia, to
pasja i zaangażowanie sztabu
szkoleniowego, rodziców i zawodników. Wierzymy, że to, co

robimy, ma sens, a zdobywane
trofea to potwierdzają.
Jak treningi Wisełki wyglądały na początku?
Na początku na zajęcia przychodziła garstka chłopców,
z czasem dochodzili kolejni
i kolejni. Jednym z pierwszych
większych wydarzeń z udziałem Wisełki w Fordonie był
„Turniej Przedszkolaka” w 2013
roku. W zawodach udział
wzięło kilka drużyn z fordońskich przedszkoli, bardzo miło
wspominamy ten turniej. Od
tego czasu wiele się zmieniło.
Ilu zawodników obecnie trenuje w Wisełce?
Wisełka to szkółka piłkarska
i klub, łącznie w tych podmiotach szkolimy ponad 350.
zawodników i zawodniczek,
w rocznikach od 2014 do 2004.
W oficjalnych rozgrywkach
ligowych Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
reprezentuje nas 11 drużyn,
począwszy od Żaków, aż do
Trampkarzy. Niedługo będziemy mogli pochwalić się pełną drabinką szkoleniową we
wszystkich kategoriach piłkarskich. Oprócz tego nasze
zespoły biorą udział w dużej
liczbie turniejów, sparingów
i wielu innych wydarzeń sportowych. Organizujemy także
własne turnieje oraz ligę wewnętrzną dla piłkarzy Wisełki,
ponieważ chcemy, żeby każdy
z naszych zawodników mógł
się rozwijać.

Przez ostatni rok mogliśmy
wielokrotnie przeczytać o sukcesach młodych piłkarzy Wisełki.
To prawda. Wraz z liczbą zawodników i kolejnych grup
treningowych, powiększa się
liczba zdobytych trofeów,
w tym także na szczeblu krajowym. Od 2011 roku razem ze
sztabem szkoleniowym wykonaliśmy ogrom pracy, dzięki
czemu nasi zawodnicy godnie
reprezentują Fordon. Na swoim koncie mamy mistrzostwo
ligi Orlików, dwukrotne mistrzostwo bydgoskiego turnieju Deichmanna, dwukrotny
udział w ogólnopolskim finale
Pucharu Prezesa PZPN, gdzie
znaleźliśmy się najpierw wśród
ośmiu, a w kolejnym roku
wśród czterech najlepszych
drużyn w kraju. Dwukrotnie
graliśmy w „Turnieju o Puchar
Tymbarku”, w którym również

znaleźliśmy się w topie polskich drużyn. Zdobyliśmy także
mistrzostwo bydgoskiej ligi halowej klas sportowych, a nasze
drużyny mają na koncie niezliczoną ilość wygranych turniejów w województwie i kraju.
Choć wyniki sportowe są ważne, to najważniejsze dla nas
jest wychowanie zawodników
i zawodniczek, którzy zaistnieją w przyszłości w poważnej piłce. Zaledwie po kilku
latach działalności Wisełki,
możemy się pochwalić pierwszymi zawodnikami, którzy są
regularnie obserwowani przez
największe polskie akademie,
a jeden z nich gra już w młodzieżowym zespole Lecha Poznań.
Wisełka chętnie udziela się
także w akcjach społecznych
na terenie Fordonu
Jesteśmy dumni, że jesteśmy
częścią tej pięknej dzielnicy

Bydgoszczy i zawsze będziemy
się z nią utożsamiać. Bardzo
chętnie włączamy się w różnego rodzaje akcje, jak np. : sprzątanie Fordonu razem w Fordońską Spółdzielnią Mieszkaniową
i portalem Fordon na Co Dzień,
czy bieg charytatywny dla młodego mieszkańca Fordonu,
podczas którego razem z ultra
maratończykiem Andrzejem
Urbaniakiem i firmą Vitalabo
uzbieraliśmy 5 tysięcy złotych.
Czy Wisełka współpracuje
z innymi podmiotami z Fordonu?
Oczywiście! Naszą siłę czerpiemy m.in. z doskonałej współpracy z lokalnymi partnerami,
dzięki którym możemy jeszcze
lepiej szkolić dzieci i młodzież
z Fordonu i nie tylko. Współpracujemy z kilkoma przedszkolami, Szkołą Podstawową
nr 44 Mistrzostwa Sportowego, w której nasi zawodnicy

uczą się w klasach o profilu
piłkarskim, z Fordońską Spółdzielnią Mieszkaniową, która
mocna wspiera nasze działania. Możemy także liczyć na
pomoc kilku lokalnych firm
oraz patronów medialnych, jak
np. Gawex. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy wszystkim
podmiotom, firmom i osobom
prywatnym, wspierającym Wisełkę i rozwój młodych piłkarzy.
Jak można dołączyć do Wisełki?
Prowadzimy całoroczny nabór
zawodników i zawodniczek do
grup treningowych z roczników
od 2015 do 2004, o różnym
stopniu zaawansowania. Dodatkowo zapraszamy do dołączenia do IV i V klasy o profilu
piłkarskim w SP 44 Mistrzostwa Sportowego.
Jakie ma Pan marzenia związane z Wisełką?
Jednym z naszych marzeń jest
zobaczyć wypełnioną trybunę stadionu przy ul. Piwnika
Ponurego na meczu naszych
piłkarzy. Właśnie trwa remont
tego obiektu, z czego jesteśmy
bardzo zadowoleni. Wreszcie
będziemy mogli rozgrywać mecze domowe w „domu”, w naszej
pięknej dzielnicy. Chcemy integrować Fordon i wzmacniać poczucie lokalnej tożsamości. l
Tomasz Wysocki - Fordoniak z krwi
i kości, piłkarz, trener, założyciel
fordońskiej Wisełki.

www.fordonskasm.pl
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BYDGOSKI BUDŻET OBYWATELSKI?
Ruszyła kolejna edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego –
w tym roku na program przeznaczono rekordową kwotę 16 mln zł.
Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje
propozycje do 12 czerwca. Dzięki
Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskiemu w mieście realizowane
są zadania zgłoszone i wybrane
przez mieszkańców.

Jak dowiadujemy się z oficjanej witryny www.bdgbo.pl:
„Nowy Regulamin BBO został
ustalony po przeprowadzeniu
konsultacji społecznych dotyczących rozwoju programu. Wyniki ankiet zostały przekazane
do Rady ds. Partycypacji Społecznej, w skład której wchodzą
przedstawiciele m. in. organiza-

cji pozarządowych, Rad Osiedli,
Młodzieżowej Rady Miasta czy
tez Rady Seniorów. Powołano
także specjalny Zespół Roboczy,
który podczas kilkunastu spotkań wypracowywał koncepcję
zmian w programie BBO.
Efektem tych prac jest klika
ważnych zmian, dzięki którym
mieszkańcy zrealizują więcej
pomysłów. Kolejną zmianą jest
to, że większe pieniądze z BBO
otrzymały mniejsze osiedla.
– Chcieliśmy, żeby Bydgoski
Budżet Obywatelski trafiał do
wszystkich grup społecznych,
także do bydgoskich seniorów,
czy też młodzieży. Stąd pomysł
na utworzenie małych projektów
społecznych – mówi Jan Kwiatoń
z Rady ds. Partycypacji Społecznej, przewodniczący Rady Osiedla Nowy Fordon. – Kolejnym
naszym celem było wsparcie
małych osiedli – dlatego podział
środków na projekty osiedlowe
zakłada, że 25 proc. zostanie
podzielone po równo na każde
z 29 bydgoskich osiedli. Reszta
– obliczana będzie z uwzględnieniem liczby ludności.”*
Ale czy Bydgoski Budżet Obywatelski jest rzeczywiście oby-

