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Tytuł artykułu nawiązuje do III Fo-
rum Spółdzielczego z listopada 2019 
roku, którego tematem była współpraca 
spółdzielni mieszkaniowych i samorzą-
dów lokalnych. Forum swoją obecnością 
zaszczycili najważniejsi przedstawiciele 
władz samorządowych naszego regionu. 

W auli Wyższej Szkoły Bankowej 
w Bydgoszczy nie zabrakło Marszał-
ka Województwa, prezydentów miast 
z naszego regionu, radnych i oczywiście 
przedstawicieli spółdzielczości miesz-
kaniowej. Wszyscy byli zgodni co do 
tego, że samorząd spółdzielczy i samo-
rząd terytorialny to dwie struktury ma-
jące ogromny wpływ na życie mieszkań-
ców danego terenu. Jak również co do 
tego, że przy dobrej współpracy tych sa-
morządów można realizować cele służą-
ce lokalnej społeczności. O powyższym 
przekonywało też hasło przewodnie na 
plakacie promującym III Forum, które 
brzmiało: „Te same cele - różne drogi”. 
Reprezentanci samorządów w swoich 
wystąpieniach zapewniali spółdzielców 
o udzieleniu im daleko idącej pomocy. 
Gospodarz naszego regionu, marszałek 
Piotr Całbecki, przedstawił propozycje 
wsparcia samorządu województwa dla 
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. 

- Obecnie samorząd województwa 
i spółdzielnie mieszkaniowe stoją przed 
całkowicie nowym wyzwaniem o bardzo 
dużej skali społecznej – perspektywą 
znaczącego wzrostu liczby ludności 
starszej, która wymaga uwzględnienia 
specyficznych uwarunkowań mających 
kluczowy wpływ na jej jakość życia – 
mówił w swoim wystąpieniu marszałek 
Piotr Całbecki.

Powyższe dotyczyło m.in. zasy-
gnalizowanych przez spółdzielców 
problemów w pokonywaniu barier ar-
chitektonicznych, z jakimi borykają się 
mieszkańcy budynków pięciokondygna-
cyjnych. Chodziło oczywiście o wsparcie 
materialne z Regionalnego Programu 
Operacyjnego przy dobudowie wind. 
W podobnym tonie, z obietnicami 
wsparcia dla mieszkańców zasobów 
spółdzielczych, wypowiadali się także 
włodarze miast. Niestety, upłynęło 
trochę czasu, a efektów wynikających 
z apelu prezesów dużych spółdzielni 
mieszkaniowych z Bydgoszczy i Toru-
nia o wsparcie i solidarność, przynaj-
mniej w Bydgoszczy, nie widać. Wręcz 

odwrotnie. Przy prowadzonych w maju 
2020 roku zmianach w regulaminie Byd-
goskiego Budżetu Obywatelskiego nie 
zostały uwzględnione głosy spółdziel-
ców, aby wzorem innych miast, m.in. 
Gdańska, Sopotu, Katowic, Świętochło-
wic, a w naszym regionie: Torunia, Ino-
wrocławia, Grudziądza - możliwa była 
realizacja zadań w ramach tego budżetu 
również na terenach spółdzielczych. Rok 
2020, nie tylko ze względu na pande-

mię, był dla mieszkańców bydgoskich 
zasobów spółdzielczych trudny. Od 
stycznia błądzili po ciemnych osiedlo-
wych ulicach i przez kryzys śmieciowy, 
spowodowany przez firmę Komunalnik, 
tonęli w odpadach. Na dodatek dotknął 
ich wzrost cen za energię cieplną oraz 
wprowadzenie przez MWiK opłat za 
odprowadzanie wód opadowych i roz-

topowych. I nie należy mieć złudzeń, że 
to koniec podwyżek. 

Nie udało się spółdzielcom pozyskać 
pomocy dla wielu realizowanych i pla-
nowanych przedsięwzięć, jak chociażby 
finansowego wsparcia dla zaplanowa-
nej budowy dodatkowego placu zabaw 
w rewitalizowanym Parku Bydgoskich 
Spółdzielców, przeznaczonego dla dzie-
ci niepełnosprawnych. Apele kierowane 
do Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu 

Miasta, posłów i miejskich radnych po-
zostają bez odzewu lub wskazana ścież-
ka pozyskania środków nie jest możliwa 
do wykorzystania. 

Jak już wielokrotnie było powiedzia-
ne, spółdzielnie z naszego regionu przy 
rozdziale środków unijnych nie są trak-
towane jako bezpośredni beneficjenci. 
Spółdzielnie mogą z nich skorzystać za 

pośrednictwem np. gminy, która osta-
tecznie decyduje o tym, gdzie i jak je wy-
korzystać. A po doświadczeniach byd-
goskich spółdzielców z oświetleniem 
ich miejsc zamieszkania raczej trudno 
oczekiwać, aby np. zielone tereny spół-
dzielni zostały ujęte w miejskim progra-
mie rewitalizacji. Członkowie spółdziel-
ni z rozżaleniem odnoszą się do faktu, 
że są traktowani przez gminę bez zro-
zumienia, jakby nie byli mieszkańcami 
Bydgoszczy. Płacą podatki i oczekują, 
że ich pieniądze chociaż po części wrócą 
w postaci służących im przedsięwzięć. 
Tymczasem po wyłączeniu z miejskie-
go oświetlenia terenów spółdzielczych 
„sprezentowano” im dodatkowe koszty. 

