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Szanowni Członkowie i Mieszkańcy 
Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej!

Rok 2020 przemija pod znakiem pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Wiele planów i marzeń legło w gruzach, a świat wokół nas zmienił się całkowicie.

Wartości i zasady spółdzielcze takie jak współodpowiedzialność, współuczestnictwo 
i współpraca przyniosły w tym trudnym czasie wiele korzyści i wsparcia spółdzielcom, 

za co jesteśmy szczerze wdzięczni każdemu, kto kierował się tymi wartościami w pracy, 
w relacji z sąsiadami, w codziennym życiu.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu zdrowia, spokoju, radości 
i możliwości przeżycia wyjątkowych świątecznych chwil wraz z bliskimi i rodziną. 

Niechaj czas upływa w atmosferze ciepła, miłości i bliskości.

W nadchodzącym 2021 roku życzymy zdrowia, wytrwałości i optymizmu.

Przed nami kolejny rok wyzwań. Nikt nie wie, co ze sobą przyniesie.
Jesteśmy pełni nadziei, że upłynie on Państwu w zdrowiu, w obecności 

najbliższych osób oraz pod znakiem wzajemnego szacunku
i troski o społeczność lokalną.

Zarząd i Pracownicy
Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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O funkcjonowaniu Fordoń-
skiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w dobie pandemii Covid-19 
opowiada Prezes Zarządu Zbi-
gniew Sokół.

efesemka: Jakie są następ-
stwa pandemii dla pracy i funk-
cjonowania spółdzielni?

Zbigniew Sokół: To już ósmy 
miesiąc, kiedy nam wszyst-
kim przyszło żyć i pracować 
w trudnych czasach pande-
mii. Sytuacja zmusiła nas do 
przewartościowania wielu 
obszarów życia. Ograniczenia 
i obowiązki z tego wynikające, 
zmieniły nasze życie prywatne 
oraz systemy organizacyjne 
i zasady funkcjonowania firm. 
W kwietniu postawiliśmy sobie 
dwa cele. Pierwszy to utrzyma-
nie pełnej sprawności funkcjo-
nowania spółdzielni i wykony-
wanie wszystkich zadań jakie 
wynikają z zarządzania i admi-
nistrowania zasobami miesz-
kaniowymi. Drugi to zapewnie-
nie bezpieczeństwa członków 
i mieszkańców spółdzielni oraz 
pracowników. W krótkim czasie 
wypracowaliśmy zasady wyko-
nywania pracy zdalnej z zacho-
waniem rotacji załogi, tak aby 
zagwarantować pełen kontakt 
drogą teleinformatyczną oraz 
bezpośredni w administracjach 
osiedli i budynku zarządu. Za-
pewniliśmy również pełną 
i szybką obsługę budynków 
i ich otoczenia przez naszych 
konserwatorów. Mamy pełną 
świadomość, że ograniczenia 
sanitarne i potrzeba zacho-
wania dystansu społecznego 
zmieniły sposób kontaktowa-
nia się z nami i dotychczasowe 
przyzwyczajenia. Powrócimy 
do normalności i mam nadzie-
ję, że nastąpi to już niebawem. 
Za utrudnienia przepraszamy, 
a za Państwa cierpliwość dzię-
kujemy.

efesemka: W tym roku ze 
względu na ograniczenia sa-
nitarne nie odbyło się Walne 
Zgromadzenie FSM. O jakich 

istotnych sprawach powinni 
dowiedzieć się Członkowie 
Spółdzielni?

Zbigniew Sokół:  Walne 
Zgromadzenie to najwyższy 
organ spółdzielni, do kompe-
tencji którego należą najważ-
niejsze decyzje naszej korpora-
cji. Pierwsza to zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego 
za miniony rok obrachunko-
wy. Z tym sobie poradziliśmy, 
ponieważ ustawa „covidowa” 
dała nam możliwość złożenia 
tego dokumentu do KRS-u do 
końca września i to uczynili-
śmy. Pozostałe zagadnienia 
zawarte w uchwałach, a okre-
ślone w przepisach spółdziel-
czych, są uchwałami porządko-
wymi. Podjęcie ich w terminie 
późniejszym  nie stanowi prze-
szkody w funkcjonowaniu spół-
dzielni. Jedyny i największy 
problem to brak decyzji Wal-
nego Zgromadzenia w sprawie 
podziału nadwyżki bilansowej. 
Za 2019 rok wypracowaliśmy 
„zysk” w kwocie 4 070 000,00 
złotych. Brak uchwały w tej 
sprawie  powoduje, że środki 
leżą na koncie spółdzielni i nie 
możemy ich zagospodarować. 
No cóż poczekamy. Pieniądze 
te uwzględnimy w planach na 
rok 2021.

efesemka: W jakiej kondycji 
znajduje się FSM? Czy majątek 
spółdzielni jest zagrożony?

Z.S.:  Kondycja f inanso-
wa Fordońskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej jest bardzo do-
bra. W tym wielki udział mają 
członkowie spółdzielni. Czas 
pandemii to trudny czas. O tym 
już mówiłem. Utrata dochodów 
właścicieli mieszkań, zwięk-
szone wydatki na leki i środki 
ochrony, przewartościowują 
nasze budżety domowe. Po-
cząwszy od kwietnia mieliśmy 
obawy iż wzrośnie  zadłużenie. 
Tak się nie stało. DZIĘKUJEMY 
PAŃSTWU. Kiedy pojawią się 
realne trudności, będziemy 
wspólnie szukali rozwiązań aby 
złagodzić zagrożenie.

efesemka: W bieżącym roku 
mieszkańców naszej dzielnicy 
dotknęły dwa dokuczliwe pro-
blemy. Od stycznia błądziliśmy 
po ciemnych ulicach, a do tego 
kryzys śmieciowy spowodowa-
ny przez Komunalnika. Proszę 
przybliżyć czytelnikom „efe-
semki” jakie działania pod-
jął Zarząd Spółdzielni w tych 
sprawach?

Z.S.:  Zacznę od śmieci. Od-
biór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych to złożony 
i wymagający proces. Nie moż-
na zmieniać firm wywozowych 
co roku, a takie rozwiązanie 
stwarza ustawa „śmieciowa”. 
Nie może z dnia na dzień fir-

ma z odległego regionu Polski 
przejąć takiego zadania. To wy-
maga czasu. Potwierdzeniem 
moich słów jest sytuacja zwią-
zana z firmą Komunalnik. Z ca-
łym szacunkiem dla profesjo-
nalizmu i zaangażowania firmy 
wywozowej, ale to tak szybko 
się nie da. Jedynym usprawie-
dliwieniem może być fakt, że 
zmieniła się liczba frakcji i trwa 
pandemia. Co robimy? Codzien-
nie monitorujemy śmietniki, 
tworzymy dokumentację foto-
graficzną, którą wysyłamy do 
Urzędu Miasta, ślemy pisma do 
Prezydenta. No i nic. Nie mamy 
skutecznego narzędzia do wy-
egzekwowania należnej usługi, 
za którą płacimy. Doraźne roz-
wiązania nas nie interesują, to 
jedynie zabiegi reanimacyjne. 
Oczekujemy a wręcz żądamy 
naprawy tego stanu rzeczy. 
Oświetlenie to kolejny pro-
blem braku zrozumienia faktu, 
iż spółdzielnie mieszkaniowe 
i ich członkowie są integralną 
częścią miasta Bydgoszczy. 
Jesteśmy ważnym elementem 
gospodarki komunalnej takie-
go organizmu jakim jest jedno 
z siedmiu największych miast 
w Polsce. I jeszcze jedno, jeste-
śmy podatnikami Gminy. Pła-
cimy i oczekujemy, że te pie-
niądze chociaż po części wrócą 
do nas. A zatem, nasze tereny 
mają być oświetlone. W tym te-
macie zrobiliśmy bardzo dużo, 
a ostatni nasz krok opiszemy 
w oddzielnym artykule tego 
wydania „efesemki”.

efesemka:  Ledwo trochę 
poprawiła się sytuacja z odbio-
rem odpadów, a już kolejna zła 
wiadomość. Ceny ciepła poszły 
w górę i to znacznie. Może Pan 
wyjaśnić co się stało?

Z.S.:  Informacja o zatwier-
dzonej taryfie energii ciepl-
nej była dla nas szokiem. Tak 
znaczny wzrost kosztów pro-
dukcji ciepła dla Bydgoszczy 
był niezrozumiały i dlatego 
postanowiliśmy działać. Tutaj 
chcę wyjaśnić, że nie dotyczył 
on dystrybucji przez bydgoski 
KPEC, a wytworzenia przez po-
tentata i monopolistę czyli PGE 
Energia Ciepła S.A.  Przystąpi-
liśmy do działania w ramach 
Regionalnego Związku Rewi-
zyjnego Spółdzielni Mieszka-
niowych w Bydgoszczy. Przyj-
mując funkcję Prezesa Zarządu 
Związku, jako podstawowy cel 
przyjąłem integrację środo-
wiska i wspólne działania na 
rzecz spółdzielczości mieszka-
niowej w regionie i kraju. To się 
udało. Nasze wspólne działa-
nia dotyczyły wcześniej śmieci 
i oświetlenia. Choć reprezentu-
jemy samodzielne i niezależne  
przedsiębiorstwa, w sposób 

naturalny konkurujemy, to łą-
czą nas wspólne cele i zadania. 
Wracając do ciepła, przedsta-
wiciele Zarządów 18 spółdzielni 
mieszkaniowych miasta Byd-
goszczy złożyli podpisy pod 
przygotowaną przez Związek 
petycją adresowaną do Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki. To 
był nasz zdecydowany protest 
poparty mocną argumentacją 
i jednocześnie oczekiwaliśmy 
obrony interesów konsumenc-
kich. Właśnie Regulator po-
winien zadbać o zachowanie 
równowagi na rynku energe-
tycznym  pomiędzy interesami 
odbiorców i dostawców. Uzy-
skaliśmy odpowiedź, która nas 
rozczarowała i będę szczery, 
potwierdziła opinię, że jest źle 
kiedy biznes przenika się z po-
lityką. Nie rozwinę tego wątku, 
ponieważ mógłbym wykroczyć 
poza obszar profesjonalizmu 
którym kieruję się wykonując 
zawód menadżera.

efesemka: Zbliża się koniec 
roku, czas podsumowań i pla-
nów na najbliższe miesiące. 
Proszę o parę zdań na ten te-
mat.

Z.S.:  Po pierwsze dziękuję 
Państwu za współpracę w mi-
jającym roku. Za cierpliwość, 
wyrozumiałość i zrozumienie. 
Dziękuję również pracownikom 
i członkom organów samorzą-
dowych. Nieuchronnie i z nie-
cierpliwością zbliżamy się do 
Świąt Bożego Narodzenia. 
W tym roku będzie zapewne 
inaczej, ale zróbmy wszystko 
aby przeciwności nie przesłoni-
ły naszych potrzeb i oczekiwań. 