watelski? Czy Bydgoski Budżet
Obywatelski trafi do wszystkich
grup społecznych? Podstawowym warunkiem realizacji
zadania jest to, iż inwestycja
może być zrealizowana tylko na
terenie należącym do miasta.
Jak widać na załączonej mapce
ilość tych terenów w Fordonie
jest niewielka w stosunku do
terenów będących we władaniu
spółdzielni (przede wszystkim
FSM). Inwestycje finansowane
z BBO z założenia mają służyć wszystkim obywatelom.
Ich lokalizacja nie powinna być
warunkiem realizacji! Wszyscy
mieszkańcy płacą podatki na
rzecz gminy Bydgoszcz i wszyscy mieszkańcy powinni być
beneficjentami tego programu! Czasami usytuowanie inwestycji np. siłowni zewnętrznej, monitoringu, skateparku
służyłoby lepiej mieszkańcom
gdyby inwestycja zrealizowana
była w innym miejscu. Zdajemy sobie sprawę z ograniczeń
prawnych, że pomysłodawca
musiałby uzyskać zgodę właściciela gruntu, do tego do rozstrzygnięcia pozostają kwestie
księgowe, podatkowe… ale czy

prawo ma służyć obywatelom,
czy obywatele prawu?
Jest to nasz głos w dyskusji nad
przyszłością BBO. Uważamy, że
beneficjentami tego programu
powinni być również członkowie
spółdzielni mieszkaniowych.
Bezpośrednio -zgłaszając wniosek, który realizowany będzie na
terenie spółdzielni lub pośrednio,
gdy to spółdzielnia złoży wniosek
w imieniu mieszkańców.
Wszystkich Państwa jednak
gorąco zachęcamy do udziału
i zgłaszania swoich pomysłów,
a później również głosowania nad
projektami obecnego BBO.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo
Jakie projekty można zgłaszać?
• Małe projekty społeczne - ta
kategoria została stworzona
specjalnie z myślą o młodzieży
i bydgoskich seniorach. W ramach
małych projektów społecznych
mogą być zgłaszane działania
z zakresu m.in. animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, sportu,
sztuki, ekologii czy kultury. Na
ten cel przeznaczono z programu
BBO 463 tys. 800 zł.

• Na projekty osiedlowe przeznaczone jest ponad 12 mln zł, zgodnie z podziałem środków na poszczególne Rady Osiedla (podział
na osiedla znajduje się na stronie
www.bdgbo.pl.). Zgłaszany projekt nie może przekroczyć 50
proc. pieniędzy przeznaczonych
na dane osiedle,
• Na projekty ponadosiedlowe
przeznaczono kwotę blisko 3, 5
mln zł. Jeden projekt nie może
przekroczyć wartości 1.700.600
zł.
Każdy mieszkaniec (od 16 roku
życia) może zgłosić maks
malnie 3 projekty osiedlowe, 3 ponadosiedlowe oraz
3 małe projekty społeczne.
Projekty można zgłaszać do
12 czerwca. Z kolei głosowanie
trwać będzie przez cały październik. Zadania, które uzyskają największe poparcie bydgoszczan,
a jednocześnie będą zgodne z limitami środków przeznaczonych
dla poszczególnych kategorii,
będą mogły zostać wprowadzone do projektu budżetu miasta
na 2020 rok.l
* Źródło: www.bdgbo.pl
D. Kmuk
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NASZA CODZIENNOŚĆ - PARKOWANIE
Mieszkańcy dużych dzielnic Bydgoszczy już od dawna zmagają
się z problemem przepełnionych
parkingów i nieprzejezdnych ulic.
Ten problem dotarł także do Fordonu. Dotychczasowa polityka
i regulacje w zakresie zarządzania
przestrzenią parkingową nie nadążają za rzeczywistością - twierdzą
autorzy raportu „Parkingi a transport zbiorowy w miastach”, Zespół
Doradców Gospodarczych TOR
i Polska Organizacja Branży Parkingowej (POBP). Dotychczasowe
rozwiązania dotyczące parkowania proponowane przez władze
nie są wystarczające. Jak możemy
przeczytać w raporcie, w Warszawie jest już 900 zarejestrowanych
pojazdów na 1000 mieszkańców,
a niewiele mniej, bo 877 we Wrocławiu. W Sopocie i Olsztynie zarejestrowanych aut jest więcej niż
mieszkańców. Efekty mieszkańcy
tych miast obserwują codziennie
- zastawione ulice, kierowcy godzinami rozpaczliwie poszukujący
wolnej przestrzeni, by zostawić
samochód, korki. W naszym mieście jak podaje infoFordon.pl na
1000 mieszkańców przypada 627
samochodów. W Berlinie na 1000
mieszkańców przypada zaledwie
360 samochodów. Wystarczy się
przejść na spacer ulicą Fieldorfa
Nila czy innych fordońskich ulic by

stwierdzić, że ilość aut rośnie w zastraszającym tempie.
„Brak wystarczającej liczby
miejsc” – to zdanie najczęściej pada
z ust mieszkańców. Na każdym
kroku obserwujemy zastawiane
drogi ewakuacyjne i chodniki, nietrzymanie przepisowych odległości od skrzyżowań i przejść dla pieszych lub skrzyżowań. ALE TAK NIE
POWINNO BYĆ. Szkodzi to przede
wszystkim bezpieczeństwu tych,
którzy w samochodach nie są, czyli
pieszym. I z tym zjawiskiem powinno się walczyć.
Od kilku lat FSM próbuje rozwiązać problem zbyt małej liczby
miejsc do parkowania samochodów na terenach Spółdzielni. Ale
to nie jest problem tylko prawno-finansowy, przede wszystkim
jest to problem społeczny. Większość kierowców chce parkować
pod domem, a niektórzy – tu będziemy złośliwi – prawie w klatce
schodowej. Gdy zwracają się do
nas mieszkańcy, by stworzyć nowe
miejsca parkingowe i wspólnie
z nimi wygospodarować teren,
okazuje się, że inni mieszkańcy
stają w obronie terenów zielonych
wokół ich bloków. O tym, w jakiej
odległości od budynku może być
prowadzona tego rodzaju inwestycja mówią przepisy budowlane.
Jednak dla części mieszkańców jest

„za daleko”, a dla tych, których okna
wychodzą na miejsce planowanej
inwestycji – „za blisko”.
Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa tam, gdzie jest to możliwe próbuje wygospodarować
istniejące miejsca do parkowania np. przy ul. Rupniewskiego,
gdzie dodatkowo wykonaliśmy
na wniosek mieszkańców nowe
oświetlenie. Niestety parking jest
wykorzystywany zaledwie przez
kilka samochodów. A to tak blisko
ulicy Fieldorfa Nila! Są również parkingi wolne w dalszej odległości od
budynków np. przy ul. Lawinowej
przy rynku, w pobliżu Zaruskiego
obok Biedronki. W sąsiedztwie
wolnych parkingów są zastawione
samochodami chodniki i rozjeżdżone trawniki…. Część mieszkańców
nie wytrzymuje i zgłasza sprawę do