Potrzeba współpracy samorządów 
i spółdzielni mieszkaniowych dla dobra 
jej członków, którzy są jednocześnie 
częścią zbiorowej społeczności miasta, 
nie jest jedynie wymysłem prezesów 
lokalnych spółdzielczych organizacji. 
Zarządy spółdzielni mieszkaniowych 
do współpracy z władzami samorzą-
dowymi są zobligowane przez Kodeks 
dobrych praktyk spółdzielczych, w któ-
rym możemy przeczytać:„1) spółdzielnie 
powinny kierować się przekonaniem, że 
samorząd lokalny jest ważnym partne-
rem spółdzielni w realizacji zadań spo-
łeczno-gospodarczych, 2) spółdzielnie 
powinny dążyć do budowania trwałych 
związków z samorządem lokalnym np. 
poprzez tworzenie partnerstwa samo-
rządowo-spółdzielczego, 3) spółdzielnie 
powinny pamiętać, ze stanowią część 
składową lokalnych społeczności i z tej 
racji powinny być aktywne w kształto-
waniu i realizacji programów rozwoju 
lokalnego, 4) spółdzielnie zabiegać po-
winny o wybór działaczy spółdzielczych 
do rad gmin, powiatów i sejmików wo-
jewódzkich”.

A co zobowiązuje samorządy do po-
mocy spółdzielcom? 

Przede wszystkim sama Konstytucja 
RP. Zapisane w Konstytucji RP z 1997 r. 
zasady pomocniczości (subsydiarności) 
państwa i dialogu społecznego, a tak-
że zapisy ustaw o samorządzie teryto-
rialnym, wskazują jednoznacznie, że 
współpraca z organizacjami pozarzą-
dowymi jest jednym z zadań własnych 
jednostek samorządu terytorialnego. 
Tymczasem odnosi się wrażenie, że 
spółdzielnie mieszkaniowe są postrze-
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Powoli zmierza ku końcowi 
rok 2021. Z powodu pandemii 
nie odbyły się coroczne zebra-
nia środowiskowe z mieszkań-
cami ani walne zgromadzenie 
członków Fordońskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, dlatego 
pragniemy Państwu przekazać 
najważniejsze informacje, doty-
czące bieżącego funkcjonowania 
naszej Spółdzielni.

Sprawy finansowe
Zgodnie z wymogami usta-

wy o rachunkowości na początku 
br. odbyło się badanie sprawoz-
dania finansowego FSM za rok 
2020. Rada Nadzorcza w oparciu 
o sporządzone przez biegłego 
rewidenta sprawozdanie przy-
jęła sprawozdanie finansowe 
FSM uchwałą Nr 5/3/2021 z dnia 
16.03.2021 r . Sprawozdanie zo-
stało złożone do Krajowego Re-
jestru Sądowego.

Od 01.03.2021 r. nastąpi-
ła zmiana opłat: na pokrycie 
kosztów eksploatacji i utrzy-
mania nieruchomości dla lokali 
mieszkalnych oraz dodatkowych 
pomieszczeń w najmie, garaży 
usytuowanych przy Kleeberga 
2, na pokrycie kosztów konser-
wacji kotłowni, węzłów, bram 
wjazdowych oraz opłaty za od-
prowadzanie wód opadowych 
lub roztopowych dla całych 
zasobów FSM. We wrześniu br. 
otrzymaliście  Państwo pismo, 
w którym zapowiadamy zmianę 
opłat od 01.01.2022 r. Niestety 
wzrost cen towarów i usług po-
woduje, iż nie możemy utrzy-
mać opłat na dotychczasowym 
poziomie. 

Kontrole w FSM
Na początku bieżącego 

roku została przeprowadzona 
w naszej Spółdzielni lustracja 
częściowa z zakresu działalno-
ści inwestycyjnej prowadzonej 
przez FSM w okresie od 01.01. do 
28.12.2020 r. Protokół polustra-
cyjny nie zawierał żadnych uwag 

ani zaleceń. Rada Nadzorcza 
przyjęła na posiedzeniu w dniu 
16.03.2021 r. wyniki z lustracji 
częściowej.

W II kwartale Bank PKO 
BP S.A. Centrum Wierzytelno-
ści Mieszkaniowych oddział 
we Wrocławiu przeprowadził 
w FSM kontrolę  w zakresie 
prawidłowości prowadzenia 
ewidencji analitycznej zadłu-
żeń z tytułu kredytu, skapitali-
zowanych odsetek bankowych 
i zadłużenia budżetowego spła-
canych zgodnie z zapisami usta-
wy z dnia 30.11.1995 r. „o pomocy 
państwa w spłacie niektórych 
kredytów…”. 

0d 16.03 do 29.04.2021 r. 
Państwowa Inspekcja Pracy 
w Bydgoszczy kontrolowała 
w FSM prawidłowość prowa-
dzonych rozliczeń finansowych 
z tytułu zawartych umów o pra-
cę, zleceń, itp. 

W czerwcu ZUS przeprowa-
dził kontrole w zakresie prawi-
dłowości prowadzenia ewidencji 
analitycznej wynagrodzeń oraz 
podstaw składek społecznych 
zgodnie z zapisami ustawy 
o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych z dnia 13 października 
1998 r. 

W bieżącym roku obyły się 
również dwa audyty wewnętrz-
ne w ramach utrzymywanego 
w FSM systemu zarządzania 
jakością oraz audyt zewnętrzy 
jednostki certyfikującej TUV 
Nord Sp. z o.o. Audyty potwier-
dziły zgodność naszych działań 
z normą ISO 9001:2015. Au-
dytorzy zewnętrzni pochwalili 
w ramach tzw. dobrych praktyk 
do stosowania działania FSM 
w zakresie przyjmowania no-
wych członków.

Ubezpieczenia
Nawałnice, ulewy, wichury, 

gwałtowne zjawiska atmosfe-
ryczne występujące tego lata 
wyrządziły sporo szkód w zaso-

bach FSM, dlatego Zarząd FSM 
przedłużył z firmą ubezpie-
czeniową  UNIQA Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. umowę ubez-
pieczenia majątku Spółdzielni. 
Zachęcamy Państwa do skorzy-
stania z możliwości „ubezpie-
czenia mieszkania przy czyn-
szu”.