ZDROWYCHI I POGODNYCH 
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZE-
NIA, ZADUMY I SPOKOJU PRZY 
WIGILIJNYM STOLE I NAJPIĘK-
NIEJSZEGO PREZENTU - ZDRO-
WIA. TEGO Z SERCA ŻYCZĘ 
WSZYSTKIM PAŃSTWU, KTÓ-
RZY CZYTAJĄ MOJE SŁOWA.

A co do planów na najbliż-
szy czas, to jestem spokojny 
o kondycję i sytuację ekono-
miczną Naszej spółdzielni. 
Postawiliśmy sobie zadania, 
które wspólnie z koleżankami 
i kolegami w firmie zrealizu-
jemy, obiecuję. A prywatnie 
chciałbym w zdrowiu przeżyć 
ten trudny czas i utrzymać do-
tychczasowy poziom zapału 
i zaangażowania w sprawach 
zawodowych. Dziękuję.

efesemka: Dziękuję za roz-
mowę.l

Rozmawiała I. Nowicka

EG I P S K I E  C I E M N O Ś C I 
POZOSTANĄ W FORDONIE? 
STANOWCZY PROTEST ŚRODOWISKA 
SPÓŁDZIELCZEGO TRAFIŁ NA BIURKO 
PREZYDENTA MIASTA

ROZMOWA „EFESEMKI”

Bydgoszczanie błądzą w ciem-
nościach od stycznia i… mają 
tego stanowczo dość! O spra-
wie niedziałających latarni 
ulicznych rozpisywały się lo-
kalne media, były dyskusje, 
trwały negocjacje, wreszcie 
rozpisano kolejne przetar-
gi. Jednak nie oznacza to, że 
mieszkańcy zasobów spół-
dzielczych będą poruszać 
się oświetlonymi ul icami. 
O światło na ulicach nie tylko 

w Fordonie ale i w pozostałych 
dzielnicach miasta upominają 
się bydgoscy spółdzielcy. Pu-
blikujemy treść pisma, które 
26 listopada br. na ręce Pre-
zydenta Bydgoszczy p. Rafała 
Bruskiego złożyły bydgoskie 
spółdzielnie mieszkaniowe 
reprezentowane przez Re-
gionalny Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Mieszkaniowych 
w Bydgoszczy:

W imieniu niżej podpisanych spółdzielni mieszkanio-
wych zrzeszonych w Regionalnym Związku Rewizyjnym 
Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy,  zwracamy się 
do Pana Prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań mają-
cych na celu podpisanie umowy z przedsiębiorstwem ENEA 
Oświetlenie i zlecenie mu, na koszt Gminy Bydgoszcz, 
utrzymanie i naprawę oświetlenia terenów zewnętrznych 
spółdzielni mieszkaniowych położonych na terenie Gminy, 

od dnia 01.01.2021 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym ustawy określają, które zadania 
własne gminy mają charakter obowiązkowy i tak Prawo 
energetyczne w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 mówi, że do zadań 
własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektry-
czną należy  m.in. planowanie oświetlenia znajdujących się 
na terenie gminy miejsc publicznych oraz dróg gminnych, 
jak również finansowanie oświetlenia znajdujących się na 

terenie gminy ulic, placów, dróg gminnych. 
Niewątpliwie tereny spółdzielni mieszkaniowych znajdu-
ją się na terenie Gminy Bydgoszcz, jak również są one w 
rozumieniu Prawa energetycznego miejscami publicznymi 
tzn. że są one dostępne dla nieograniczonej i nieoznaczonej 
liczby osób (wyrok Sadu Najwyższego z dnia 09.11.1971r. 

sygn. akt V KRN 219/71).  

Ponadto Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 31.01.2014r. (sygn. 
akt II CSK 183/13) stwierdził, że zaspokojenie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty, w tym sprawy zaopatrzenia w energię 
elektryczną, należą do zdań własnych gminy.  
W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że: “... do zadań własnych 
gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
należy finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg pub-
licznych znajdujących się na terenie gminy. Formuła w 
jakiej ustawodawca wypowiedział się o obowiązku finan-
sowania oświetlenia wskazuje, że mamy do czynienia z 
zadaniem obowiązkowym gminy, od wykonania którego 

gmina nie może odstąpić ...”.

Działając w imieniu naszych członków, którzy są miesz-
kańcami Bydgoszczy i płacąc podatki z których min. pokry-
wany jest koszt oświetlenia miejsc publicznych, w trosce o 
ich bezpieczeństwo, żądamy dalszego utrzymania i finan-
sowania oświetlenia wszystkich miejsc publicznych na te-

renie Gminy Bydgoszcz przez Gminę.   

W przypadku nie wywiązania się przez Gminę Bydgoszcz 
z powyższego obowiązku zmuszeni będziemy podjąć sto-

sowne środki prawne w celu jego wyegzekwowania.

Pismo podpisali przedstawiciele spółdzielni mieszkanio-
wych: SM “Budowlani”, Bydgoskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, SM “Zjednoczeni”, Fordońskiej Spółdzielni  

Mieszkaniowej
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100 LAT USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH
W dniu 29 października br. 
minęło 100 lat od uchwalenia 
przez Sejm RP ustawy o spół-
dzielniach. W owym czasie 
była uważana za jedną z naj-
lepszych w Europie i stanowiła 
wzór dla wielu europejskich 
nacji po światowej zawierusze 
wojennej.

Nawet dzisiaj, gdy sięgniemy 
do tekstu widzimy, że twórcom 
ustawy udało się stworzyć ramy 
prawne dla szerokiej gamy róż-
nych form organizacji spółdziel-
czych, w tym spółdzielczości 
mieszkaniowej. Z perspektywy 
stu lat należy odnieść się z sza-
cunkiem do wkładu pracy i pie-
czołowitości z jaką była tworzo-
na. I nie tylko czasy były trudne, 
ale i sytuacja porozbiorowa kra-
ju nie sprzyjała stworzeniu jed-
nolitego prawa dla terytorium 
zróżnicowanego pod względem 
kultury prawnej.  Było to konse-
kwencją pozostawania do 1918 
roku pod trzema zaborami. Pro-
jekt ustawy został opracowany 
przez Ministra Skarbu i przed-
łożony Sejmowi RP w listopa-
dzie 1919 roku. Do momentu 
uchwalenia ustawy cały czas 
trwały prace i konsultacje nad 
jej projektem, a opracowanie 
projektu poprzedziła między-
dzielnicowa ankieta zawodowa 
z udziałem najwybitniejszych 
w Polsce przedstawicieli nauki 
spółdzielczej oraz delegatów 
polskich spółdzielczych związ-
ków rewizyjnych. Kodyfikację 
projektu przeprowadzono przy 
współudziale międzydzielnico-
wej komisji prawniczej, której 
przewodniczył prof. dr Stani-
sław Wróblewski z Krakowa. 
Jakże inaczej wyglądają zasady 
procedowania ustaw 100 lat 
temu w kontekście współcze-
snych praktyk legislacyjnych, 
gdy ponad trzydzieści zmian 
wprowadza się w pół godziny - 
jak miało to miejsce przy nowe-
lizacji ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych w 2017 roku, 
o czym mówiłem w wypowie-
dzi opublikowanej w wydaw-
nictwie „Forum Spółdzielcze – 
spółdzielczość mieszkaniowa” 
nr 1/2019.

Najwyższym organem całej 
spółdzielczości stała się Pań-
stwowa Rada Spółdzielcza. 
W odróżnieniu od dzisiejszej 
Krajowej Rady Spółdzielczej 
była instytucją o szczególnym 
spółdzielczo-rządowym cha-
rakterze. Rada była powoły-
wana przez Ministra Skarbu na 
okres 2 lat i w 2/3 składała się 
z przedstawicieli wskazanych 
przez związki rewizyjne. Waż-
ną rolę odgrywała w tym okresie 
edukacja spółdzielcza. Działał 
Spółdzielczy Instytut Naukowy 
i wydawana była spółdziel-
cza prasa. Wszystko to miało 
wpływ na rozwój spółdziel-
czości i spowodowało, że do II 
wojny światowej, co piąty oby-
watel RP był członkiem jakiejś 
spółdzielni.

Aby ułatwić organizację 
spółdzielni, wzory statutów, 
regulaminów i umów były 
opracowywane przez związki 
rewizyjne i następnie publiko-
wane w specjalnych wydaniach. 
Warto przytoczyć pewne  zapisy 
z publikacji wydanej w 1931 roku 
przez Związek Rewizyjny Spół-
dzielni Wojskowych, np.: „Ce-
lem spółdzielni jest zaspoko-
jenie potrzeb mieszkaniowych 
swych członków, zgodnie z wy-
maganiami zdrowotnymi i es-
tetycznymi, przez oddawanie 
w użytkowanie mieszkań w do-
mach przez spółdzielnię wznie-
sionych lub zakupionych” oraz 
„Nie mogą być członkami osoby, 
które w miejscowości będącej 
siedzibą spółdzielni posiadają 
własny dom mieszkalny lub 
są członkami innej spółdzielni 
mieszkaniowej”. Nietrudno wy-
wnioskować, że powyższe za-
pisy ukierunkowane były m.in. 

na wyeliminowanie możliwości 
spekulacji mieszkaniami. 

Finansowanie budownictwa 
mieszkaniowego w tamtym 
okresie odbywało się dzięki 
środkom z Państwowego Fun-
duszu Budowlanego. Za pośred-
nictwem Banku Gospodarstwa 
Krajowego spółdzielnie miesz-
kaniowe mogły uzyskiwać na-
wet pożyczki do 90% kosztów 
budowy. Bardzo szybko poja-
wiło się zróżnicowanie w spół-
dzielczości mieszkaniowej. 
Nastąpił wyraźny podział spół-
dzielni mieszkaniowych na wła-
snościowe (mieszkaniowo-bu-
dowlane lub budowlane) oraz 
lokatorskie. Ostatecznie w tym 
zakresie stanowisko zajęła 
Rada Spółdzielcza w uchwale 
z dnia 06.06.1923 r. stwierdza-
jąc: „Za kooperatywę, jednakże 
mieszkaniową można uważać 
taką tylko spółdzielnię, której 
majątek pozostaje wyłącznie 
jej własnością, członkowie zaś 
korzystają jedynie z mieszkań 
w charakterze wyłącznych loka-
torów. Natomiast spółdzielnia, 
która buduje domy mieszkalne 
dla swoich członków z przepi-
saniem na nich tytułu własno-
ści, niesłusznie używa miana 
spółdzielni mieszkaniowej, 
a zaliczona być winna do spół-
dzielni budowlanych”. To, że 
możliwe było łączenie dwóch 
rodzajów spółdzielni świadczą 
nazwy wielu współczesnych 
spółdzielni – „spółdzielnia bu-
dowlano-mieszkaniowa”. 