Straży Miejskiej. Mundurowi chodzą, edukują, wystawiają mandaty,
ale to poprawia sytuację tylko na
moment.
Podejmowaliśmy próby wybudowania parkingów na terenach
nieruchomości lub mienia części
wspólnej Spółdzielni, przeprowadziliśmy ankiety wśród mieszkańców i niestety mieszkańcy nie
wyrazili zgody. Tak było np. na
ulicy Witeckiego. Mieszkańcy chcą
nowych miejsc parkingowych na
terenie nieruchomości, ale nie wyrażają już zgody by wybudować je
z pieniędzy ich nieruchomości.
W dalszym ciągu będziemy
planować inwestycje związane ze
zwiększeniem ilości parkingów.
Apelujemy więc do mieszkańców o współpracę. Ilość terenów,
którymi włada FSM nie zwiększy

się, można tylko wykorzystać istniejące. Nasze prośby kierowane
do Gminy Bydgoszcz by miasto
również wygospodarowało działki
na nowe miejsca parkingowe nie
zawsze niestety są skuteczne, ponieważ są inne, ważne z punktu widzenia mieszkańców Bydgoszczy
priorytety. Również prośby by np.
na terenie szkół, przedszkoli czy
żłobków gminnych wygospodarować miejsce dla samochodów pracowników tych placówek, rodziców
dowożących dzieci czy klientów korzystających po południu z basenu,
sali gimnastycznej pozostają bez
echa. A jak bardzo wybudowanie
kilkunastu miejsc postojowych na
terenie tych placówek poprawiłoby
sytuacje na okolicznych uliczkach!
Ograniczenie widoczności, zastawianie pojazdów, zatrzymanie

drożności jezdni, zastawienie
wjazdu/wyjazdu – to codzienność na fordońskich osiedlach.
Szczególnie boleśnie przekonują
się o tym pojazdy komunikacji
miejskiej, służby miejskie i służby
ratownicze, które przez źle zaparkowane pojazdy niepotrzebnie
tracą czas.
Czy ten problem da się rozwiązać? Nie. Póki nie zmienimy sposobu myślenia. Czy rzeczywiście
musimy posiadać tyle aut w rodzinie? Czy mam prawo parkować pod
samą klatką? A co się stanie jak
zaparkuję minutę drogi od domu?
Czy posiadanie dwóch, trzech aut
gwarantuje nam sprawny transport? Czy powinniśmy parkować
samochodem służbowym (często
powyżej 2,5t – półciężarowym?).
Nie, to sprawny transport publiczny odgrywa decydującą rolę w aglomeracjach miejskich. Cieszymy się,
że po wielu latach tramwaj dotarł
do Fordonu i mamy nadzieję, iż coraz więcej mieszkańców będzie korzystać z transportu publicznego.
Zapewniamy Państwa, że nadal będziemy prowadzić działania zmierzające ku zwiększeniu
liczby miejsc parkingowych i tam
gdzie jest to możliwe, tam gdzie
się Państwo na to zgodzicie, będą
powstawać nowe.l
D. Kmuk

MIAŁY BYĆ ĆWICZENIA. BYŁ PRAWDZIWY POŻAR
W marcu strażacy z JRG 2
w Bydgoszczy planowali przeprowadzenie ćwiczeń przy ul.
Zarembiny 15. Ćwiczenia zaplanowano od godziny 10:00. Tymczasem po godzinie 9:00 Straż
Pożarna przyjęła wezwanie do
prawdziwego pożaru w nieruchomości przy ul. Monte Cassino 6. Płonęło mieszkanie na 5.
piętrze. Właściciel mieszkania,
Pan Krzysztof, był obecny na
miejscu. Została mu udzielona
pomoc medyczna i po jej otrzymaniu pozostał na miejscu
zdarzenia. Mieszkańcy klatki III
opuścili mieszkania i do czasu
zakończenia akcji prowadzonej
przez Straż Pożarną oczekiwali
przed budynkiem. Niezwłocznie
na miejscu pożaru pojawili się
także pracownicy spółdzielni
i Z-ca Prezesa Zarządu p. Andrzej
Wyżgowski. W nieruchomości
spaleniu uległo mieszkanie na 5.
piętrze. Pozostałe mieszkania
nadawały się do zamieszkania
i jeszcze tego samego dnia około godziny 11:00 za zgodą Straży
Miejskiej i Policji mieszkańcy
wrócili do swoich domów. Służ-

by FSM przystąpiły do porządkowania terenu nieruchomości po
działaniach ratowników i pomogły w zabezpieczeniu spalonego
mieszkania. W budynku odbyły
się oględziny policji, inspektora
z Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego, przedstawiciela ubezpieczyciela części wspólnej nieruchomości oraz
inspektorów Nadzoru Branży
Budowlanej Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na miejscu obecny był rzeczoznawca
budowlany. Uprawnieni do dokonywania przeglądów konserwatorzy Fordońskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej sprawdzili instalację gazową i elektryczną. Pracownicy spółdzielni cały czas
wykonywali czynności na miejscu. Niezwłocznie przystąpiliśmy do umycia klatki schodowej
i naprawy zniszczeń powstałych
w skutek pożaru. Dwa miesiące
po pożarze można powiedzieć,
że nie widać jego zewnętrznych
skutków. W pożarze fizycznie
nikt nie ucierpiał. Jednakże nasz
mieszkaniec przeżył tragedię,
utratę dobytku, pamiątek, a tak-

że profesjonalnego sprzętu muzycznego służącego mu w pracy.
Poszkodowanym zaopiekowała
się rodzina i sąsiedzi, a służby
spółdzielni zaoferowały wszelką
możliwą pomoc w opanowaniu
tej tragicznej sytuacji. Po konsultacjach z poszkodowanym
i jego rodziną ogłosiliśmy zbiórkę rzeczy, na którą Fordonianie
odpowiedzieli natychmiast.
W ciągu zaledwie dwóch, trzech
dni udało się uzbierać odpowiedni rodzaj i ilość odzieży, butów
i rzeczy podstawowego użytku.
Pan Krzysztof, bardzo przejęty
całą sprawą, odebrał rzeczy,
które mu Państwo podarowaliście. Za wszystkie jest bardzo
wdzięczny. Powoli odbudowuje
swój świat. W obliczu tragedii
społeczność Fordonu pokazała
swoją solidarność i chęć pomocy,
za co serdecznie Państwu dziękujemy. Pamiętajmy jednak,
że na pewne sytuacje warto się
przygotować. Nikt nie wierzy, że
to w jego mieszkaniu może dojść
do pożaru. Przykład mieszkańca
z Monte Cassino, który w jednej
chwili utracił dorobek życia poka-

zuje, że nigdy nie wiemy co się
wydarzy. Warto zainwestować
w dobrą polisę ubezpieczeniową, która zapewni nam środki
na odtworzenie zniszczonego mienia. Można skorzystać
z ubezpieczenia opłacanego
w opłatach mieszkaniowych

za pośrednictwem spółdzielni
albo wybrać komercyjne oferty
innych ubezpieczycieli. Warto
również zabezpieczyć się w podstawowym zakresie wyposażenia
mieszkania, na przykład kupić
gaśnicę. Nie jest to wielki wydatek. Może za to przynieść wielką

pomoc i uratować nasz dobytek,
a nawet życie. Więcej informacji o sposobach postępowania
w przypadku pożaru publikujemy w internetowym Poradniku
dla Mieszkańców dostępnym na
www.fordonskasm.pl. l
I. Nowicka

www.fordonskasm.pl
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WINDY. TEMAT NA CZASIE
W kwietniu na fordońskich forach przetoczyła się dyskusja
w kwestii dobudowy wind zewnętrznych do nieruchomości.
Dyskusję wywołał sondaż przeprowadzony przez spółdzielnię.
Rozdaliśmy ankiety w których
zapytaliśmy członków FSM o to,
czy chcieliby, aby w ich nieruchomości dobudować windę. W ankiecie zawarte było również pytanie o to, czy członkowie byliby