Windykacja należności
Z wielkim szacunkiem od-

nosimy się do wszystkich tych 
z Państwa, którzy terminowo 
wnoszą należne opłaty z tytułu 
użytkowania mieszkania w FSM. 
Dzięki temu spółdzielnia może 
terminowo realizować swoje 
zobowiązania wobec Urzędy 
Miasta, Urzędu Skarbowego, 
kontrahentów i pracowników. 

Z pośród osób zadłużonych 
do 30.09.2021 r. 44 osoby spła-
ciły swoje  zadłużenie z tytułu 
opłat za lokale mieszkalne, 
na łączną kwotę 336.267,17 zł, 
z tego kwota 307.417,96 zł przy-
pada na lokale o statusie wła-
snościowym lub odrębnej wła-
sności, a 28.849,21 zł to spłata 
zadłużenia 6 mieszkań o sta-
tusie lokatorskiego prawa do 
lokalu. Ogółem tytułem spłaty 
zadłużenia na konto roszczeń 
spornych wpłynęła kwota 
597.760,59 zł, z tego 578.040,86  
zł na konto lokali mieszkalnych 
i 19.719,73 zł na konto lokali 
użytkowych. Tytułem odse-
tek wyegzekwowano kwotę 
137.831,29 zł. W okresie do 30 
września 2021 r. nie dokonano 
żadnej zamiany mieszkań ze 
spłatą zadłużenia. Natomiast 
komornik sądowy przeprowadził 
1 licytację lokalu mieszkalnego 
i garażu na os. Niepodległości.

 Z sali sądowej
Z wielką satysfakcją przyję-

liśmy wyrok (wprawdzie jeszcze 
nie prawomocny) Sądu Okręgo-
wego w Bydgoszczy w sprawie 
obrony dobrego imienia For-
dońskiej Spółdzielni Mieszka-

niowej. Od 2016 r domagaliśmy 
się przeprosin i usunięcia z In-
ternetu prześmiewczej dome-
ny stworzonej przez jednego 
z mieszkańców. Pozwany został 
zobowiązany do jej trwałego 
usunięcia, publicznych przepro-
sin i wpłacenia określonej kwoty 
na rzecz instytucji charytatyw-
nej.

W tym roku zakończył się 
spór o uznanie za nieważne 
uchwał walnego zgromadzenia 
z 2016 r. Sąd uznał, iż działania 
Zarządu FSM i obrady walnego 
Zgromadzenia 2016 odbyły się 
zgodnie z obowiązującym pra-
wem.

W dniu 11.02.2021 r. FSM 
wraz z innymi spółdzielniami  
z Bydgoszczy (pisaliśmy o tym 
szerzej w majowym wydaniu 
„Efesemki”) złożyła skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w sprawie zanie-
chania przez Gminę ustawo-
wego obowiązku związanego 
z zapewnieniem oświetlenia 
terenów należących do FSM.

Zarząd FSM wystąpił rów-
nież  do WSA w Bydgoszczy 
o stwierdzenie  nieważności 
uchwały Rady Miasta Bydgosz-
czy w sprawie ustalenia ceny za 
odprowadzanie wód opadowych 
lub roztopowych.

Gospodarka zasobami
a pandemia

W czerwcu br. związku 
z poprawą sytuacji epidemicznej 
i łagodzeniem rządowych obo-
strzeń Zarząd FSM podjął de-
cyzję o zakończeniu przeprowa-
dzania dodatkowej dezynfekcji 
klatek schodowych wykonywa-
nej przez pomioty sprzątające. 
Na marginesie dodamy tylko, 
iż spółdzielnie po raz kolejny 
znalazły się po za kręgiem pod-
miotów, uprawnionych do sta-
rania się o zwrot poniesionych 
kosztów z puli pieniędzy wygo-
spodarowanych przez Rząd RP 
na łagodzenie gospodarczych 
skutków pandemii.

Pozostałe sprawy GZM
Zarząd FSM uchwalił wy-

sokość częściowego dofinan-
sowania do wymiany stolarki 
okiennej w lokalach mieszkal-
nych obowiązującą w br. Została 
utrzymana możliwość ponownej 
wymiany okien drewnianych 
o niskiej jakości. 

Fordońska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa po raz kolejny 
otrzymała  z WFOŚiGW w To-
runiu, dofinansowanie w wy-
sokości 59.530,00 zł na za-
kup materiału szkółkarskiego 
w ramach zadania pn. „ Zielony 
Fordon”.

W odpowiedzi na wniosek 
złożony przez Spółdzielnię, 
ZDMiKP w Bydgoszczy przejął 
utrzymania punktów świetlnych 
zlokalizowanych na terenie FSM, 
a oświetlających teren gminy 
zlokalizowanych wzdłuż ulicy 
Zürna. Przygotowano aneks 
do umowy zawartej z ENEĄ Sp 
z o.o. dotyczącej utrzymania 
i konserwacji oświetlenia dróg 
i miejsc publicznych z uwagi 
na nie wywiązywanie się z obo-
wiązków przez Gminę Bydgoszcz 
w tym zakresie. Aneks zmniej-
sza ilość punktów świetlnych 
pozostających na utrzymaniu 
Spółdzielni z 1011 szt. na 849 
szt. 