Zasady podobne do wpro-
wadzonych dla spółdzielni 
mieszkaniowych przez Radę 
Spółdzielczą w czerwcu 1923r. 
obowiązywały w powojennej 
Polsce do 2000 roku, tj. do 
uchwalenia w grudniu tego roku 
oddzielnej ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych. Od tego 
czasu mieliśmy do czynienia 
wielokrotnie z nowelizowaniem 
jej zapisów, które moim zda-

niem w coraz większym stopniu 
odchodzą od idei spółdzielczo-
ści jako takiej, o czym starałem 
się napisać w poprzednich „efe-
semkowych” artykułach. 

Pomimo tego, że ustawa 
z 1920 roku jest, jak na tamte 
czasy, uważana za bardzo uda-
ną, to system finansowania 
spółdzielni lokatorskich przy 
pomocy preferencyjnych kredy-
tów z Państwowego Funduszu 
Budowlanego niestety okazał 
się niewystarczający względem 
potrzeb społeczeństwa. Jak 
zwykle miały na to wpływ kwe-
stie polityczne. Za wspieraniem 
rozwoju spółdzielczości loka-
torskiej opowiadali się przede 
wszystkim lewicowi politycy. 
Spółdzielczość własnościowa 
była natomiast promowana 
przez bardziej konserwatywne 
kręgi polityczne. Szybko uwi-
doczniła się przewaga spół-
dzielni budujących mieszkania 
własnościowe dla relatywnie 
zamożniejszych obywateli, do 
których zaliczali się wyżsi ofi-
cerowie i urzędnicy oraz przed-
siębiorcy.

Nie sposób w jednym artykule 
opisać całej ustawy z 1920 roku, 
jej nowelizacji i np. obowiązu-
jących w tym czasie spółdziel-
czych statutów. Na koniec arty-
kułu, jako ciekawostkę, podaję 
jedynie zapisy z wzorcowego 
statutu i regulaminu, pochodzą-
ce z publikacji Związku Rewizyj-
nego Spółdzielni Wojskowych 
z 1931 roku. Zapisy regulaminu 
użytkowania mieszkań wyglą-
dają z dzisiejszej perspektywy 
na kontrowersyjne i obecnie by-
łyby zapewne w naszym kraju 
traktowane jako ograniczenie 
swobody i wolności jednost-
ki. Wówczas były oczywiste, 
podobnie zresztą jak są nadal 
oczywiste w wielu krajach eu-
ropejskich. Oto przykłady wy-
branych trzech zapisów: „bez 
zgody zarządu spółdzielni, nie-

zależnie od przepisów ogólnych 
nie wolno członkowi zajmować 
się w mieszkaniu jakimkolwiek 
rzemiosłem lub procederem”, 
„w razie choroby zakaźnej któ-
regokolwiek z domowników, 
członek obowiązany jest zawia-
domić o niej niezwłocznie Ad-
ministrację”, „trzymanie psów 
i kotów wymaga pisemnej zgody 
Administracji”. 

Ustawa o spółdzielniach 
z 1920r. została zastąpiona 
w 1961 roku ustawą o spółdziel

niach i ich związkach, a od 16 
września 1982 r. ustawą – Pra-
wo spółdzielcze, która weszła 
w życie z dniem 1 stycznia 1983r. 
i ze zmianami obowiązuje do 
dzisiaj. Zainteresowanych tre-
ścią ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych z 1920 roku 
(Dz.U. 1920 nr 111 poz. 733) od-
syłam do strony: 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetai ls . xsp?id=W 
DU19201110733.l

100 lat wolności. Kończy-
my obchody rocznicy powrotu 
Bydgoszczy do Macierzy po-
wstaniem ulicy Orła Białego 
w Fordonie.

Przypominamy, że rok 2020 
jest rokiem jubileuszowym. 
Świętujemy stulecie powrotu 
Bydgoszczy do Macierzy. Od 
stycznia do marca odbyło się 
wiele imprez upamiętniających 
to wydarzenie. Pandemia koro-
nowirusa przekreśliła te, które 
zaplanowano w dalszej części 
roku. Jednak pomimo niesprzy-
jających warunków pamiętamy, 
że 100 lat temu Bydgoszczanie 
odzyskali wolność i niepod-
ległość, cieszymy się z tego 

i zachęcamy do celebrowania 
radości w domach rodzinnych. 
FSM aktywnie włączyła się do 
obchodów rocznicy 20 stycznia 
1920 r. Udekorowaliśmy nasze 
budynki flagami z herbem Byd-
goszczy oraz rozdaliśmy flagi 
mieszkańcom fordońskich za-
sobów. Niezwykle cieszy nas 
fakt, że Rada Miasta Bydgosz-
czy w październiku przyjęła na 
wniosek FSM zaproponowaną 
nazwę ulicy Orła Białego. Nowa 
ulica powstanie na os. Niepod-

ległości przy osiedlu domów 
jednorodzinnych w okolicach ul. 
Andersa/Gryfa Pomorskiego.

A w kąciku poświęconym pa-
tronom fordońskich ulic wspo-
minamy Wojciecha Korfantego, 
jednego z ojców niepodległości, 
legendarnego orędownika spra-
wy polskiej w Wielkopolsce i na 
Śląsku. l

100 LAT WOLNOŚCI

Z okazji 100-lecia uchwalenia pierwszej polskiej ustawy 
o spółdzielniach z 29 października 1920 r. Krajowa Rada 
Spółdzielcza wydała reprint tej ustawy oraz wybiła medal pamiąt-
kowy upamiętniający to ważne dla całego ruchu spółdzielczego 
w Polsce wydarzenie. Reprint ustawy dostępny jest w sprzedaży 
wysyłkowej na www.krs.org.pl

I. Nowicka

Krzysztof Mójta
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Mając na uwadze wkład 
spółdzielców w budowanie 
niepodległości i rozwój miasta 
Bydgoszczy, wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom członków 
spółdzielni mieszkaniowych 
Metropolia Bydgoska.pl jako 
pomysłodawca i Regionalny 
Związek Rewizyjny Spółdzielni 
Mieszkaniowych w Bydgoszczy 

podjęli wspólną inicjatywę na-
dania parkowi na osiedlu „Baj-
ka” w Nowym Fordonie imienia 
Bydgoskich Spółdzielców. List 
intencyjny w tej sprawie tra-
fił w czerwcu do Rady Miasta 
Bydgoszczy. Na dzień oddania 
„efesemki” do druku decyzja 
nie została podjęta. Trzymamy 
kciuki za tę cenną inicjatywę! 

Idea budżetu obywatelskie-
go pierwszy raz pojawiła się 
w Brazylii i w latach 1989–1997 
znalazła zastosowanie w nie-
których miastach Ameryki Po-
łudniowej. Poprzez Półwysep 
Iberyjski dotarła w latach 2000 
na obszar całej Europy. Szacuje 
się, że obecnie na całym świecie 
ponad 1200 wielkich miast przy 
projektowaniu lokalnych wydat-
ków uwzględnia pulę dla budże-
tu partycypacyjnego. Również 
w naszym kraju instytucja bu-
dżetu obywatelskiego, zwane-
go także partycypacyjnym, stała 
się bardzo popularna. Jak wynika 
to z samej nazwy, dzięki budże-
towi partycypacyjnemu miesz-
kańcy mogą współuczestniczyć 
w projektowaniu lokalnych wy-
datków. Budżet obywatelski 
w naszym kraju po raz pierwszy 
wprowadzono w 2011 roku w So-
pocie. Bardzo szybko kolejne 
miasta, w tym Bydgoszcz, po-
stanowiły dać swoim mieszkań-
com możliwość decydowania 
o przeznaczeniu części środków 
publicznych. W 2013 roku bu-
dżet obywatelski funkcjonował 
w 72 miastach. Po kolejnych pię-
ciu latach liczba polskich miast 
korzystających z tego narzędzia 
wzrosła prawie pięciokrotnie. 

Nie wszędzie na świecie idea 
budżetu partycypacyjnego cie-
szy się popularnością. W nie-
których miastach europejskich, 
zwłaszcza skandynawskich, 
budżet obywatelski nie znalazł 
uznania. Ich przedstawiciele 
twierdzą, że w przypadku dużej 
przejrzystości funkcjonowania 
samorządu, co z kolei przekła-
da się na wysoki poziom zaufa-
nia mieszkańców do lokalnych 
władz, nie ma potrzeby jego 
stosowania.

Analizując budżety party-
cypacyjne z różnych regionów 
świata można zauważyć ich 
zróżnicowanie,  zwłaszcza 
w skali zastosowania i wysoko-
ści przeznaczanych na nie środ-
ków. Nie inaczej jest w naszym 
kraju. Różnice są widoczne cho-
ciażby w zapisach regulamino-
wych odnośnie terenu, na jakim 
mogą być realizowane projekty 
w ramach budżetu obywatel-
skiego. Regulaminy budżetów 
obywatelskich wielu polskich 
miast umożliwiają na określo-
nych zasadach realizację pro-
jektów również na terenach nie-
będących w dyspozycji gminy. 
Projekty w ramach Bydgoskiego 
Budżetu Obywatelskiego (BBO) 
mogą być realizowane wyłącz-
nie na terenach należących do 

miasta, co wyłącza z tych przed-
sięwzięć np. pozostające w wie-
czystym użytkowaniu od gminy 
tereny spółdzielni mieszkanio-
wych. Powyższe uniemożliwia 
realizowanie na tych terenach 
szeregu ciekawych i przydat-
nych dla spółdzielców projek-
tów. Zróżnicowana jest również 
„szczodrość” gmin przy tworze-
niu puli środków na budżet oby-
watelski. Do 2018 roku najmniej 
środków na budżet obywatelski 
przeznaczał Kraków, bo 0,2% 
wykonanych wydatków z bu-
dżetu gminy w roku poprzedza-
jącym. Najwięcej Sopot – 1,5%. 
Po znowelizowaniu w styczniu 
2018 roku ustawy o samorzą-
dzie gminnym wskaźnik ten nie 
może być niższy od 0,5%. Byd-
goszcz spełniała i spełnia waru-
nek ustawowy przeznaczając na 
BBO 0,68% budżetu miasta. Na 
projekty do realizacji w ramach 
BBO w 2021 roku przeznaczono 
z budżetu naszego miasta po-
nad 16 mln złotych i ustalono 
następującą strukturę podziału 
tej kwoty: projekty osiedlowe 
– 76%, duże projekty ponado-
siedlowe – 19%, małe projekty 
społeczne 5%.