skłonni ponieść koszt dobudowy
windy i w jakiej formie oraz kwocie ewentualnie byliby skłonni to
zrobić. Ankieta miała charakter
wyłącznie opiniotwórczy. Uspokajamy, że nie mamy w planach
zmuszania mieszkańców do finansowania inwestycji, której nie
będą chcieli. Celem sondażu było
poznanie Państwa zdania na ten
temat oraz rozeznanie się w faktycznym zapotrzebowaniu na

tego typu inwestycję. Pojawiło się
wiele pytań, na które sukcesywnie odpowiadaliśmy w internetowych i telefonicznych dyskusjach.
Przebieg dyskusji można prześledzić na Facebooku FSM.
Zebrano łącznie 1596 ankiet, co
stanowi 16 proc. lokali w klatkach
pięciokondygnacyjnych – w tym
przypadku liczba równoważna
ankietowanym. Na tej podstawie można stwierdzić, że próba

jest reprezentatywna i pozwala
na wnioskowanie statystyczne.
Struktura oddanych głosów to
682 głosy oddane za dostawieniem windy i 914 głosów osób,
które nie popierają projektu.
Oznacza to rozkład 42,7 proc.
głosów „za” i 57,3 proc. głosów
„przeciw”.
Przeprowadzenie ankiety było
kolejnym krokiem w stronę inwestycji, o którą proszą starsi

i niepełnosprawni Członkowie
FSM. W kwietniu br. Zarząd FSM
uczestniczył w spotkaniu z Z-cą
Prezydenta Miasta Bydgoszczy p. Marią Wasiak. Podczas
rozmów omawiano możliwości
ujęcia inwestycji w miejskich
programach finansowych. Szukamy również zewnętrznych
źródeł finansowania takich jak
na przykład projekty unijne czy
rządowy program Dostępność

W WINDZIE: CIEMNOŚĆ WIDZĘ, CIEMNOŚĆ

Konserwator radzi

Poniedziałek. Jak zwykle spieszysz
się do pracy, jak zwykle grozi spóźnienie. I jakby tego było mało, zaraz
po wejściu do windy coś wyrywa cię
z zamyślenia. Nagle zrobiło się
ciemno i cicho. Stało się - winda
zatrzymała się między piętrami.
A właściwie to nie wiesz gdzie, bo
to nowoczesny model z podwójnymi drzwiami.

1) Zapchanie kanalizacji
2) Nieszczelność kanalizacji

Więc widzisz wyłącznie ciemność i poświatę przy panelu z przyciskami. Co wtedy robić?
1. Po pierwsze, nie panikuj.
W większości wind nie ma połączenia alarmowego z firmą serwisową.
W takiej sytuacji wciśnij przycisk
z napisem „alarm”. Dźwięk słychać
na klatce schodowej. Nowoczesne

windy z podwójnymi drzwiami, choć
wydają się szczelnymi, metalowymi
klatkami, są wyposażone w wentylację. Powietrza nie zabraknie.
2. Po drugie powiadom odpowiednie służby. Jeżeli masz telefon
zadzwoń na numer kontaktowy
do firmy serwisowej (numery telefonów z reguły znajdują się przy
panelu z przyciskami). W najnowszych windach po kilku sekundach
(o każdej porze dnia lub nocy)
odezwie się ktoś z firmy obsługującej windy w twoim bloku. Kiedy
powiesz gdzie utknąłeś, uzyskasz
informację, jak szybko serwisant
przybędzie z pomocą. Najczęściej
jest to 15-30 minut. Ale nie ma tu
reguły, bo serwis nie jest pogotowiem, nie może jeździć na sygnale.

3. Po trzecie zaczekaj. Pomoc
jest już w drodze, teraz możesz
tylko czekać. W większości wind
powinno zadziałać oświetlenie
awaryjne czynne do około dwóch
godzin.
4. Pod żadnym pozorem nie
próbuj uwolnić się samemu! Nie
dasz rady. Możesz tylko narobić
szkód, a sobie zrobić krzywdę. Bo
w windzie z podwójnymi drzwiami, nawet jeśli uda się otworzyć te
wewnętrzne (przy okazji niszcząc
system rolek je obsługujący), tych
drugich już nie ruszysz. A nigdy
nie wiadomo, dlaczego winda się
zatrzymała. Jeśli podczas samodzielnej próby wyjścia nagle ruszy,
może dojść do tragedii.l
D. Kmuk

NOWE MIEJSCE ODBIORU
ODPADÓW - PSZOK

Nowy, bliżej położony Miejski
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
rozpoczął działalność przy ul.
Jasinieckiej 7A (okolice Decathlonu).

Przypominamy, że nie wszystkie odpady są przyjmowane
w PSZOK, w przypadku wątpliwości radzimy zadzwonić do PSZOK
przed zawiezieniem odpadów,
tel. 52 506 59 24.

PSZOK jest czynny codziennie
od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem
niedziel i dni świątecznych

Jednocześnie informujemy, ze
swoją działalność zakończyły
dotychczasowe punkty zbiórki

odpadów przy ul. Inwalidów 45,
Smoleńskiej 154 oraz Podmiejskiej 4.
Prosimy o przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki odpadów
i terminów ich wywozu. Zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawiać do odbioru

od godziny 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór odpadów do
godziny 6.00 w dniu odbioru
odpadów przy wiacie śmietnikowej. Dłuższe składowanie
ww. odpadów wpływa negatywnie na estetykę otoczenia oraz
może powodować zagrożenie
dla mieszkańców. l
E. Hoffmann-Cieśluk

Plus. Dziękujemy Państwu za
wszystkie przekazane uwagi, opinie i pomysły. Dokładnie je analizujemy i sprawdzamy dostępne
możliwości. Przeciwników inwestycji pragniemy uspokoić. Nie
będziemy budować wind na siłę.
Dodatkowych informacji można
zasięgnąć w Dziale Analiz i Rozliczeń Mediów tel. 52 343 02 72
wew. 288. l
I. Nowicka

AWARIE KANALIZACJI
DZIELIMY NA DWIE PODSTAWOWE GRUPY:

Niedrożność kanalizacji powstaje na skutek ograniczenia przepustowości rury. Odkładające się
w niej zanieczyszczenia zmniejszają stopniowo średnicę rury,
prowadząc w końcu do całkowitego zamknięcia jej światła. Do
zapchania się rury kanalizacyjnej
bądź spustowej może także dojść
w wyniku dostania się do niej
zanieczyszczeń nierozpuszczalnych takich jak ścierki, odpady
higieniczne, resztki pożywienia,
gałęzie czy kamienie, które stanowić będą zaporę. W obu przypadkach dochodzi do znacznego
bądź całkowitego zmniejszenia
przepustowości, a dalej do wydostania się zanieczyszczeń na
zewnątrz instalacji. Jeśli tylko
zaobserwujemy wydostawanie
się zanieczyszczeń, należy bezzwłocznie zacząć działać. Najskuteczniejszą metodą udrożniania
rur jest czyszczenie mechaniczne.
Polega ona na wprowadzeniu
do instalacji spirali kanalizacyjnej
udrażniającej, która toruje drogę,
usuwając przeszkody i osadzające
się na ścianach rur zanieczyszczenia. Tego typu usługę wykonają
konserwatorzy lub profesjonalne
firmy stosując również metodę ciśnieniowego czyszczenia
kanalizacji. W mieszkaniu
udrażnianie wanny, umywalki lub zlewozmywaka powinien zrobić właściciel lokalu
przy pomocy dostępnych
środków chemicznych lub
mechanicznych. Okresowo
należy czyścić syfony w wymienionych urządzeniach.
Drugą najpoważniejszą
awarią systemu kanalizacyjnego jest jego nieszczelność. Pęk-

nięcie rury kanalizacyjnej, dziura,
szczelina może także skutkować
wydostawaniem się nieczystości
poza system kanalizacyjny. Nieszczelny odcinek należy wymienić
jak najszybciej, ponieważ oprócz
niszczenia substancji budynku,
wydobywające się z rury nieczystości są szkodliwe dla zdrowia.
W przypadku awarii instalacji należy bezzwłocznie zgłosić
się do administratora nieruchomości, który poinformuje w jaki
sposób mamy postąpić i podejmie działania adekwatne do sytuacji. Przypominamy, że awarie
powstałe w dni wolne i święta
oraz poza godzinami pracy FSM
należy zgłaszać pogotowiu
technicznemu pod numerem
telefonu: 605-268-653 lub 603929-347.l
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Prawnik wyjaśnia