W okresie sprawozdawczym 
w zakresie najmu lokali oraz 
dzierżawy terenów, Zarząd FSM  
podjął następujące uchwały 
określające: wysokość minimal-
nej stawki za najem lokalu użyt-
kowego, wysokość minimalnej 
stawki za najem lokali użytko-
wych zlokalizowanych na terenie 
siedziby Zarządu przy ul. Gen. F. 
Kleeberga 2; wysokość minimal-
nej miesięcznej stawki bazowej 
za najem lokali użytkowych po-
łożonych w budynkach wieloro-
dzinnych; wysokość czynszu za 
dzierżawę miejsca postojowego 
usytuowanego na parkingu przy 
ul. Łochowskiego – Prejsa oraz 
wysokość opłat za najem miejsc 
postojowych w garażach wielo-
stanowiskowych usytuowanych 
w budynkach wielorodzinnych.
Zarząd FSM podjął uchwałę 
określającą katalog czynności 
mających na celu weryfika-
cję wiarygodności finansowej 
najemców oraz umożliwienie 
skutecznej windykacji z tego ty-
tułu. Katalog czynności zawiera 
m. in.: zmianę wysokości kaucji 
z jednego pełnego wymiaru 
czynszu na pięciomiesięczny 
wymiar czynszu, lecz nie więcej 
niż 50 000 zł.

Zakończono wymianę in-
dywidualnych wodomierzy 
w całych zasobach zgodnie 
z przypadającym okresem le-
galizacji. W węzłach cieplnych 
budynków o ryczałtowej cenie 
podgrzania wody wprowadzo-
ne nowe opomiarowanie ciepłej 
wody użytkowej. Na system 
pomiaru składają się dedyko-
wane liczniki i moduły radiowej 
transmisji danych.

W tym roku został przy-
gotowany pilotażowy program 
wymiany wind w zasobach 
FSM oraz opracowano infor-
mację o elektromobilności dla 
obiektów będących w zasobach 
Spółdzielni.

Z prac Zarządu FSM
Z a r z ą d  F S M  d o  d n i a 

30.09.2021 r.  odbył 36 protoko-
łowanych posiedzeń, podczas 
których podjął 80 uchwał. Pro-
tokoły Zarządu, uchwały do-
stępne są dla członków FSM na 
EBOKu. Na stronie internetowej 
www.fordonskasm.pl umiesz-
czono obowiązujące regulaminy 
i Statut FSM. W miesiącu lipcu 
nastąpiły zmiany w składzie 
Zarządu FSM. 

Zarząd FSM oprócz bieżą-
cego prowadzenia spraw spół-
dzielni uczestniczył aktywnie 
we wszystkich inicjatywach 
podejmowanych przez Krajową 
Radę Spółdzielczą i Związek 
Rewizyjny Spółdzielni Miesz-
kaniowych RP w Warszawie, 
m.in. opiniował nowelizację 
ustawy „covidowej” z dnia 02 
marca 2020 r. i projekt z dnia 
29.12.2020 r. o zmianie usta-
wy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, a także 
zmiany ustawy poszerzającej 
grupę osób, którym przysługu-
je dopłata do czynszu o osoby 
posiadające spółdzielcze prawa 
do lokali, właścicieli lokali oraz 
osoby zajmujące lokale bez ty-
tułu prawnego. Zadaniem FSM 
było zebranie danych do osza-
cowania skutków finansowych 
wprowadzenia tych zmian dla 
budżetu Państwa. Zarząd FSM 
ustosunkował się również do 
pytań Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii w zakresie eksplo-
atacji dźwigów osobowych po 
wprowadzeniu w życie w paź-
dzierniku 2018 roku tzw. resursu 
dźwigów. Innym zagadnieniem 
opiniowanym w maju br. była 
ocena metod naliczania opłat 
za gospodarowanie opadami 
komunalnymi. 

W ramach współpracy 
z Regionalnym Związkiem Re-
wizyjnym Spółdzielni Mieszka-
niowych w Bydgoszczy Zarząd 
FSM aktywnie uczestniczył 
w prowadzonym z przedstawi-
cielami Urzędu Miasta rozmo-
wach, dotyczących oświetlenia 
miejskiego terenów spółdziel-
czych. Tematem tym szeroko 
interesowały się lokalne media. 
Jednocześnie podjęte zostały 
negocjacje z firmą ENEA Oświe-
tlenie Sp. z o.o. w celu zawarcia 
bezpośredniej i warunkowej 
umowy, zapewniającej oświe-
tlenie terenów spółdzielczych. 

Zarząd FSM uczestniczył 
w spotkaniach konsultacyjnych 
prezesów bydgoskich spółdziel-
ni mieszkaniowych, podczas 
których omawiane były projek-
ty zmian w ustawie o spółdziel-

Po kilku latach toczącego 
się postępowania sądowego,  
wszczętego z powództwa Spół-
dzielni,  w dniu 02.09.2021 roku 
został wydany przez Sąd Okrę-
gowy w Bydgoszczy wyrok. 

Zgodnie z nim, będący człon-
kiem naszej Spółdzielni,  autor  
utworzonej w 2016 roku strony 
internetowej szkalującej w swej 
nazwie a przede wszystkim 
w treściach jakie były i są tam 
umieszczone, Fordońską Spół-
dzielnię Mieszkaniową i pozwa-
lający na zamieszczania na tej 
stronie wpisów godzących w do-
bre imię zarówno Spółdzielni jak 
i osób fizycznych tworzących 
Zarząd, Radę Nadzorczą, zo-
stał zobowiązany  do usunięcia 
domeny  tej strony internetowej 
oraz wszystkich treści zawartych 
na serwisie wskazywanym przez 
tę domenę. 