Terytorialnie środki rozdzielo-
ne są wg wynikającego ze Statu-
tu Miasta Bydgoszczy podziału 
na Osiedla, tj. na 29 jednostek 
pomocniczych. Na terenie For-
donu mamy cztery Osiedla, tj. 
Nowy Fordon, Stary Fordon, 
Tatrzańskie i Tereny Nadwi-

ślańskie. Nietrudno zauważyć, 
że podział ten różni się od po-
działu na osiedla spółdzielcze. 
Dlatego też składając projekty 
osiedlowe lub wybierając je do 
głosowania należy posługiwać 
się podziałem zgodnym ze Sta-
tutem Miasta. Z granicami po-
szczególnych Osiedli oraz wyka-
zem ulic jakie obejmują można 
zapoznać się na stronie https://
www.bydgoszcz.pl/osiedla/. 

Z puli BBO na wszystkie pro-
jekty osiedlowe do realizacji 
w 2021 roku, Fordon otrzymał 
21,4% środków, tj. nieco ponad 
2,6 mln złotych, w podziale: 
Nowy Fordon – 915,1 tys. zł, 
Stary Fordon – 517,4 tys. zł, Ta-
trzańskie – 944,8 tys. zł, Tereny 
Nadwiślańskie – 257,4 tys. zł.  
Od 1 do 30 grudnia członkowie 
Fordońskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej i pozostali mieszkańcy 
Fordonu będą mogli zadecydo-
wać o wydatkowaniu tych środ-
ków na wybrane projekty. Jeżeli 
zechcemy głosować na projekty 
ze wszystkich trzech kategorii, 
to oddajemy trzy głosy nieza-
leżnie od siebie, wg zasady: 
projekty osiedlowe - 1 wybrany 
projekt (na jednym wybranym 
osiedlu), małe projekty spo-
łeczne (warsztaty, koncerty itp.) 
- 1 wybrany projekt, projekty po-
nadosiedlowe (ogólnomiejskie) 
- 1 wybrany projekt. Głosować 
może każdy mieszkaniec Byd-
goszczy, który ukończył 16 lat. 
Regulamin programu Bydgo-

skiego Budżetu Obywatelskie-
go uwzględnia trzy sposoby 
oddawania głosów, tj. drogą 
elektroniczną z wykorzystaniem 
aplikacji na stronie Urzędu Mia-
sta www.bydgoszcz.pl/bbo, 
poprzez wrzucenie kart do gło-
sowania do urn w szkołach, 
młodzieżowych domach kultu-
ry i siedzibie UM lub wysłanie 
karty do głosowania na adres 
Urzędu Miasta z dopiskiem 
„Program BBO”. Ponieważ w tym 
samym akcie prawnym (§2. ust. 
5) zawarto zasadę, że: „w trak-
cie ogłoszenia na obszarze Rze-
czypospolitej Polskiej stanu 
epidemii lub w trakcie wprowa-
dzenia stanów nadzwyczajnych 
poszczególne działania w celu 
realizacji programu Bydgoski 
Budżet Obywatelski należy re-
alizować wyłącznie w sposób 
elektroniczny”, o przyjętym spo-
sobie grudniowego głosowania 
poinformujemy na stronie inter-
netowej Fordońskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej 

Mieszkańcy Bydgoszczy 
zgłosili w ramach trzech ka-
tegorii niemal 600 projektów 
i duża część z nich po grudnio-
wym głosowaniu doczeka się 
zapewne realizacji w przyszłym 
roku. W momencie pisania ar-
tykułu nie jest jeszcze znany 
ostateczny wykaz projektów, 
jakie znajdą się na kartach do 
głosowania. Na co liczą miesz-
kańcy Fordonu? Na podstawie 
zgłaszanych przez członków 

FSM najpilniejszych potrzeb 
oraz wskazywanych preferencji 
dla projektów, można spośród 
nich wymienić  następujące: nr 
296 (osiedlowy) -  budowa ogól-
nodostępnego parkingu przy ul. 
T. Golloba na terenie nieużytków 
SP-65, nr 314 (ponadosiedlowy)  
- kontynuacja budowy autono-
micznej trasy rowerowo-biego-
wej, zwanej Wielką Pętlą Fordo-
nu, na odcinku od basenu przy 
ulicy Kromera do wjazdu na wał 
wiślany przy ul. Brzegowej, nr 
321 (osiedlowy) – dobudowanie 

w ramach kontynuacji przebiegu 
Wielkiej Pętli Fordonu 800 me-
trowego odcinka trasy od ul. Ra-
taja do ul. Kromera i połączenie 
jej z infrastrukturą sportowo-re-
kreacyjną przy ul. Jarużyńskiej.

Zachęcamy do głosowania 
i odwiedzania strony interne-
towej FSM (https://www.for-
donskasm.pl), gdzie na bieżąco 
będziemy informować o tego-
rocznej edycji BBO. l

INSTYTUCJA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO.

Krzysztof Mójta

INICJATYWA  
KU PAMIĘCI 
BYDGOSKICH 
SPÓŁDZIELCÓW

BYDGOSKI BUDŻET OBYWATELSKI
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PODSUMOWANIE ROKU 2020
Od wielu lat angażujemy się w życie społeczności lokalnej. Pomimo pandemicznych przeciwności wspólnie z członkami spółdzielni, 
pracownikami oraz członkami organów statutowych FSM udało się wnieść odrobinę pożytku i dobra w życie mieszkańców dzielnicy.  

W styczniu włączyliśmy się 
do obchodów 100-lecia powrotu 
Bydgoszczy do Macierzy, o czym 
piszemy w osobnej kolumnie. 
Współpracowaliśmy z Kinem 
Jeremi. Edukowaliśmy miesz-
kańców w zakresie działań 
pro-eko (segregacji odpadów, 
działalności PSZOK, miejsc 
i terminów zbiórki odpadów). 
Przeprowadzaliśmy akcje in-
formacyjne chroniące seniorów 
przed domokrążcami i naciąga-
czami. 

Podczas zebrań środowi-
skowych omówiliśmy z miesz-
kańcami najistotniejsze i naj-
bardziej problemowe kwestie. 
Rada Osiedla przedstawiała 
sprawozdanie z działalności 

w ostatnim roku, Kierownik 
Administracji Osiedla omawiał 
co działo się w spółdzielczym 
życiu osiedla, jakie remonty 
wykonano, nasadzenia drzew 
i krzewów, modernizacje, na-
prawy i usunięcia awarii. Zarząd 
Spółdzielni przedstawił waż-
ne kwestie dotyczące: opłat, 
zmian w przepisach prawa, 
nowe zapisy regulaminów FSM, 
czystości w budynkach i pla-
nów na kolejne lata. Był czas 
na dyskusję, pytania i szukanie 
rozwiązań problemów osiedlo-
wych i sąsiedzkich.  

Wiosną wykonaliśmy następ-
ny etap prac w parku na „Baj-
ce” - nowe lampy. Jest jasno 
i bezpiecznie. We współpracy 

z Regionalnym Związkiem Re-
wizyjnym Spółdzielni Mieszka-
niowych wystąpiliśmy z inicja-
tywą nadania parkowi imienia 
Bydgoskich Spółdzielców. Rada 
Osiedla „Niepodległości” od-
była terenowe “posiedzenie”, 
które bynajmniej nie było spo-
tkaniem siedzącym. Członkowie 
RO ruszyli w teren i posprzątali 
podwórka na osiedlu.

Zarząd FSM stanął przed nie 
lada wyzwaniem. Z jednej stro-
ny musiał zapewnić ciągłość 
świadczenia usług członkom 
i mieszkańcom na dotychcza-
sowym poziomie, a z drugiej 
strony na szali leżało bezpie-
czeństwo i zdrowie pracowni-
ków oraz nowe uwarunkowania 

epidemiologiczno-prawne. Two-
rzone i publikowane na szyb-
ko, bez rozwiązań dla sektora 
spółdzielczego. O tym, że zor-
ganizowanie pracy w sensowny 
i bezpieczny sposób nie było 
łatwym zadaniem wie każdy 
przedsiębiorca i każdy pracow-
nik. O funkcjonowaniu FSM 
w dobie pandemii pisaliśmy 
w poprzednim wydaniu. Wspo-
mnimy jedynie o tym, że pomi-
mo szalejącego wirusa Zarząd 
pamiętał o wartościach i zasa-
dach spółdzielczych takich jak 
współpraca, współuczestnic-
two, współodpowiedzialność. 
Po raz kolejny otrzymaliśmy 
prestiżowy tytuł Przedsiębior-
stwa Fair Play, a Zarząd podjął 
szereg ważnych działań w spra-
wie oświetlenia, wywozu odpa-
dów i zapowiadanych podwyżek 
ciepła, o czym informuje w roz-
mowie z „efesemką” Prezes 
Zbigniew Sokół.  

W czerwcu zachęciliśmy Pań-
stwa do udziału w konkursie 
Towarzystwa Miłośników Mia-
sta Bydgoszczy pn. „Bydgoszcz 
w kwiatach i zieleni”, a w paź-
dzierniku rozdaliśmy nagrody 
laureatom. Wzięliśmy udział 
w ogólnopolskim wyzwaniu 
#gaszynchallenge, nasze fi-

zyczne zmagania wciąż jeszcze 
można obejrzeć na facebooko-
wym profilu Fordońskiej SM. 
Razem z Fundacją „Wiatrak” 
przeprowadziliśmy akcję „Euro-
podwórek”. W tym roku dobrej 
zabawie towarzyszył jednak 
dystans i maseczki. 

Jesień przyniosła pozytywny 
efekt wniosku FSM do Rady 
Miasta Bydgoszczy o nazwanie 
nowej ulicy na os. „Niepodle-
głości”  ulicą Orła Białego. Ulica 
powstanie przy osiedlu domów 
jednorodzinnych w okolicach ul. 
Andersa/Gryfa Pomorskiego. 
Mając w pamięci pożar z marca 
2019 roku na os. „Bohaterów”, 
przekazaliśmy wsparcie finan-
sowe na zakup sprzętu strażac-
kiego dla OSP Fordon. 

Na koniec roku również 
przewidzieliśmy działanie – 
coroczną pomoc świąteczną. 
Chociaż Święta zazwyczaj są 
czasem radosnym, tegoroczne 
będą inne. Wiele osób spędzi 
je samotnie, z dala od bliskich 
i rodziny. Aby umilić ten szcze-
gólny czas osobom samotnym 
i potrzebującym nawiązaliśmy 
współpracę z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. Se-
niorzy otrzymają 250 świątecz-

nych paczek zakupionych przez 
Urząd i FSM. Nabór zgłoszeń 
trwał w listopadzie i przerósł 
najśmielsze oczekiwania. Te-
lefony „urywały się” jeszcze 
kilka dni po tym jak paczki się 
skończyły. Pomocną dłoń akcji 
podali wolontariusze Fundacji 
„Kaktus”, którzy dostarczają 
paczki pod drzwi seniorów. Choć 
oferowana pomoc jest kroplą 
w morzu potrzeb i przykro nam, 
że nie mogliśmy sprawić radości 
wszystkim seniorom, to cieszy-
my się, że dwieście pięćdziesiąt 
osób otrzyma ten świąteczny 
gest pamięci, gest dobra. 