PRZY JAKIM ZADŁUŻENIU Z TYTUŁU OPŁAT ZA LOKAL SPÓŁDZIELNIA
KIERUJE DO SĄDU POZWY Z ŻĄDANIEM ZAPŁATY TYCH ZALEGŁOŚCI?
Zobowiązanie związane
z uiszczaniem opłat na rzecz
Spółdzielni jest zobowiązaniem z terminem oznaczonym statutowo tj. co miesiąc
z gór y do 15 dnia każdego
miesiąca. Nie wymaga to, co
do zasady, wysyłania wezwań
do zapłaty, aby zobowiązany
terminowo i we właściwej wysokości dokonywał zapłaty .
Jednak w sytuacji, gdy
opłaty nie są uiszczane,
biorąc pod uwagę różne
okoliczności jakie mogą być
przyczyną tego braku, Spółdzielnia przed skierowaniem

sprawy o zapłatę na drogę
sądową, wysyła do dłużnika
wezwanie do zapłaty-monit. Dalszy brak zapłaty, po
w y s t o s o wa n i u w e z wa n i a ,
powoduje skierowanie przez
Spółdzielnię sprawy na drogę
sądową, z pozwem o zapłatę
zaległych zobowiązań.
Postępowanie sądowe
w tych sprawach jest postępowaniem upominawczym
uproszczonym z wydawanym
przez Sąd nakazem zapłaty. W tym pierwszym etapie
rozstrzygnięcie sądowe zapada na podstawie złożone-

go pozwu i dokumentów, bez
udziału stron. Dłużnikowi
Sąd doręcza nakaz zapłaty
wraz odpisem pozwu.
Jeśli tak dochodzone zaległe opłaty nie zostaną nadal
uiszczone przez dłużnika,
a Spółdzielnia uzyska już
tytuł wykonawczy (tj. nakaz
zapłaty z klauzulą wykonalności), to kieruje sprawę do
komornika sądowego, który
prowadzi postępowanie egzekucyjne.
Podstawa prawna to: Statut Spółdzielni, Ustawa
o spółdzielniach mieszka-

niowych oraz Kodeks postępowania cywilnego.
Radca Prawny Grażyna
Kamińska
Przypominamy, że członkowie FSM mogą skorzystać
z porad prawnych w ramach
bezpłatnych dyżurów. Radcowie Prawni pełnią dyżury we
wtorki w godzinach od 14:00
do 17:00. Dyżury są bezpłatne i dotyczą wyłącznie spraw
członkowskich oraz praw do
lokali mieszkalnych. Prosimy
o wcześniejsze umówienie się
pod numerem telefonu 52 343
02 72 wew. 380. l

POLICJA „POD RĘKĄ”
W celu ułatwienia kontaktu
z policją, w ramach rządowego
programu „Dzielnicowy bliżej
nas”, została uruchomiona
aplikacja mobilna ”Moja Komenda”. Dzięki niej użytkownik może szybko dotrzeć do
informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz danych kontaktowych dzielnicowych na terenie
całego kraju.
Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni
kontakt ze społecznościami
lokalnymi swoich rejonów, diagnozujący wspólnie istniejące
problemy i ich przyczyny z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa indywidualnego jak
i publicznego oraz pomagający
w znalezieniu sposobu ich rozwiązania. Współpracują w tym
celu z instytucjami samorządowymi, placówkami oświatowy-

AKCJA KREW DLA FORDONU
Data: 28.06.2019 (piątek) | Godzina: 9.00 - 13.00
Fordon dla życia - Wielka Zbiórka Krwi | Adres: KRWIOBUS przy Studiu
treningu i dietetyki TRIfecta | ul. Lawinowa 2, 85-794 Bydgoszcz
28.06 w KRWIOBUSIE przed
studiem treningu i dietetyki
Trifecta odbędzie się zbiórka
krwi. Jest to kolejna edycja
Fordon DLA ŻYCIA. Trifecta,
Fordon na co dzień oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy zachęcają do podzielenia
się życiodajnym lekiem, który

może uratować życie. Oddaj
krew i pomóż potrzebującym. Zbiórka krwi odbędzie
się w godzinach 9:00-13:00.
Jak przygotować się do oddania krwi ?
Kandydat na dawcę kr wi
lub dawca krwi powinien:
- w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok.

2 l płynów (woda mineralna,
soki)
- być wyspanym, wypoczętym
- spożyć lekki posiłek (np.
pieczywo, chuda wędlina, ser
biały, dżem)
- w miarę możliwości wyeliminować z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego takie
jak: mleko, masło, kiełbasę,

pasztet, śmietanę, rosół, tłuste
mięso oraz jajka i ciasta kremowe.
- ograniczyć palenie papierosów
- Być zdrowy, nie może posiadać
objawów przeziębienia (np. katar, kaszel, opryszczka)
- Nie pić alkoholu, również
w dniu poprzedzającym oddanie krwi !!! l

mi, organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi.
Aplikacja wyszukuje najbliższą jednostkę policji, podaje dane dzielnicowego, który
opiekuje się Państwa rejonem,
a także umożliwia bezpośrednie połączenie telefoniczne lub
wysłanie wiadomości e-mail.
Uzyskany adres poczty elektronicznej ma ułatwić kontakt
z policjantem, ale nie służy do
składania formalnych zawiadomień w rozumieniu przepisów.
Przypominamy, że w nagłych
przypadkach należy korzystać
z numerów alarmowych 112 lub
997.
Kolejną udostępnioną aplikacją służącą poprawie bezpieczeństwa jest krajowa mapa
zagrożeń bezpieczeństwa. Za jej
pośrednictwem każdy obywatel
może w prosty sposób przekazać informację o niepokojących

sytuacjach np. nielegalnych
rajdach samochodowych,
przekraczaniu prędkości, nieprawidłowym parkowaniu pojazdów, spożywaniu alkoholu
w miejscach niedozwolonych,
znęcaniu się nad zwierzętami,
wypalaniu traw itp.
Informacje prezentowane
na mapie pochodzą z policyjnych systemów informatycznych, z bezpośrednich
kontaktów z mieszkańcami
oraz danych przekazywanych
przez internautów za pośrednictwem platformy wymiany
informacji. Kategorie przestępstw, wykroczeń i zagrożeń uwzględniają subiektywne odczucia mieszkańców
dotyczące ich poczucia bezpieczeństwa.
Aplikacje są dostępne dla
sytemu Android oraz iOS. l
Opracowała E. Hoffmann-Cieśluk

www.fordonskasm.pl

F O R D O Ń S K A

PARK NA BAJCE STANIE SIĘ
PEREŁKĄ DZIELNICY

11

S M

LOKALE UŻYTKOWE

DO WYNAJĘCIA
Spółdzielnia posiada 218 lokali użytkowych o zróżnicowanej
powierzchni i przeznaczeniu.
Obecnie do wynajęcia pozostało siedem atrakcyjnych pomieszczeń z przeznaczeniem
pod usługi lub magazyn. Informacji w sprawie dostępności

i kosztów najmu lokali udziela
Samodzielny Specjalista ds.
Gospodarki Lokalami Użytkowymi p. Andrzej Szczypiorski
tel. 52 343 02 72 wew. 270 lub
694 497 263. W dniu zamykania
bieżącego wydania gazetki dostępne są pomieszczenia:

1/ Igrzyskowa 6 - 13,72 m2
pom. handlowo usługowe.