Sąd nałożył też obowiązek na 
pozwanego publikacji przeprosin 
adresowanych do Fordońskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 
jej Członków i innych:

„…za rozpowszechnianie od 
maja 2016 r. nieprawdziwych 
i zniesławiających treści na 
stronie internetowej „…” (tytuł 
zawarty w orzeczeniu), a doty-
czących Fordońskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, Rady Nadzor-
czej i Zarządu jako organów tej 
Spółdzielni, a także osób wcho-
dzących w skład tych organów 
i pracowników Spółdzielni, które 
to godziły w dobre imię, reno-
mę, wiarygodność i reputację 
Fordońskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej poprzez bezprawne 
zarzucanie organom Spółdzielni 
i jej członkom naruszania prawa, 
niegospodarności, rozrzutności, 
manipulacji finansami i oszuki-
wania członków Oświadczam, 
że formułowane przeze mnie 
sugestie i zarzuty są bezprawne, 
bezpodstawne i naraziły Fordoń-
ską Spółdzielnię Mieszkaniową 
na utratę zaufania jej członków 
i mieszkańców, potrzebnego do 
prawidłowego funkcjonowania 
tej Spółdzielni w zakresie jej za-
dań”.

Ponadto zasądzono od po-
zwanego na rzecz jednostki zaj-
mującej się opieką paliatywną 
kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy 
złotych) tytułem zadośćuczynie-
nia. Oddalono także powództwa 
wzajemne pozwanego skiero-
wane do Spółdzielni. Wyrok jest 
nieprawomocny. l

Nowy rok przynosi nowe na-
dzieje. Jedną z nich jest m.in. 
perspektywa związana 

z zakończeniem pandemii 
i powrót do normalności, gdyż 
coraz więcej z nas się zaszczepi-
ło. Niestety, nowy rok niesie za 
sobą także podwyżki. Droższa 
energia elektryczna, wzrost cen 
chleba, wyższe ceny produktów 
na sklepowych półkach, czy ga-
lopujące w ostatnim roku ceny 
paliwa to tylko niektóre spo-
śród nich. Podwyżki nie ominę-
ły również opłat za używanie 
lokali 

w zasobach Fordońskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, o czym 
informowaliśmy Państwa 

w przesłanych pismach, do-
tyczących zmian w wysokości 
opłat w 2022 roku.

Korzystanie z lokalu miesz-
kalnego od zawsze wiąże się 
z koniecznością wnoszenia 
opłat związanych z jego bez-
pośrednim użytkowaniem, 
a także opłat na pokrycie kosz-
tów eksploatacji i utrzymania 

nieruchomości oraz funduszu 
remontowego. Wysokość opłat 
za poszczególne lokale w zasad-
niczej części uzależniona jest 
więc od kosztów ponoszonych 
w związku z utrzymaniem 
nieruchomości w stanie niepo-
gorszonym oraz od samych do-
mowników. Odzwierciedleniem 
tego stanu rzeczy jest informa-
cja tzw. wymiar opłat za dany 
lokal mieszkalny, który zawiera 
podział opłat na dwie grupy: 
zależne od Spółdzielni oraz od 
niej niezależne. Wśród opłat za-
leżnych wyróżniamy; eksploata-
cję i utrzymanie nieruchomości 
oraz odpis na fundusz remon-
towy. Natomiast na opłaty nie-
zależne od Spółdzielni składają 
się podatek od nieruchomości, 
wieczyste użytkowanie,  ener-
gia cieplna, oświetlenie, opłaty 
wod-kan, wywóz nieczystości, 
legalizacja wodomierzy i inne.

Zgodnie z informacją skie-
rowaną do mieszkańców, z no-
wym rokiem zmianie ulegnie 
wysokość opłat na pokrycie 

kosztów eksploatacji i utrzy-
mania nieruchomości oraz 
wysokość odpisu na fundusz 
remontowy. Uzasadnieniem 
planowanej zmiany wysokości 
opłat jest przede wszystkim 
dalszy wzrost cen towarów 
i usług. Przewidywana inflacja 
na koniec 2021 roku ma wyno-
sić 5,5%. Już w roku bieżącym 
ceny materiałów budowlanych 
niejednokrotnie wzrosły o kil-
kanaście procent.  Ponadto od 
nowego roku wchodzą w życie 
przepisy rozporządzenia w spra-
wie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz 
wysokości minimalnej stawki 
godzinowej w 2022 roku. Obie 
stawki wzrosną o 7,5 proc. 
w porównaniu do 2021 r., a pła-
ca minimalna będzie musiała 
wynieść nie mniej niż 3 010 zł 
brutto/miesiąc. W znacznym 
stopniu wpłynie to na zmia-
nę wysokości kosztów usług 
świadczonych na rzecz Spół-
dzielni zarówno w zakresie 
utrzymania 

i konserwacji jak i prac remon-
towych wykonywanych w Pań-
stwa nieruchomościach.

Niebagatelną rolę odgrywa 
również zapowiadany przez 
Urząd Regulacji Energetyki 
wzrost cen energii elektrycz-
nej i gazu. Od 1 stycznia 2022 
r. zatwierdzono nowe wyso-
kości opłaty mocowej dla go-
spodarstw domowych. Polacy 
zapłacą średnio od 50 groszy 
do 2,79 zł netto więcej miesięcz-
nie, w zależności od zużycia. 
Opłata mocowa to jeden z ele-
mentów, który wraz z opłatą za 
OZE płacimy od stycznia 2021 
r. W przyszłym roku czeka nas 

również wzrost taryf na energię 
elektryczną dla gospodarstw 
domowych. Według zapowie-
dzi, planuje się podnieść taryfy 
o 40 proc., co przełoży się na 
realną podwyżkę energii elek-
trycznej dla gospodarstw do-
mowych w wysokości około 20 
proc.  W 2022 r. planowana jest 
także podwyżka cen gazu, które 
w ostatnim czasie wzrosły o 12 
proc. w sierpniu i 7,4 proc. w paź-
dzierniku 2021 r.