Czytelników „efesemki”, któ-
rzy chcieliby podzielić się do-
brem z sąsiadami zachęcamy 
do tego aby rozejrzeć się wo-
kół, może i Państwo sprawicie 
wiele radości drobnym gestem 
w stronę samotnej sąsiadki, 
schorowanego sąsiada. Cza-
sem wystarczy miłe słowo, wy-
słuchanie, tabliczka czekolady 
by ktoś poczuł, że nie jest sam.  
Wesołych Świąt! l

W połowie października br. 
rozpoczęliśmy budowę Osie-
dla domów jednorodzinnych 
w zabudowie szeregowej na 
osiedlu „Niepodległości”. 
Trwają prace przy funda-
mentach i wznoszeniu mu-
rów. Prowadzimy sprzedaż. 

Biorąc po uwagę Państwa ocze-
kiwania zaprojektowano 46 do-
mów jednorodzinnych 
w zabudowie szeregowej w 7 
segmentach wraz z wewnętrz-
nymi instalacjami, przyłączami 
oraz zewnętrzną infrastrukturą 
taką jak: drogi, parkingi, chod-
niki i tereny zielone. Inwesty-
cja będzie etapowana. Osiedle 
położone będzie u zbiegu ulic 
Andersa i Gryfa Pomorskiego. 
Lokalizacja zapewnia dosko-
nałe skomunikowanie z innymi 

osiedlami Fordonu jak i centrum 
miasta dzięki niedaleko biegną-
cej linii tramwajowej.  Wybudo-
wane zostaną dwa podstawowe 
typy domów. Przyjęto: 4650 zł 
za 1m2 powierzchni domu z ga-
rażem oraz 201 zł/m2 działki:
Typ 1 podstawowy (18 domów) 
– 136,34 m2 w tym garaż 19,05 
m2, działka o powierzchni 
228,00 – 275,00 m2, cena: 679 
809 – 689 256 zł, Typ 2 pod-
stawowy (19 domów) – 158,66 
m2 w tym garaż 19,05 m2, 
działka o powierzchni 228,00 
m2 – 429,00 m2, cena: 783 597  
– 823 998 zł, Typ 2 podwój-
ny garaż (2 domy) – 177,48 m2 
w tym garaż 37,33 m2, działka 
o powierzchni 376,00 – 383,00 
m2, cena: 900 858 – 902 265 zł, 
Typ 2 poszerzona kuchnia (7 do-
mów) – 161,40 m2 w tym garaż 

19,05 m2, działka o powierzchni 
329,00 – 379,00 m2, cena: 816 
639 – 826 684 zł
Do każdego segmentu nale-
ży doliczyć koszt udziału 1/46 
w częściach wspólnych osiedla 
(drogi, parkingi, chodniki, zie-
leń) ok. 21 000 zł.
 Każdy segment będzie posia-
dał:
- wykończoną elewację spójną 
dla całego osiedla,
- podjazd z kostki betonowej,
- zabudowę z szafkami przyłą-
czeniowymi oraz osłoną na poj. 
śmietnikowe przed segmentem,
- zagospodarowaną zieleń przed 
segmentem,
- wnętrze segmentu w stanie 
deweloperskim (prace wykoń-
czeniowe we własnym zakresie) 
- kocioł dwufunkcyjny gazowy, 

instalacja ogrzewania mieszana 
podłogowa i grzejnikowa,
- ogrodzenie od strony ogrodów, 
front segmentu nie ogrodzony,
- udział 1/46 w częściach wspól-
nych osiedla.
Wkład budowlany  wnoszony 
będzie w następujących ratach:
I  rata  –  10% wkładu bu-
dowlanego płatne do 7 dni 
od dnia podpisania umowy, 
II rata – 30% wkładu budowla-

nego płatne do dnia rozpoczęcia 
robót budowlanych,
ostatnia rata – 10% wkładu 
budowlanego płatne 1 miesiąc 
przed terminem zakończenia 
robót budowlanych.
Pozostała kwota zostanie 
rozłożona w ratach płatnych 
zgodnie z planowanym harmo-
nogramem robót budowlanych. 
Przewidywany termin realizacji 
inwestycji to koniec czerwca 

2022 r. Fotorelację z przebiegu 
prac oraz informacje na temat 
planowanej zabudowy osiedla 
i sprzedaży domów zamiesz-
czamy w witrynie internetowej 
FSM a szczegółowych informa-
cji udzielają pracownicy Działu 
Techniczno – Inwestycyjnego 
FSM pod nr tel.: 52 343-02-72, 
wew. 222, 555. l

I. Nowicka, D. Kmuk

N. Świerczyńska

INSTYTUCJA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO.

BUDUJEMY OSIEDLE DOMÓW 
JEDNORODZINNYCH. 46 RODZIN 
ZAMIESZKA „POD SOSNAMI”
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WYMIENIAMY WIATY ŚMIETNIKOWE  
Od stycznia 2020r. Miasto 
Bydgoszcz wypełniając wy-
mogi ustawowe wprowadziło 
segregację dodatkowej frakcji. 
W rezultacie zwiększono liczbę 
pojemników. Odpady segrego-

wane są na 5 różnych frakcji: 
papier (pojemnik niebieski), 
bioodpady (pojemnik brązo-
wy), tworzywa sztuczne i me-
tale (pojemnik żółty), szkło 
(pojemnik zielony), odpady 

zmieszane (pojemnik szary 
czarny).

Nowy podział odpadów 
określił większą liczbę pojem-
ników. Niestety murowane 
w ubiegłych latach wiaty nie są 
dostosowane do obecnych wy-
mogów. Najzwyczajniej nie po-
mieściły pojemników różnych 
frakcji, których zawartości nie 
można ze sobą mieszać. Dodat-
kowo przy większych blokach 
potrzeba nawet dwa razy wię-
cej pojemników. Negatywnym 
skutkiem ustawy, rzucającym 
się od razu w oczy, jest stawia-
nie pojemników obok wiat.

Mamy tu istny paradoks: 
wiata służy do estetycznego 
ukrycia pojemników (nierzad-
ko takie wiaty są zamykane na 
klucz tylko dla mieszkańców 
konkretnego bloku), a połowa 
pojemników stoi na zewnątrz 
psując krajobraz naszych Osie-
dli. W trosce o estetykę tere-
nów Fordońska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa przystąpiła do 
budowy wiat, jednakże nowe 
zabudowy do tej pory powsta-
wały w miejscach niezadaszo-
nych płyt śmietnikowych.
Po dokonaniu szczegółowej 
analizy dotyczącej każdej zabu-
dowy śmietnikowej pod kątem 
ilości pojemników, częstotli-
wości wywozów i „produkcji” 
przez Państwa odpadów, pla-
nujemy dokonać rozbudowy, 
a w niektórych przypadkach 
„wymiany ” wiat  na nowe 
śmietniki.

W sy tuac j i ,  tam gdzie 
śmietniki stoją na terenie nie-
ruchomości zabudowanej bu-
dynkiem mieszkalnym, a jest 
potrzeba rozbudowania wiaty, 
będziemy przesyłać do Pań-
stwa ankiety, w których zapy-
tamy o stanowisko mieszkań-
ców.

Na koniec ponawiamy proś-
bę, nie wystawiajcie Państwo 
mebli,  tapczanów i innych 

przedmiotów poza terminami 
ich odbiorów…

NAWET NAJŁADNIEJSZA 
WIATA ŚMIETNIKOWA OTO-

CZONA CODZIENNIE ŚMIECIA-
MI WIELKOGABARYTOWYMI 
TO WIDOK NIEPOŻĄDANY. l

A. Samul

M. Frejter i K.  Żelazny

W OBSŁUDZE KLIENTÓW NIE DAJEMY SIĘ PANDEMII…
Reżim sanitarny, obostrzenia, nakazy, zakazy, niestety to nasza obecna codzienność. Dbałość o zdrowie Państwa i nasze 
-  tak, ale zamykanie się na ludzi  i ich sprawy - nie. Misją naszej firmy jest spełnianie Państwa oczekiwań, doskonalenie 
obsługi oraz systematyczna dbałość o mienie wspólne oraz osobiste naszych członków. Obsługa mieszkańców czy ob-
sługa klientów zazwyczaj kojarzy się  nam z pracą w biurze, jakimś okienkiem czy stanowiskiem, gdzie załatwiamy różne 
tematy, przeważnie związane z dokumentacją.  

Tym zajmuje się Biuro Obsługi 
Mieszkańców (BOM). Ale ob-
sługa mieszkańców to również 
załatwianie spraw technicznych 
i wcale nie odbywa się w biurze. 
Codziennie odbieramy od Pań-
stwa sygnały o różnych awa-
riach czy  koniecznych napra-
wach, przeglądach instalacji. 
Te zadania realizuje Dział Kon-
serwacji i Utrzymania Nierucho-
mości. Chcielibyśmy przybliżyć 
w jaki sposób pracujemy w tych 
trudnych czasach. 

Biuro Obsługi Mieszkańców  
w obsłudze bezpośredniej jest 
czynne codziennie. Biuro jest 
otwarte w  skróconym czasie 
z 8 na 6 godzin i obsługuje wy-
łącznie umówionych wcześniej 
klientów. Oczywiście zgodnie 
ze wszelkimi zaleceniami re-
komendujemy kontakt e-mail 
i telefoniczny. Najlepszym ko-
munikatorem obecnie okazuje 
się EBOK (Elektroniczne  Biuro 
Obsługi Mieszkańców). Szcze-
rze zachęcamy wszystkich, któ-
rzy jeszcze nie korzystają, do 
uruchomienia kont.  Dostępy są 
wydawane przez pracowników 

Biura Obsługi Mieszkańców. 
Udzielimy również wszelkiej 
informacji telefonicznie. Obo-
wiązują maseczki i dezynfekcja 
rąk, a klienci przyjmowani są 
kolejno po jednej (umówionej) 
osobie. W pełnym reżimie sani-
tarnym pracuje nasza kancela-
ria, gdzie składana jest wszelka 
korespondencja i faktury. Tele-
fon do BOM: 52 343 02 72 wew. 
300 (nie trzeba odsłuchiwać 
komunikatu). 