2/ Rataja 2 - 86,88 m2
pom. handlowo usługowe.

3/ Kleina 7 - 33,10 m2
pom. magazynowe.

4/ Kleeberga 2 - 90,00 m2
pom. magazynowe.

5/ Kleeberga 2 - 150,00 m2
pom. magazynowe.
W marcu na terenie parku na Os.
Bajka rozpoczęliśmy pierwsze
prace remontowe. Remont zaczął się od renowacji nawierzchni asfaltowej istniejących
chodników i pieszojezdni. Następnym etapem rewitalizacji
układu komunikacyjnego parku
będzie wykonanie nawierzchni
mineralnej, przepuszczalnej,
parkowej typu HANSE GRAND.

Przy zrewitalizowanych ciągach
komunikacyjnych zostanie zamontowane nowe i energooszczędne oświetlenie ledowe.
Park na Os. „Bajka” zostanie
w pełni zmodernizowany i unowocześniony. Nowa infrastruktura wpłynie na zwiększenie
komfortu korzystania z terenów
rekreacyjnych przez dzieci, seniorów oraz rowerzystów, a tak-

że zwiększy bezpieczeństwo
poruszania się po tym terenie
zarówno dzieci jak i dorosłych.
Niezmiernie cieszymy się, że
już wkrótce wszyscy mieszkańcy Fordonu będą mogli cieszyć
się parkiem w nowej odsłonie.
Tymczasem liczymy na Państwa
wyrozumiałość i bardzo przepraszamy za ewentualne niedogodności wynikające z prac

modernizacyjnych. Uprzejmie
prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie terenów, na których będą prowadzone prace i zwrócenie szczególnej
uwagi na dzieci. Przedstawione
grafiki stanowią jedynie wizualizację. Ostateczny wygląd parku
po rewitalizacji może ulec zmianie. l

6/ Witeckiego 10 - 10 m2
pom. magazynowe.

7/ Kleina 4 kl. III - 15,07 m2
pom. handlowo usługowe.

C. Chybiński

BĄDŹMY W KONTAKCIE! WYTNIJ I DOSTARCZ DO FSM
Szanowni Mieszkańcy - kolejny raz zwracamy się do Państwa z prośbą o aktualizację
swoich danych. Bieżąca aktualizacja danych pozwala na szybszy i przyjemniejszy kontakt
pracowników spółdzielni w wielu sprawach bez konieczności wymiany pism
i czekania na odpowiedź.
BĄDŹMY W KONTAKCIE! Pragniemy zapoczątkować masową komunikację SMS - ową
z naszymi mieszkańcami na przełomie czerwca/lipca br.
Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. udostępnionych Administratorowi Danych jest Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 85-796 Bydgoszcz,
ul Kleeberga 2.Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie
związanym z funkcjonowaniem Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, opartym na stosownych przepisach
prawa.Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Fordońskiej Spółdzielni mieszkaniowej w Bydgoszczy
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa
trzeciego.Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu ich przetwarzania i zgodnie
z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa lub wytycznych branżowych. Po ustaniu celu przetwarzania
zostaną informatycznie wykasowane lub fizycznie zlikwidowane w sposób zabezpieczających ich upublicznienie.
Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych.Jednocześnie
informujemy, iż udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że posiadają Państwo pełne prawo
dostępu do treści swoich danych osobowych (żądania informacji), i prawo do:1) wycofania zgody w dowolnym
momencie,2) żądania kopii danych,3) sprostowania danych,4) do bycia zapomnianym (usunięcia danych),5)
ograniczenia przetwarzania,6) do przeniesienia danych,7) do sprzeciwu,8) bycia powiadamianym o sprostowaniu,
usunięciu i ograniczeniu przetwarzania.Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do złożenia skargi do
organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Wszelkie uwagi Państwa na temat przetwarzania
udostępnionych nam danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych pocztę elektroniczną
na adres: zarzad@fordonskasm.pl

Imię i Nazwisko ........................................................................................................
Adres .........................................................................................................................
Nr ewidencyjny lokalu ........................... (numer widnieje na wymiarze opłat)
Nr telefonu kom. ......................................................................................................
E-mail .......................................................................................................................
Wyrażam zgodę na otrzymywanie SMS-ów z powiadomieniem
dot. płatności za lokal mieszkalny
tak			

nie

(proszę zaznaczyć odpowiednie pole)

Data ............................ Czytelny podpis właściciela lokalu............................................
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„BYDGOSZCZ W KWIATACH
I ZIELENI” – KONKURS
Z NAGRODAMI

S M

czerwiec 2019

CZAS NA RELAKS - KRZYŻÓWKA
1
2

Towarzystwo Miłośników Miasta
Bydgoszczy zaprasza do udziału
w konkursie „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”, który korzeniami
sięga 1835 roku. To dzięki niemu
nasze miasto niezmiennie zaliczane jest do najbardziej ukwieconych
w Polsce. Patronem konkursu jest
miasto Bydgoszcz, patronem
medialnym – redakcja „Expressu
Bydgoskiego”, współorganizatorami m.in. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa w Bydgoszczy,
Vitroflora Grupa Producentów
Spółka z o.o. w Trzęsaczu, Zieleń
Miejska Sp. z o.o. oraz spółdzielnie
mieszkaniowe i rady osiedli w Bydgoszczy.
Zgłoszenia do tegorocznego
konkursu przyjmowane będą
w dniach od 6 maja do 12 czerwca 2019 roku. Uczestnikiem może
być każdy mieszkaniec Bydgoszczy, który urządzi ładny balkon,
ogródek przydomowy, skwer,
zieleniec lub kwietnik osiedlowy.
Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie TMMB przy ul.
Jezuickiej 4, telefonicznie pod nr
52 345 44 34, listownie:
Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 85-169 Bydgoszcz

37, skrytka pocztowa 17 lub emailem: biuro@tmmb.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko,
dokładny adres, numer telefonu
oraz rodzaj obiektu – jak wyżej.
Najładniejsze ukwiecone obiekty
mogą zgłaszać także szkoły, instytucje i zakłady pracy.
Podczas osobistych zapisów
wydawane będą talony uprawniające do bezpłatnego odbioru
sadzonek roślin ozdobnych ufundowane przez Miasto Bydgoszcz.
Liczba talonów jest ograniczona
a wydawanie – zgodnie z harmonogramem – według kolejności
zgłoszeń, do momentu wyczerpania puli.
Specjalne komisje ocenią
zgłoszone do konkursu obiekty
w czerwcu i lipcu br. w dwóch kategoriach: 1. Ogólne wrażenie ocenianego obiektu, 2. Układ kompozycyjny uwzględniający trafność
doboru gatunków i odmian. Dla
laureatów przygotowano nagrody w postaci krzewów ozdobnych
oraz albumów ufundowanych
przez sponsorów konkursu.
Będą one wręczone podczas
spotkań osiedlowych oraz finału konkursu we wrześniu i październiku 2019 roku. l

3
4
5
6

Na rozwiązania krzyżówki
czekamy w sekretariacie
FSM przy ul. Kleeberga 2 do
30.06.2019r. Dla pierwszych
pięciu osób, które poprawnie
rozwiążą krzyżówkę
przygotowaliśmy 5 zestawów
nagrodowych z albumem
niespodzianką!