Czynniki te nieuchronnie będą 
wpływać na opłaty zarówno za-
leżne jak i niezależne od Spół-
dzielni, permanentnie kształ-
tując ich wysokość. Poszukując 
oszczędności, od wielu już lat 
podejmujemy liczne działania 
termomodernizacyjne na bu-
dynkach, pośród których moż-
na wymienić: docieplenie ścian, 
stropodachów, wymianę okien, 
drzwi wejściowych do budynków 
jak i wymianę oświetlenia na 
energooszczędne (LED). Podjęte 
działania przez lata pozwoliły 
uniknąć podwyżek opłat, mimo 
rosnących cen energii ciepl-
nej i elektrycznej.  W związku 
z tym, że średnio 35 proc. łącz-
nego wymiaru opłat za używa-
nie lokali mieszkalnych dotyczy 
opłat zależnych od Spółdzielni, 
każdego dnia dokładamy wszel-
kich starań, aby były one jak 
najmniej dotkliwe dla Państwa 
budżetów domowych, jednocze-
śnie dziękując za terminowe ich 
wnoszenie, co od lat pozwala na 
utrzymanie płynności finanso-
wej Spółdzielni.l

gane przez ubiegających się 
o mandaty poselskie i mandaty 
radnych głównie przez pryzmat 
spółdzielczych tablic ogło-
szeniowych, jakże pomocnych 
w kampanii wyborczej. 

Powstaje zatem pytanie, co 
powinny uczynić zarządy spół-
dzielni, aby członkowie w szer-
szym zakresie mogli w przyszło-
ści korzystać z dobrodziejstw 
dopłat unijnych i środków kra-
jowych?

Tendencyjnie wymieniłem aż 
cztery punkty z „Kodeksu do-
brych praktyk spółdzielczych” 
w zakresie współpracy z władza-
mi samorządowymi. Chcąc tym 
samym zwrócić uwagę na punkt 
4, mówiący o tym, iż spółdziel-
nie powinny zabiegać o wybór 
działaczy spółdzielczych do rad 
gmin, powiatów i sejmików wo-
jewódzkich. Jestem przekona-
ny, że jest to jedna z wielu dróg 
wiodąca do poprawy współpracy 
spółdzielni z samorządami lokal-

nymi. W powyższym utwierdzają 
mnie m.in. wnioski z konferencji 
spółdzielców, która odbyła się 
25 marca 2015r. w Katowicach. 
Konferencja była poświęcona 
współpracy spółdzielni skupio-
nych w Regionalnym Związku 
Rewizyjnym Spółdzielczości 
Mieszkaniowej w Katowicach 
i samorządów lokalnych z miast 
Górnego Śląska. Szerzej na te-
mat tej konferencji napisałem 
na stronie: https://fordonska-
sm.home.pl/autoinstalator/
wordpress/?p=1435.  Natomiast 
tutaj przytoczę tylko jeden frag-
ment z jej podsumowania: „[…] 
w trakcie krótkiej dyskusji mów-
cy zauważyli, że nie we wszyst-
kich miastach województwa 
współpraca pomiędzy samorzą-
dami i spółdzielniami układa 
się tak poprawnie. Natomiast 
w większości przypadków prze-
biega ona zgodnie i z korzyścią 
dla członków spółdzielni, na co 
niewątpliwie pozytywny wpływ 

ma liczna reprezentacja przed-
stawicieli spółdzielni w samo-
rządach”.

A co dalej z dotacjami unij-
nymi dla spółdzielni z naszego 
regionu? 

Przede wszystkim należy za-
dbać o pozyskanie interpretacji 
prawnej i tym samym odpowie-
dzi na pytanie: czy spółdzielnie 
mieszkaniowe mogą być bezpo-
średnimi beneficjentami dotacji 
unijnych? 

Z wypowiedzi pani prof. dr 
hab. Anety Suchoń z UAM w Po-
znaniu, w trakcie ogólnopolskiej 
konferencji naukowej „Stulecie 
uchwalenia ustawy z dnia 29 
października 1920 r. o spółdziel-
niach – przeszłość, teraźniej-
szość i przyszłość prawa spół-
dzielczego” w dniu 5 listopada 
br., mogliśmy się dowiedzieć, 
że nawet te najmłodsze z form 
spółdzielczych, jakimi są spół-
dzielnie rolników, mogą ubiegać 
się o środki unijne. Niezbędne 

jest spełnienie przez nie wa-
runków ustawowych (ustawa 
o spółdzielniach rolników z 2018 
roku) i uzyskanie wpisu do KRS. 
Rodzi się w tym miejscu pytanie, 
dotyczące zasad przyznawa-
nia środków unijnych: w czym 
spółdzielnie mieszkaniowe są 
gorsze od spółdzielni rolników? 
O zasady przyznawania fundu-
szy unijnych spółdzielniom nale-
ży zatem pytać w Ministerstwie 
Funduszy i Polityki Regionalnej, 
a o ich interpretację być może 
poprosić zastępcę dyrektora 
wydziału ds. Polski w Dyrekcji 
Generalnej UE ds. Polityki Regio-
nalnej i Miejskiej, który to urząd 
piastuje pani Lucie Žáčková.

Zresztą zabiegi w tym zakre-
sie były czynione już wcześniej. 
W listopadzie 2020 roku prezes 
zarządu Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
Jerzy Jankowski zwrócił się do 
ówczesnego Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej 

Tadeusza Kościńskiego z prośbą 
o ujęcia w tzw. Umowie Part-
nerstwa spółdzielni mieszka-
niowych, jako bezpośredniego 
beneficjenta środków unijnych 
w ramach Regionalnych Progra-
mów Operacyjnych, w perspek-
tywie finansowej 2021-2027. 
Umowa Partnerstwa - to, w naj-
większym skrócie, uzgodniona 
przez dane państwo z Komisją 
Europejską strategia wykorzy-
stania środków pochodzących 
z budżetu UE.