Dział Konserwacji i Utrzyma-
nia Nieruchomości  obecnie pro-
wadzi wyłącznie prace awaryjne 
w Państwa budynkach i miesz-
kaniach. Zgłoszenia przyjmują 
Administracje Osiedli. Ze strony 
Spółdzielni staramy się zapew-
nić bezpieczne warunki sanitar-

ne podczas wykonywania czyn-
ności. Jest to ważne, ponieważ 
we wrześniu rozpoczęły  się 
prace nad przeglądem instalacji 
gazowej oraz 5-letnie przeglądy 
elektryczne obecnie przerwane 
przez pandemię. Sprawna in-
stalacja pomaga uniknąć utraty 
majątku a często nawet życia, 
dlatego nadajemy przeglądom 
tak duże znaczenie. Pracujemy  
bezpośrednio w Państwa miesz-
kaniach. Prosimy aby podczas 
wykonywania przez nas  prac,  
Państwo również rozważnie 
podchodzili do podstawowych 
zaleceń sanitarnych. Obopólne 
działanie w tym zakresie może 
przynieść tylko korzyści. W przy-
padku pobytu na kwarantannie 
któregoś z domowników pro-
simy o poinformowanie o tym 
fakcie w momencie zgłaszania 
awarii, usterki czy wykonywania 
przeglądów. Mimo trudności 
i nietypowej dla nas wszystkich 
sytuacji, zacytujemy miłe sło-
wa naszego klienta: „Dajecie 
radę”.l
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TRAWNIKI – KOSIĆ CZY NIE? GORĄCY TEMAT WART OMÓWIENIA ZIMĄ
Z powodu suszy panującej na początku tego roku rozgorzała wśród mieszkańców dyskusja na temat koszenia trawników. 
Zarówno jedni jak i drudzy wyciągali szereg argumentów mających świadczyć o tym, że to oni mają rację. Jaka jest więc 
obiektywna prawda?  

Zalety nie koszenia trawników, 
które przedstawiają osoby pro-
mujące ten sposób utrzymania 
trawników:
1/ Niekoszony trawnik utrzymu-
je wilgoć i zapobiega erozji zie-
mi – co jest sprawą oczywistą, 
ale te zalety dotyczą każdego 
trawnika i koszonego i nieko-
szonego.
2/ Obniża temperaturę po-
wietrza – średnio temperatura 
trawnika jest niższa od tempe-
ratury asfaltu nawet o 30 stop-
ni Celsjusza, ale tak jak powy-
żej nie ma znaczenia czy jest to 
trawnik koszony czy nie.
3/ Usuwa z atmosfery dwutle-
nek węgla – argumenty jak po-
przednio.
4/ Niekoszone trawniki to bio-
różnorodność – przyciągają 
owady, ale również ptaki, jeże, 

jaszczurki to prawda, ale oprócz 
gatunków pożytecznych mają 
w nich siedliska i rozmnażają 
się również  kleszcze, komary 
i meszki, ponadto wszystkie 
kwitnące chwasty, a szczegól-
nie trawy są źródłem bardzo 
silnych alergenów. Jak widać 
z przytoczonych powyżej żaden 
z powszechnie używanych argu-
mentów nie jest na tyle trafny 
aby można go użyć do zaprze-
stania pielęgnacji trawników.
Zalety koszenia trawy
1/ Estetyka – po to zakładamy 
trawniki by było ładnie; szcze-
gólnie w okresie opadów przy-
strzyżony zielony trawnik jest 
ogromną ozdobą.
2/ Przystrzyżony trawnik nie 
przesłania widoczności w miej-
scach, w których jest to nie-
zbędne np. na skrzyżowaniach, 

zaś wysokie zarośla powodują 
niebezpieczeństwo.
3/ Na przystrzyżonym trawniku 
łatwiej sprzątać nieczystości po 
psach.
Tyle prawd krążących po obu 
stronach czyli zwolenników 
i przeciwników koszenia trawy. 
A jaka  jest prawda o trawni-
kach?
Otóż trawnik  to powierzchnia 
o jednolitym charakterze użyt-
kowym pełniąca funkcje biolo-
giczne i rekreacyjne w obszarze 
miast.  Jeżeli jest pielęgnowany 
czyli przede wszystkim nawad-
niany i nawożony to odpowiedź 
na nasze pierwotne pytanie 
jest jedna - trzeba go kosić. 
Koszenie trawnika to zabieg 
pielęgnacyjny.  Jeżeli pojawia 
się problem suszy to odległości 
między jednym, a drugim kosze-

niem można wydłużyć, można 
też podnieść wysokość trawni-
ka przynajmniej o 1/3 wysoko-
ści. Trzeba na to zwracać uwagę 
firmom wykonującym usługę 
koszenia. Kiedy susza jest taka, 
że trawniki wysychają zaprze-
stajemy koszenia. Po opadach 
taki trawnik się na pewno zre-
generuje. Nie zregenerują się 
natomiast trawniki nie koszo-
ne. Jeżeli  pozostawimy wysoko 
zachwaszczony trawnik i w ta-
kim stanie nam zaschnie to już 
go nie odzyskamy. Niektórzy 
twierdzą, że trawniki można 
zamienić w tzw. łąki kwietne 
pozwalając rosnąć w sposób 
dowolny występującym na 
nich chwastom. Tymczasem 
niekoszony trawnik nie ma nic 
wspólnego z łąką kwietną. Jest 
to specjalnie założona i pielę-

gnowana w sposób szczególny 
uprawa, która nie służy już np. 
rekreacji. Rośnie na niej wiele 
bylin wymagających specjali-
stycznej uprawy w tym również 
innych niż trawa terminów ko-
szenia. Łąki kwietne to kosz-
towne założenia jedno lub dwu-
roczne. W takich też okresach 
czasowych trzeba je odnawiać.  
Można zakładać takie łąki, ale 
wymagają one specjalistycznej, 
fachowej obsługi. Natomiast 
„chwastowiska” , powstałe 
na niekoszonych trawnikach 
nie mają z nimi nic wspólnego. 
Z tego wszystkiego wynika jed-
na konkluzja – trawniki trzeba 
kosić, jednakże z rozsądkiem 
i uwzględnieniem zachodzących 
zmian klimatycznych. 
Argumenty z typu nie kosimy 
bo np. miasto też nie kosi moż-

na włożyć między bajki. Jak nie 
wiadomo o co chodzi to chodzi 
o pieniądze. Miasta po prostu 
nie stać na częstsze koszenia 
trawników. Niemniej skutki za-
niedbań będą na pewno kosz-
towne, chociażby dlatego, że 
inne są koszty koszenia trawy, 
a inne wysokich, sztywnych 
chwastów. Inne są również 
koszty grabienia i usuwania 
takich pokosów. Ponadto na 
takiej zaniedbanej powierzchni 
już nigdy nie odrodzi się trawa 
odpowiedniej jakości. To rów-
nież prowadzi do wniosku, że 
trawniki należy, a wręcz trzeba 
kosić. l

E. Hardyk

BYDGOSZCZ 
W KWIATACH I ZIELENI. 
WSPOMNIENIE LATA
Od wielu lat mieszkańcy biorą aktywny udział w konkursie 
Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy pn. Bydgoszcz 
w kwiatach i zieleni.  
W tym roku w konkursie wy-
łoniono spośród mieszkańców 
FSM 21 laureatów, którzy pięk-
nie udekorowali balkony i ogród-
ki. Nagrodą był dyplom, książka 
i sadzonka. Zwycięzcom gratu-

lujemy, pozostałych uczest-
ników zachęcamy do wzięcia 
udziału w przyszłorocznej edy-
cji. Jako dodatkową atrakcję na 
spółdzielczym profilu na Face-
booku zaprezentowaliśmy Gale-

rię Fordońskich Balkonów nade-
słaną przez nasze mieszkanki. 
Zapraszamy do jej podziwiania 
przez cały rok!

Do Sejmu wpłynął w dniu 
6 sierpnia br. rządowy projekt 
ustawy o zmianie niektórych 
ustaw wspierających rozwój 
mieszkalnictwa w którym pro-
ponowane są zmiany min. 
w ustawie o dodatkach miesz-
kaniowych oraz ustawie o po-
mocy państwa w spłacie niektó-
rych kredytów mieszkaniowych 
i udzielaniu premii gwarancyj-
nych. W zakresie dodatków 
mieszkaniowych proponuje się 
zmianę progu dochodowego, 
który będzie liczony od kwoty 
dochodów netto a nie brutto 
jak to jest obecnie, czyli po od-
liczeniu składek ZUS i podatku. 
Ponadto nowelizacja ma pomóc 
najemcom i podnajemcom otrzy-
mującym dodatek mieszkaniowy 
a dotkniętych skutkami ekono-
micznymi COVID-19 poprzez do-
płatę do czynszu w wysokości 

do 75% jego wymiaru. Niestety 
projekt nie przewiduje takiej 
dopłaty dla osób posiadających 
spółdzielcze prawo do lokalu 
mieszkalnego. Nowela zwiększa 
powierzchnię mieszkania upraw-
niającą do otrzymania dodatku 
mieszkaniowego w przypadku, 
gdy w lokalu zamieszkuje osoba 
niepełnosprawna poruszająca 
się na wózku lub wymagająca 
zamieszkania w oddzielnym 
pokoju. W takim przypadku do 
powierzchni mieszkania dolicza 
się 15 m2, , co ułatwi spełnienie 
limitów określonych w ustawie 
o dodatkach mieszkaniowych. 

Nowelizacja ustawy o po-
mocy państwa przewiduje min. 
poszerzenie katalogu wydatków 
uprawniających do wypłacenia 
premii gwarancyjnej przy likwi-
dacji książeczki mieszkaniowej. 
Premia gwarancyjna będzie przy-

sługiwała w związku z wniesie-
niem opłat (jednorazowej lub 
rocznej) za przekształcenie pra-
wa użytkowania wieczystego 
w prawo własności oraz nowymi 
inwestycjami, które poprawią 
stan techniczny mieszkania 
lub domu. Do takich inwestycji 
nowela zalicza wymianę okien, 
montaż, wymianą lub moder-
nizacją instalacji gazowej, in-
stalacji elektrycznej, instalacji 
wodno-kanalizacyjnej w lokalu 
mieszkalnym lub domu jedno-
rodzinnym, którego jest się wła-
ścicielem lub do którego przysłu-
guje spółdzielcze prawo. 

W chwili pisania artykułu no-
welizacja znajdowała się w ko-
misjach po I czytaniu na posie-
dzeniu Sejmu. l

Prawnik radzi

DODATKI MIESZKANIOWE
I PREMIE GWARANCYJNE

Z. Mrówczyński
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TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE SPÓŁDZIELNI
Korzystamy z najnowszych 

rozwiązań technologicznych. 
Za przykład należy podać no-
woczesnego drona (czyli bez-

załogowy statek powietrzny), 
który posłuży pracownikom 
FSM do wykonywania szere-
gu specyficznych prac, takich 

jak ocena stanu infrastruktury 
- kontrola stanu pokrycia da-
chowego, rynien, rur spusto-
wych, kominów i elewacji, bu-
dek lęgowych dla ptaków oraz 
instalacji antenowych. Możliwe 
będą także precyzyjne pomiary 
geodezyjne oraz wnikliwa ob-
serwacja stanu wysokich drzew 
i jakości terenów zielonych wi-
dzianych z „lotu ptaka”.