7
8
9
10
11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wysuwany element szafki
Krzew kwitnący wiosną na żółto
W nim skarbnica wiedzy, zastępuje książki
Służy do spinania
Miejsce wypoczynku pasjonatów ogródków
Smaczny produkt z owoców śliwki
Nazwa kina w Fordonie
Ptak, szkodnik sadów

9. Krzew owocowy
10. Już się zbliżają … letnie
11. Dział fizyki, bada naturę światła

PLACE CZY OGRODY ZABAW?
Od kilku lat toczy się dyskusja dotycząca funkcjonowania placów
zabaw w zasobach naszej Spółdzielni. Odżywa ona przy okazji
budowy miejsc postojowych lub
prób zagospodarowania terenu
wokół nieruchomości. Dorastają
kolejne pokolenia, zmienia się
struktura społeczna mieszkańców, oczekiwania, ale przede
wszystkim zmieniły się przepisy
prawne i normatywy.
O ile zmiany normatywne są
krokiem porządkującym szereg
zagadnień dotyczących placów
zabaw, o tyle prawne powodują, że na place zabaw jest coraz
mniej miejsca.
Planując budowę lub modernizację placu zabaw, musimy
przede wszystkim przestrzegać
przepisów budowlanych, ponieważ huśtawka, karuzela, a nawet
ławka i śmietnik są elementami

małej architektury, czyli obiektami budowlanymi ( art. 3 ustawy Prawo budowlane). Dodatkowo o placach zabaw, boiskach
i miejscach rekreacji wspomina
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. Właśnie w tym
dokumencie od 1 stycznia 2018
r. zaszła najistotniejsza zmiana. Obecnie § 40 ust. 3 brzmi:
„Odległość placów zabaw dla
dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych
od linii rozgraniczających ulicę,
od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od
miejsc gromadzenia odpadów
powinna wynosić co najmniej 10
m, przy zachowaniu wymogów
§ 19 ust. 1”. To oznacza, że odmiennie do poprzednich wytycznych, każdy plac zabaw

(wcześniej tylko te przy budynkach wielorodzinnych),
boisko i miejsce rekreacyjne
należy planować z zachowaniem odpowiedniej odległości.
Wymagania wyżej wymienionych przepisów bardzo ograniczają miejsce, w którym można
urządzić plac zabaw. Ale również
oczekiwania mieszkańców są
różne. Młode mamy chciałyby mieć widok na piaskownicę
z okna. Starszym ludziom przeszkadza hałas dobiegający z placu zabaw. Dawniej planowano
place zabaw pomiędzy blokami
jako wspólne dla kilku nieruchomości. Zmiany w przepisach
prawnych spowodowały, iż koszt
konserwacji i utrzymania placu
obciążają daną nieruchomość, na
której terenie się znajduje, więc
mieszkańcy budynków, w których nie ma już rodzin z małymi

dziećmi wnioskują o ich likwidacje, z kolei sąsiedzi z bloku obok
przeciwko temu protestują.
Dlatego Zarząd Fordońskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej powołał zespół specjalistów, który
ma opracować koncepcję budowy i utrzymania placów zabaw
na terenach naszej spółdzielni.
Przez cały sezon administratorzy
nieruchomości będą monitorować place, obserwować gdzie nasi
milusińscy najchętniej się bawią,
a gdzie place są już nieużywane.
Pragniemy stworzyć place i ogrody zabaw, które przede wszystkim
będą bezpieczne, ale również estetyczne i stworzą przestrzeń do
kreatywnej zabawy naszym młodszym mieszkańcom. Czekamy na
Państwa opinie i sugestie. Uwagi
prosimy kierować na adres e-mail
k.skiba@fordonskasm.pl. l
D. Kmuk

www.fordonskasm.pl

F O R D O Ń S K A

S M

13

WARTO
WYJŚĆ Z DOMU
W związku z wiosenną pogodą zachęcamy mieszkańców
do aktywności fizycznej na
świeżym powietrzu. W dniu
11.10.2018 r. otworzyliśmy do
Państwa dyspozycji nową siłownię zewnętrzną przy ulicy Pielęgniarskiej 23 A. Zainstalowane urządzenia są
w pełni profesjonalne i bezpieczne. Ćwiczenia na plenerowej siłowni doskonale
wpływają na poprawę krążenia krwi, koordynację ruchową oraz kondycję fizyczną.

Wykonując ćwiczenia zgodnie z instrukcją poszczególnych maszyn, z pewnością
wzmocni się mięśnie całego
ciała.
Dodatkowo - obok siłowni
- do Państwa użytku znajduje się ogrodzony kort tenisowy z siatką. Ogromną zaletą
gry w tenisa ziemnego jest
fakt, że można go zacząć
uprawiać niemal w każdym
wieku. Oprócz sportowej rywalizacji i możliwości zwycięstwa, tenis zapewnia re-

laks, rozwój psychofizyczny
i odreagowanie od codziennego stresu.
Na terenie naszych obiektów znajdują się ławki, na
których można odpocząć
po wysiłku fizycznym i przy
akompaniamencie śpiewu
ptaków, raczyć się wiosennymi - fordońskimi promieniami słońca.
Serdecznie zapraszamy!l
Administrator Nieruchomości
os. „Nad Wisłą” Wojciech Kucybała
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POGOTOWIE TECHNICZNE I DŹWIGOWE, LIKWIDACJA SZKÓD
Pogotowie działa po godzinach pracy spółdzielni oraz w niedzielę i święta
Instalsystem – awarie WOD-KAN, CO, elektryczne, gazowe
Elwind – awarie windy Osiedla „Tatrzańskie”, „Niepodległości”, „Szybowników” ul. Duboisa 2
Pobud – awarie windy Osiedla „Bajka”, „Szybowników”, „Bohaterów”, „Przylesie”, „Nad Wisłą”
Nieruchomości FSM ubezpiecza UNIQA Serwis likwidacyjny szkód mieszkaniowych:

Nr telefonu
605-268-653, 603-929-347
606-995-002
52-320-22-34, 512-384-658
42 63 44 844

BĄDŹMY W KONTAKCIE! SPIS NUMERÓW TELEFONÓW DO DZIAŁÓW SPÓŁDZIELNI
Dział/stanowisko

NUMER TELEFONU DO SPÓŁDZIELNI: 52 343 02 72

Nr telefonu wewnętrzny

Dział Obsługi Mieszkańców

300

Dział Techn.-Inwestycyjny

320

Dział Analiz i Rozl. Mediów

310

Biuro Zarządu

309

Dział Prawny

380

Dział Rachunkowości

370

Dział Windykacji Należności

210

Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością Grzegorz Borkowski

227

Pełnomocnik Zarządu ds. Samorządowych Krzysztof Mójta

333

Samodzielny Specjalista Gospodarki Lokalami Użytkowymi Andrzej Szczypiorski

270

Klub „Heros”, ul. Thommée 1, heros@fordonskasm.pl

52 343-00-04, 882 444 808

www.fordonskasm.pl
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BĄDŹMY W KONTAKCIE! SPIS NUMERÓW TELEFONÓW DO ADMINISTRACJI OSIEDLI FSM
52 344-14-98
52 343-02-72
w.111