Zmiany jakie nastąpiły to 
wprowadzenie tzw. linii demar-
kacyjnej w podziale przydziału 
środków finansowych na reali-
zację przedsięwzięć pomiędzy 
programy krajowe i regionalne. 
Z ww. dokumentu wynika, iż 
promowanie działań na rzecz 
efektywności energetycznej dla 
budynków spółdzielczych w per-
spektywie finansowej 2021-2027 
będzie realizowane z programu 
zarządzanego i wdrażanego 

przez poziom krajowy - następ-
cę Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014 
-2020. W ramach regionalnych 
programów zarządzanych i wdra-
żanych przez samorządy woje-
wództw pozostawiono finanso-
wanie projektów w tym zakresie 
dla budynków mieszkalnych 
innych niż stanowiące własność 
Skarbu Państwa i spółdzielni 
mieszkaniowych, tj. budynków 
wspólnot, TBS-ów, budynków 
komunalnych.

Pomimo wprowadzenia linii 
demarkacyjnej, nadal nie wia-
domo, jakie zadania w naszym 
regionie mogą być realizowane 
przez spółdzielnie mieszkanio-
we w ramach funduszy regional-
nych. A o to spółdzielnie miesz-
kaniowe będą pytać Marszałka 
Województwa. l

ZMIANY OPŁAT W 2022 ROKU KOMUNIKAT DOTYCZĄCY
ORZECZENIA SĄDOWEGO

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA FSM W 2021 ROKU 

Ciąg dalszy na stronie 6

Powoli zmierza ku końcowi rok 2021. Z powodu pandemii nie odbyły się coroczne zebrania środowiskowe z mieszkańcami ani 
walne zgromadzenie członków Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dlatego pragniemy Państwu przekazać najważniejsze 
informacje, dotyczące bieżącego funkcjonowania naszej Spółdzielni.
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Do artykułów poruszających 
problem prawidłowej segregacji 
odpadów komunalnych wszyscy 
już się przyzwyczailiśmy. Od po-
czątku reformy śmieciowej tj. 
2013 roku temat jest omawia-
ny bez wytchnienia w szeroko 
pojętych mediach – w telewizji, 
w gazetach, w poradnikach, 
w publikacjach organów samo-
rządowych, w internecie itd. 
Z tego wynika, że chyba już 
zostały przekazane nam  nie-
zbędne informacje pozwalające 
na prawidłowe pozbywanie się 
odpadów.

Tak się wydaje, ale jednak na-
dal jako społeczeństwo mamy 
z tym problem. 

Nie będziemy powtarzać po 
raz kolejny, że poszczególne 
frakcje należy wyrzucać do wła-
ściwych pojemników. Zajmijmy 

się „większym” i bardziej „kło-
potliwym” problemem. Odpa-
dy wielkogabarytowe i te które 
zgodnie z przepisami należy od-
dać do PSZOK (Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych) przysparzają bardzo dużo 
trudności. Sytuacja częściowo się 
poprawiła, gdy liczba wywozów 
gabarytów zwiększyła się do 
dwóch miesięcznie. Ale nieste-
ty nic to nie pomoże jeżeli zaraz 
na następny dzień pojawiają się 
nowe wystawy z mebli, mate-
racy, umywalek, kabin pryszni-
cowych itp. Przypominamy, że 
tego typu odpady powinniśmy 
wystawić 2-3 dni przed plano-
wanym wywozem, którego har-
monogram jest określony z góry 
do końca roku. Kolejną bolącz-
ką są przedmioty, które każdy 
powinien oddać we własnym 

zakresie do PSZOKu. Tak, jest 
to uciążliwe i czasochłonne, ale 
alternatywą są zalegające pod 
wiatą np. opony oraz oszklona 
stolarka drzwiowa i okienna. 
Zgodnie z zasadami firma ich 
nie odbierze. Miesięcznie z tere-
nu naszej Spółdzielni zwozimy 
ok. 200-250 sztuk opon samo-
chodowych, za których utyliza-
cję trzeba zapłacić. A więc jak 
w starej reklamie: Pan płaci, Pani 
płaci, Państwo płacą..., a każdy 
mieszkaniec w ramach  uiszcza-
nej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w ciągu 
roku  może BEZPŁATNIE oddać 
do PSZOK 8 szt. opon z pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowi-
tej do 3,5 ton na mieszkanie. Nie 
zostawiajmy ich pod zabudową, 
w piwnicy, parku…  

Podczas remontu należy pa-
miętać, że worki typu big-bag 
przeznaczone są do składowania 
gruzu i innych materiałów roz-
biórkowych. Nie jest to „śmiet-
nik” na wszystko, czego chcemy 
się pozbyć podczas prac budow-
lanych. Oczywiście działa to też 
w drugą stronę: gruzu nie wyrzu-
camy do odpadów zmieszanych. 

Zdajemy sobie sprawę, że pra-
widłowa segregacja wymaga wy-
siłku, ale apelujemy aby w miarę 
możliwości każdy starał się prze-
strzegać jej zasad. Pamiętajmy 
też, że taki obowiązek spoczywa 
na wszystkich, nie utrudniajmy 
więc życia innym i nie wrzucajmy 
śmieci do nie swoich pojemni-
ków. Dla budynków wielorodzin-
nych zostały ustawione duże 
pojemniki 1100 litrów, więc mały 
kontener „po drodze” z pewno-
ścią nie jest dla nas. 

Nie wiemy co przyniesie przy-
szłość, jakie zmiany jeszcze nas 
czekają, ale odwrotu od sortowa-
nia i prawidłowej utylizacji odpa-
dów nie ma. Sprawmy, żeby było 
nam łatwiej. 