O lotach dronem będziecie 
Państwo każdorazowo infor-
mowani odrębnym komuni-
katem, który pojawi się na 
klatkach schodowych nieru-
chomości, przy których będą 

wykonywane prace. Pracow-
nicy FSM posiadający wszyst-
kie niezbędne uprawnienia do 
wykonywania przelotów, będą 
odpowiednio ubrani, a miejsce 
wykonywania pracy drona bę-
dzie wyraźnie oznaczone.    

Dzięki potencjałowi, który 
oferuje dron nasza praca dla 
Państwa będzie bardziej precy-
zyjna i skuteczna, a jej efekty 
pozwolą na szybsze reagowa-
nie i możliwość zapewnienia 
najlepszych standardów dla 
utrzymania nieruchomości. l

W. Kucybała

CIEPŁO, CIEPLEJ… DZIĘKI DOFINANSO-
WANIU WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ

Systematycznie od wielu lat 
Spółdzielnia realizuje program 
poszanowania energii, którego 
ważnym elementem są szeroko 
zakrojone działania termomo-
dernizacyjne. Istotną częścią 
tych prac jest również wymia-
na starej stolarki okiennej na 
nowoczesne okna o podwyż-
szonym standardzie, charak-
teryzujące się coraz lepszymi 
parametrami technicznymi 

w tym tzw. współczynnikiem 
przenikania ciepła. Fordońska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
jest jedną z nielicznych spół-
dzielni, która wygospodarowa-
ła na ten cel środki z funduszu 
remontowego i realizuje pro-
gram częściowej refundacji dla 
mieszkańców. Do końca 2019 
roku dofinansowano w ten 
sposób 40.914 okien. Ponadto 
do 2000 roku FSM wymieniła 

we własnym zakresie 13.923 
szt. okien ze względu na zły 
stan techniczny. W ramach 
prac remontowych sukcesyw-
nie modernizowana jest także 
stolarka w częściach wspólnych 
nieruchomości. 

Do 2018 roku refundacja 
przysługiwała tylko w przy-
padku, gdy stolarka okienna 
nie była wcześniej wymienia-
na przy zaangażowaniu środ-

ków Spółdzielni. Pod koniec 
2018 roku, spełniając ocze-
kiwania naszych mieszkań-
ców, rozszerzyliśmy jej zakres 
na okna drewniane o niskim 
standardzie, nawet jeżeli były 
już wcześniej dofinansowane 
przez FSM. W 2019 roku po-
nowna wymiana stanowiła 21% 
refundowanych okien.

Wysokość dofinansowania 
jest uzależniona od wartości 

współczynnika przenikania 
ciepła określonego dla całego 
okna (Uw). Obecnie do wybo-
ru są dwie możliwości: 1,1 Uw 
≤ 1,3  lub  Uw  ≤ 1,1. Mniejszy 
współczynnik oznacza więk-
szą oszczędność energii ciepl-
nej i cieszy nas fakt, że ponad 
80% stolarki okiennej zrefun-
dowanej w 2019 roku spełniło 
ten warunek.  Ogólnie w całych 
zasobach Spółdzielni w loka-

lach mieszkalnych wymienio-
nych zostało już 80% okien. 
Dzięki temu budynki wyglądają 
estetyczniej a mieszkańcy cie-
szą się większym komfortem 
i mniejszymi rachunkami za 
ogrzewanie. l

E. Hoffmann

Wymiana okien w lokalach mieszkalnych
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PŁATNOŚCI ZA LOKALE W CZASACH PANDEMII
Życie i funkcjonowanie w cza-

sach pandemii stało się codzien-
nością. W sklepach, szkołach, 
bankach, środkach transportu 
zaobserwować można nowy oby-
czaj traktowania jednostki ludzkiej 
wytworzony przez rygor sanitarny 
COVID.  Przywykliśmy do noszenia 
maseczek, przyłbic i rękawiczek, 
bez których nie warto nawet wy-
chodzić z domu. Nie dziwią długie 
kolejki, nie denerwuje monotonne 
w nich oczekiwanie, które jak się 
mogło wydawać na dobre poże-
gnaliśmy wraz z końcem poprzed-
niego ustroju. Wielu z nasz szuka 
sposobów na organizację życia 
w COVID-19, w głębi serca tęskniąc 
za powrotem normalności...

Niestety pomimo rosnącego 
w nas zniechęcenia do wielu obo-
strzeń, nie wolno  zapominać, 
że oczekiwanie w długiej kolejce 
w sklepie, na poczcie, czy oddzia-
łach bakowych w znaczny sposób 
zwiększa ryzyko zarażenia sprzy-
jając wzrostowi zachorowań. Przy-
czyny tego stanu rzeczy można 
doszukiwać się m.in. w potrzebie 
kontaktu z drugim człowiekiem, 
w przyzwyczajeniu, które jest 
drugą naturą człowieka czy też 
w lęku przed dokonywaniem płat-
ności w wirtualnej rzeczywistości. 
Czynniki te są często silniejsze niż 
zwiększone koszty opłat pocz-
towych czy prowizji bankowych 
pobieranych „przy okazji” doko-
nywanych płatności gotówką. 
Warto przypomnieć, że instytucje 

finansowe, gdzie możemy regulo-
wać swoje zobowiązania w formie 
gotówkowej za tego typu usługi 
każą sobie słono płacić. Opłaty po-
bierane są nie tylko od mieszkań-
ców i najemców lokali, ale także 
od Spółdzielni zwiększając koszty 
eksploatacji, co obciąża portfele 
wszystkich jej członków.

Ponadto dokonując opłat w pla-
cówkach Poczty Polskiej S.A. czy 
oddziałach bankowych należy też 
pamiętać, że wpłacone pieniądze 
wpływają na Państwa indywidu-
alne rachunki w Spółdzielni  w ter-
minie 2-3 dni od momentu wpłaty 
gotówki. Wpłata w terminie zgod-
nym ze statutem FSM tj. 15-tego 
dnia każdego miesiąca sprawia, że 
należność pojawia się na Państwa 
rachunku z opóźnieniem, co może 
powodować naliczenie odsetek od 
nieterminowych wpłat, gdyż zgod-
nie z kodeksem cywilnym dniem 
uregulowania opłat jest bowiem 
termin wpływu środków pienięż-
nych na konto Spółdzielni, a nie 
moment dokonania ich wpłaty.

W trosce o Państwa bezpie-
czeństwo zachęcamy zatem do 
regulowania opłat związanych 
z eksploatacją lokali bezgotówko-
wo i przypominamy o możliwości 
regulowania opłat za używanie lo-
kali w zasobach FSM przelewem. 
W dostarczanych do Państwa 
kartach opłat lokali każdorazowo 
wskazujemy indywidualne numery 
rachunków bankowych. Dokonane 
na nie wpłaty zostają automatycz-

nie przyporządkowane do kartote-
ki lokalu.

Przypominamy również 
o możliwości regulowania opłat 
za używanie lokali na podsta-
wie upoważnienia udzielonego 
Spółdzielni do przekazywania 
informacji o wysokości zobowią-
zania za dany miesiąc do banku, 
w którym posiadacie Państwo 
konto osobiste. Oszczędzi to Pań-
stwa czas (eliminując konieczność 
stania w kolejkach), skróci okres 
przelewu środków (w ramach tego 
samego banku przelew realizowa-
ny jest natychmiast) oraz sprawi, 
że to bank, w którym posiadacie 
Państwo konto osobiste, będzie 
w terminie i w określonej kwocie 
regulował Państwa zobowiązania.

Warunkiem realizacji tej dyspozycji 
jest równoczesne zlecenie bankowi 
wykonania takiego przelewu środ-
ków na wskazane przez Państwa 
konto. Aby dokonywać przelewu 
bezpłatnie (w ramach tego same-
go banku) należy sprawdzić swój 
indywidualny nr rachunku banko-
wego przyporządkowany do Pań-
stwa lokalu. 

Warto też zapytać swojego do-
radcy w banku o usługi bankowości 
elektronicznej i dokonywać opłat 
przez Internet. Wtedy będą mo-
gli Państwo w dowolnym miejscu 
i czasie dokonywać wszystkich 
należnych opłat bez konieczności 
wizyty w banku. 

Poniżej wskazujemy nazwy 
banków wraz z przykładowymi 

numerami rachunków indywidu-
alnych przyporządkowanych da-
nemu lokalowi:
1. Bank PKO BP S.A.  99 1020 1475 
9999 9999 9999 9999.
2. Bank Pocztowy S.A.  99 1320 
0022 9999 9999 9999 9999. 
3. Santander Bank Polska S.A. 99 
1090 0004 9999 9999 9999 9999.
Wyróżniony 8-cyfrowy numer to 
tzw. numer rozliczeniowy każdego 
z Oddziałów/Centrali w/w banków 
natomiast cztery pierwsze cyfry 
świadczą o tym jaki jest to bank. 
Jeżeli posiadają Państwo konto 
osobiste w banku BNP Paribas lub 
w Banku Spółdzielczym w Brod-
nicy można dokonywać przelewu 
bezpośrednio na rachunek banko-
wy FSM w n/w bankach:

1. Bank BNP Paribas Bank Polska 
S.A. 26 2030 0045 1110 0000 0204 
1390.
2. Bank Spółdzielczy w Brodnicy 38 
9484 1192 2950 0950 0080 0001.
Numer indywidualnego rachunku 
przyporządkowanego do nume-
ru ewidencyjnego lokalu, można 
dowolnie zmieniać na podsta-
wie Państwa dyspozycji w Biurze 
Obsługi Mieszkańców przy ul. 
Kleeberga 2 lub w siedzibie Admi-
nistracji Osiedli.

Patrząc na wykresy, statystyki 
i czytając opinie ekspertów widzi-
my, że epidemia w Polsce wciąż 
trwa, a jej końca nie widać. Dlate-
go zachęcamy do unikania miejsc 
publicznych i ograniczenia kontak-
tów, czemu sprzyjają tworzące się 
długie kolejki. Korzystajmy z udo-
godnień, które wiążą się z usługa-
mi bankowości elektronicznej reali-
zując płatności za używanie lokali 
przez Internet. Zatroszczmy się 
też o seniorów, którzy są w grupie 
szczególnie narażonej na zacho-
rowanie na COVID-19, tak by nie 
musieli oczekiwać na poczcie, czy 
w oddziałach bakowych. Pomimo 
utrudnień związanych z epidemią 
zdecydowana większość naszych 
Członków i Najemców wnosi opła-
ty regularnie, za co serdecznie dzię-
kujemy. l  

G. Homa

PATRON ULICY - WOJCIECH KORFANTY
Dziś w kąciku patronów fordoń-

skich ulic prezentujemy sylwetkę 
Wojciecha Korfantego, jednego 
z ojców niepodległości, legendar-
nego orędownika sprawy polskiej 
w Wielkopolsce i na Śląsku. 