Agnieszka Samul,
nwtn@fordonskasm.pl
Kierownik

Hallera 3,5,6,7,8,9, Zaruskiego 1,4, Wyzwolenia 76,94,96,98,100,102

w.113

Beata Zagajewska
b.zagajewska@fordonskasm.pl, kom. 882 101 984

Śnieżna 2, Lawinowa 6,7,8, Juhasów 2,4, Janosika 5,7, Taterników 3,
Wyzwolenia 79, Wyzwolenia 93+ poczta i fryzjer, Wyzwolenia 95 – siedziba
Administracji, Derdowskiego 9

w.114

Mariusz Krüger
m.kruger@fordonskasm.pl, kom.882 102 022

GOPR 1,3,5,7,9, Chałubińskiego1,2,4,6, Roja 3,5, Marusarzówny 1

w.115

Justyna Socha
j.socha@fordonskasm.pl, kom. 882 101 982

Bachledy 2,3,5, Czecha 1,2,3, Witkiewicza 5,7, Sabały 1,3,5,7, Zaruskiego 3,6

w.116

Daria Kopecka-Wenckowska
d.kopecka@fordonskasm.pl, kom.882 101 979

Janosika 2-Taterników 1, Janosika 1- Janosika 3, Lawinowa 10 - Lawinowa 12
Lawinowa 14 – Zbójnicka 2, Zbójnicka 1 – Zbójnicka 3, Pod Reglami 2 – Śnieżna 1

w.117

Halina Schreiber
h.schreiber@fordonskasm.pl, kom.882 101 975

Wyzwolenia 99,101,103,105,107,116,118, Tuchołkowej 1,3, Gryfa Pomorskiego 43,
Lawinowa 16,18,20,22,24,26

w.118

Dorota Żelazna
d.zelazna@fordonskasm.pl, kom.694 497 261

Altanowa 1,3,5, Pielęgniarska 15, 17a-przedszkole, Pielęgniarska 19,21,25,27,29,31, Pielęgniarska-pawilon, Gryfa Pomorskiego
1,1A,1B,3,5,5A,5B,7,9, Garaże przy ul. Pielęgniarskiej 23

w.119

Wojciech Kucybała
w.kucybala@fordonskasm.pl, kom. 606 671 597

52 344-37-89
52 343-02-72
w.121

Violetta Warszewska
bp@fordonskasm.pl
Kierownik

Piwnika-Ponurego 4, Monte Cassino 1,2,3,4,5,6, Gierczak 13, Kleeberga 5

w.123

Mariola Teresińska
m.teresinska@fordonskasm.pl, kom.882 102 029

Igrzyskowa 1,3,6, Pawilon Igrzyskowa 1a,4, Pawilon Gierczak 11, Sucharskiego 2,
Thommée 1,3

w.124

Sławomir Foksiński
s.foksinski@fordonskasm.pl, kom.882 102 024

Sucharskiego 4, Gierczak 4,6, Kleeberga 3, Witeckiego 1,2,3, Garaże Fieldorfa
„Nila” 12,18

w.125

Karolina Kowalik
k.kowalik@fordonaksm.pl, kom.882 102 023

Fieldorfa „Nila” 1,2,4,11, Kleina 2,5, Piórka 1

w.126

Leonard Starszak
l.starszak@fordonskasm.pl, kom.882 102 005

Kleina 7, Łochowskiego 4,4A, Mielczarskiego 1,2,4, Sosnowskiego 1,3,4,5, Fieldorfa „Nila” 6
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA: - BYDGOSZCZ ul. TRYBOWSKIEGO 9

w.127

Piotr Kunowski
p.kunowski@fordonskasm.pl, kom.882 101 994

Fieldorfa „Nila” 15, Fiedlera 1, Kleina 4, Stomy 2, Łabendzińskiego 1,2,4,
Bielawskiego 2

w.128

Małgorzata Bujałkowska-Lepiarz
m.bujalkowska@fordonskasm.pl, kom.882 101 989

Krysiewiczowej 2, Łochowskiego 2,3,5,7, Bielawskiego 1, Garaże:Fiedlera 8,
Twardzickiego 4,14E
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA: - SOLEC KUJAWSKI ul. KUJAWSKA 3C,3D

w.127

Michał Walentowicz
m.walentowicz@fordonskasm.pl, kom.882 101 985

52 343-05-06
52 343-02-72
w.131

Kryspin Skiba
k.skiba@fordonskasm.pl
bsz@fordonskasm.pl
Kierownik

Dubois 1, 2, Golloba 4, 6, 8, 10, 14, 16, Przyjaciół 1, Witosa 1, 2, 3, 4, 5, 6
Garaże Przyjaciół 4, Garaże Andersa 31

w.138

Patryk Heymann
p.heymann@fordonskasm.pl, kom. 882 102 018

Andersena 8, Rodzinna 1, 4, Gościnna 2, 3, Szczęśliwa 2, 3, 4, 5, Porazińskiej 2,
4, 6, Garaże przy ul. Andersena

w.134

Patryk Machaliński
p.machalinski@fordonskasm.pl, kom.882 102 019

Porazińskiej 5, 7, Brzechwy 3, Szancera 2, 3, 4, Zarembiny 25, Skarżyńskiego 9, 11,
Wierzejewskiego 2, Przybory 3, 5, Pawilon Porazińskiej 1, Pawilon Brzechwy 1

w.135

Adam Rafiński
a.rafinski@fordonskasm.pl, kom.882 102 016

Golloba 1, 3, 5, Kwiatkowskiego 4, 6, Przybory 2,4,6, Rzeźniackiego 3, 4, 5, 6, 8,
10, 12, Skarżyńskiego 3, 5, Zürna 1, 3

w.136

Andrzej Chisiński
a.chisinski@fordonskasm.pl, kom.882 102 014

Przybory 7, 9, 11, Rataja 2, 4, 6, 8, 10, Skarżyńskiego 7, Wierzejewskiego 1
Zürna 2, Garaże Rataja 8, Rataja - Teren Przy Rynku i Eneii

w.137

Izabela Szostak-Sobecka
i.szostak@fordonskasm.pl, kom. 882 102 011

Szancera 5, Zarembiny 15, 19, 21, Gawędy 1, 2, Zarembiny 2, 4, 5, 7
Garaże przy ul. Zarembiny, Park + wybieg dla psów

w.133

Kamil Łata
k.lata@fordonskasm.pl, kom. 514 930 152

A/Os. „Nad Wisłą”, „Tatrzańskiego” i „ Niepodległości”
ul. Wyzwolenia 95

A/Os. „Bohaterów” i „Przylesie”
ul. Fiedlera 9

A/Os. „Bajka” i „Szybowników”
ul. Rataja 2
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KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
ADAM AMENDA

Informujemy, iż nastąpiła zmiana siedziby Kancelarii.
Nowy adres:
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ADAM AMENDA
ul. Twardzickiego 62/2A
85 – 791 Bydgoszcz
PIERWSZE PIĘTRO

(obok Kancelarii Notarialnej Wiesławy Warniełło - Kuśba)
tel. 504-257-757
www.kancelaria-amenda.pl
e-mail: a.amenda@kancelaria-amenda.pl

PIELĘGNIARSKA 2

85-790 Bydgoszcz - Stary Fordon
www.emaxbydgoszcz.pl
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 18:00
Sobota 7:30 - 14:00
+48 52 347 28 30
DZIAŁ BUDOWLANY 605-884-199