Wojciech Korfanty urodził się 
20 kwietnia 1873 w śląskiej rodzi-

nie pielęgnującej rozwój wartości 
polskiego języka, katolickiej wia-
ry i śląskiego obyczaju. W czasie 
nauki na szczeblu podstawowym 
i średnim miewał problemy szkol-
ne w związku z propolską aktyw-
nością i udziale w patriotycznych 
zebraniach. Studiował z przerwa-

mi na politechnice w Berlinie i we 
Wrocławiu na wydziale filozoficz-
nym. W maju 1901 przeniósł się na 
ostatni semestr do Berlina, gdzie 
w sierpniu zakończył studia. 11 
września 1902 uczestniczył w spo-
tkaniu mającym na celu reaktywa-
cję Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Katowicach. Na zebra-
niu większością głosów wybrano 
go na prezesa tej organizacji. 

W latach 1901–1908 był człon-
kiem Ligi Narodowej, w ramach 
której współpracował z Romanem 
Dmowskim. W 1901 został aresz-
towany i stanął przed poznańskim 
sądem za artykuły, które publiko-
wał jako naczelny „Górnoślązaka”. 
Władze niemieckie zwolniły go 
z aresztu w maju 1902. W 1907 lub 
1908 odszedł z Endecji.

W maju 1909 uczestniczył w Po-
znaniu w powołaniu filii Polskiego 
Towarzystwa Demokratycznego, 
którego celem miało być zespo-

lenie żywiołów demokratycznych 
ku obronie bytu narodowego oraz 
pracy nad rozwojem żywiołu pol-
skiego w Rzeszy niemieckiej.

W latach 1903–1912 i 1918 po-
seł do Reichstagu oraz pruskiego 
Landtagu (1903–1918), gdzie przy-
stąpił do Koła Polskiego (w tam-
tym czasie śląscy Polacy przystę-
powali do klubu parlamentarnego 
Niemieckiej Partii Centrum). 

6 czerwca 1918 wygrał wybory 
uzupełniające do Reichstagu nie-
mal dwukrotną przewagą, zyskał 
nawet poparcie Niemców, mimo 
że opowiadał się za oderwaniem 
od Cesarstwa Niemieckiego Ślą-
ska, Wielkopolski i części Pomo-
rza. 25 października 1918 wystąpił 
w Reichstagu z głośnym żądaniem 
przyłączenia do państwa polskie-
go wszystkich ziem polskich za-
boru pruskiego i Górnego Śląska. 
W latach 1918–1919 był członkiem 
Naczelnej Rady Ludowej stano-

wiącej rząd Wielkopolski podczas 
powstania wielkopolskiego. 

4 stycznia 1919 roku Wojciech 
Korfanty prowadził w Bydgosz-
czy w ówczesnej siedzibie Rejen-
cji Bydgoskiej (obecnie siedziba 
urzędu wojewódzkiego) rokowania 
z Niemcami na temat przyszłości 
tych ziem i rozmowy na temat lo-
sów całej Rejencji po Powstaniu 
Wielkopolskim.

W 1920 był Polskim Komisa-
rzem Plebiscytowym na Górnym 
Śląsku. Wielokrotnie występował 
publicznie na wiecach, agitując 
za Polską. W jednym ze swoich 
wystąpień rzekomo obiecał każ-
demu rolnikowi krowę za oddanie 
głosu za Polską. Od tego wydarze-
nia sprawa zyskała nazwę „krowy 
Korfantego”. Po niekorzystnej dla 
Polaków interpretacji wyników 
plebiscytu, przeprowadzonego 
w atmosferze wzajemnego za-
straszenia, terroru i obustronnej 

manipulacji stanął na czele III po-
wstania śląskiego. 

W odrodzonej Polsce w latach 
1922–1930 sprawował mandat 
posła na Sejm I i II kadencji.
Podejrzewa się, że został otruty 
arszenikiem w więzieniu na Pa-
wiaku, w którym przebywał jako 
aresztowany od kwietnia 1939 
roku. Aby nie dokonał żywota 
w celi więziennej sędzia śledczy 
podjął decyzję o zwolnieniu z wię-
zienia w lipcu. Natychmiast trafił 
do szpitala. Zmarł po operacji wą-
troby nad ranem 17 sierpnia 1939 
roku w szpitalu w Warszawie. Kor-
fanty cieszył się dużą popularno-
ścią wśród Polaków, szacuje się, że 
w jego pogrzebie uczestniczyło ok. 
5 tys. osób. Spoczął w rodzinnym 
grobowcu w Katowicach. l 



grudzień 202010 F O R D O Ń S K A  S M

CZAS NA RELAKS - KRZYŻÓWKA

1. Jadalne „owoce” morza
2. Miejscowość pod Bydgoszczą  z dwoma pałacami:  

Starym zwieńczony sylwetką orła i Nowym
3. Zasłania lub chroni, przeciwpyłowa lub chirurgiczna
4. Służy do badania mikroświata
5. Imię polskiej noblistki
6. Stare koryto Brdy i jej odnoga na Wyspie Młyńskiej
7. Odlatują do Afryki na zimę
8. Bylina: ... okazały, stosowana na szerokie pasy zieleni, 

sedum spectabile
9. Motor, rower, hulajnoga
10. Trudna do zdobycia
11. Piramidy w Egipcie: Cheopsa, Chefrena i najmniejsza...
12. Ozdoba na choinkę 
13. Fontanna w Bydgoszczy, przedstawiająca scenę  

biblijna

Na rozwiązania krzyżówki czekamy pod numerem tele-
fonu 882 101 980 do dnia 30.12.2020 r. Dla pierwszych
piętnastu osób, które poprawnie rozwiążą krzyżówkę,
przygotowaliśmy 15 książek niespodzianek. Decyduje 
kolejność zgłoszeń! Odbiór nagrody zostanie ustalony 
telefonicznie. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



www.fordonskasm.pl 11F O R D O Ń S K A  S M

BĄDŹMY W KONTAKCIE! SPIS NUMERÓW TELEFONÓW DO ADMINISTRACJI OSIEDLI FSM

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

52  344-14-98
52  343-02-72

w.111
Agnieszka Samul, 

nwtn@fordonskasm.pl

Hallera 3, 5, 6, 7, 8, 9, Marusarzówny 1
Wyzwolenia 76, 94, 96, 98, 100, 102, Zaruskiego 1, 4 w.113 Beata Zagajewska

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

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

w.114 Monika Szwagierek
m.szwagierek@fordonskasm.pl, kom. 882 102 022

Chałubińskiego 1, 2, 4, 6, Gryfa Pomorskiego 1, 1a, 1b, 3, 5, 5a, 5b, 7, 9,
GOPR 9 w.115 Marcin Kawałkowski

m.kawalkowski@fordonskasm.pl, kom. 882 101 982

Bachledy 2, 3, 5, Czecha 1, 2, 3, Sabały 1, 3, 5, 7, 
Witkiewicza 5, 7, Zaruskiego 3, 6 w.116 Martyna Schreiber

m.schreiber@fordonskasm.pl, kom.882 101 979

Janosika 1- Janosika 3, Janosika 2 -Taterników 1, Lawinowa 10 - Lawinowa 12,
Lawinowa 14 – Zbójnicka 2, Pod Reglami 2 – Śnieżna 1, Zbójnicka 1 – Zbójnicka 3 w.117 Janusz Buczkowski

j.buczkowski@fordonskasm.pl, kom. 882 101 975

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

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

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

w.119 Wojciech Kucybała
w.kucybala@fordonskasm.pl, kom. 606 671 597

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

52 344-37-89
52 343-02-72

w.121
Violetta Warszewska
bp@fordonskasm.pl

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

Gierczak 4, 6, Kleeberga 3, Sucharskiego 4, 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, Pawilon Rupniewskiego 11, 
Pawilon Kleina 6 w.126

Krzysztof Micek
k.micek@fordonskasm.pl,kom. 604 596 412

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

w.127 Piotr Kunowski
p.kunowski@fordonskasm.pl, kom. 882 101 994

Bielawskiego 2, Fieldorfa „Nila” 15, Fiedlera 1, Kleina 4, 
Łabendzińskiego 1, 2, 4, Stomy 2 w.128 MałgorzataBujałkowska-Lepiarz

m.bujalkowska@fordonskasm.pl, kom. 882 101 989

Bielawskiego 1, Krysiewiczowej 2, Łochowskiego 2,3,5,7,
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

A/Os. „Bajka” i „Szybowników”
ul. Rataja 2 

52 343-05-06 
52 343-02-72

w.131
Kryspin Skiba 

bsz@fordonskasm.pl

Dubois 1, 2, Golloba 4, 6, 8, 10, 12, 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, Gościnna 2, 3, Szczęśliwa 2, 3, 4, 5, Porazińskiej 2, 4, 6, 
Rodzinna 1, 4, Garaże przy ul. Andersena w.134 Patryk Machaliński 

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

Brzechwy 3, Porazińskiej 5, 7, Przybory 3, 5, Skarżyńskiego 9, 11, Szancera 2, 3, 4,
Wierzejewskiego 2, Zarembiny 25, 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 Ewelina Ulatowska-Chmielewska 

e.ulatowska@fordonskasm.pl, kom. 882 102 011

Gawędy 1, 2, Szancera 5, Zarembiny 15, 19, 21, 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
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Zapraszamy w godz. od 15:00 do 18:00 do sklepu na ul. Kleeberga 2 lub zadzwoń i umów się telefonicznie 509 075 737

Rolety – Fordon 

Jesteśmy firmą, która od kilkunastu lat zajmuje się dekoracją okien na terenie Fordonu. Naszym 
głównym zajęciem jest kompleksowy wystrój okien. W naszej ofercie można znaleźć bardzo bogaty 
wybór rolet, oraz plis jak i modnych rolet dzień&noc. Oferujemy systemy w prowadnicach, jak i wol-
nowiszące.

Jako nieliczni możemy zaproponować rozwiązania bezinwazyjne, które nie niszczą Państwa okien. 
Współpracujemy z jednym z najlepszych polskich producentów systemów okiennych firmą Imperoll. 
Gwarantujemy wysoką jakość oferowanych produktów, profesjonalne podejście do każdego zamó-
wienia oraz atrakcyjne ceny. 

Zapewniamy Państwu bezpłatny dojazd, pomiar oraz montaż naszych rolet. Wszystkie realizacje ro-
bimy na zamówienie pod indywidulany rozmiar okien klienta. Prowadzimy również sprzedaż rolet 
do samodzielnego montażu, które można zamówić w naszym sklepie.

DLA MIESZKAŃCÓW FSM 

20% RABATU

tel. 509 075 737

ul. Kleeberga 2