  Kilka rad dla „Kowalskiego…”

1.  Gdy nie wiesz, gdzie wyrzucić 
dany odpad, na stronie fordon-
skasm.pl po prawej stornie mo-
żesz wybrać przycisk „Sprawdź 
gdzie wyrzucić odpad” zosta-
niesz przekierowany na stronę:  
https://www.czystabydgoszcz.
pl/odpady-komunalne/rady-na-
-odpady/sprawdz-wyrzucic-od-
pad/. Zamieszczona tam wy-
szukiwarka na pewno Ci w tym 
pomoże.

2.  Zgniataj papier i plastik 
przed wyrzuceniem.

3.  Kartony po mleku i sokach 
wyrzucamy do żółtego pojemni-
ka (metale i tworzywa sztuczne).

4.  Nie podrzucaj śmieci sąsia-
dom.

5.  Masz prawo ZA DARMO od-
dać do PSZOK-u 8 szt. opon z po-
jazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 ton na miesza-
nie w ciągu roku. Jadąc do PSZOK 
nie zapomnij zabrać dowodu 
zapłaty za śmieci, dla właści-
cieli mieszkań – potwierdzenie 
zapłaty za czynsz. Zostaniesz 
także poproszony o wypełnie-
nie oświadczenia o pochodzeniu 
odpadów. Kto korzysta z trans-
portu gabarytów, gruzu, itp. 
przez firmy zewnętrzne, musi 
wypisać tym firmom upoważ-
nienie. Oświadczenie oraz upo-
ważnienie znajdziesz na stronie: 
https://www.czystabydgoszcz.
pl/uwaga-od-1-lipca-nowe-za-
sady-przyjmowania-odpadow-
-w-pszok/

6.  Worek BIG BAG o pojemno-
ści 1m3 na odpady powstałe pod-
czas remontu możesz pobrać od 
przedsiębiorcy odbierającego od-
pady komunalne w danym sek-
torze (PRONATURA, CORIMP). 
Zabierz ze sobą dowód zapłaty 
za śmieci, dla właścicieli miesz-
kań – potwierdzenie zapłaty 
za czynsz. W ramach opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi na lokal mieszkalny 
przysługuje raz w roku odbiór 
odpadów w worku big-bag.  
PAMIĘTAJ: Natychmiast po 
skończonym remoncie lub zapeł-

nieniu worka zgłoś konieczność 
jego odbioru u przedsiębiorcy.

7.  Odpady wielkogabarytowe 
odbierane są z nieruchomości 
zgodnie z harmonogramem do-
stępnym na stronie internetowej 
https://www.czystabydgoszcz.
pl/odpady-komunalne/harmo-
nogramy-odbioru-odpadow/. 

W zasobach Fordońskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej harmono-
gramy umieszczone są również 
na tablicach informacyjnych 
w klatkach schodowych.

8.  Gabaryty wynoś najlepiej 
dzień przed planowanym, zgod-
nie z harmonogramem, odbio-
rem.

9.  Okna, drzwi z szybami, lu-
stra, szyby to nie gabaryty – wy-
wieź jest do PSZOK.

10.  Poniżej adresy i numery 
telefonów Punktów Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
które otwarte są codziennie 
w godzinach 8.00-20.00 z wyjąt-
kiem niedziel i dni świątecznych: 

DBAJMY WPÓLNIE
O ŚRODOWISKO I ESTETYKĘ 

NASZEGO OTOCZENIA.l

W dniu 28.07.2021 r. Pan 
Andrzej Wyżgowski, który 
od dwudziestu siedmiu lat 
sprawował funkcję Zastępcy 
Prezesa Zarządu Fordońskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
zakończył pracę zawodową 
i przeszedł na emeryturę.

Pożegnanie, choć bardzo 
skromne z uwagi na panującą 
pandemię, było okazją do po-
dziękowań i wspomnień. Pan 
Andrzej Wyżgowski związany 
był z Fordońską Spółdzielnia 
Mieszkaniową 38 lat. 

Alicja Majewska śpiewała, 
że „to nie sztuka wybudować 

nowy dom. Sztuka sprawić, by 
miał w sobie duszę”. I to po-
trafił Pan Andrzej Wyżgowski. 
Był wspaniałym, kompetent-
nym przełożonym. Mądrym 
i ciepłym człowiekiem. Od 
początku sprawowania funk-
cji zastępcy prezesa podej-
mował działania poprawia-
jące komfort zamieszkiwania 
w zasobach Spółdzielni oraz 
szukał oszczędności, obni-
żania kosztów utrzymania 
budynków. Potrafił dzielić 
się swoją wiedzą, wprowa-
dzał w arkana spółdzielczości 
kolejnych pracowników. Pan 
Andrzej Wyżgowski otrzymał 
podziękowania i wyrazy uzna-
nia oraz życzenia dalszych lat 
w zdrowiu od Pana Zbignie-
wa Sokoła – Prezesa Zarządu 
FSM, Rady Nadzorczej i pra-
cowników FSM.

Po odejściu Pana Andrzeja 
Wyżgowskiego na emeryturę 
stanowisko zastępcy prezesa 
zarządu objęła Pani Agniesz-
ka Samul. Pani Agnieszka Sa-
mul, licencjonowany zarząd-
ca nieruchomości, związana 
jest z Fordońską Spółdziel-
nią Mieszkaniową od 13 lat. 

Pełniła do tej pory funkcję 
Pełnomocnika Zarządu-Kie-
rownika Administracji Osiedli 
„Nad Wisłą”, „Tatrzańskiego” 
i „Niepodległości”. l

Planując prace remontowe 
w zasobach mieszkaniowych , 
w tym remonty elewacji budyn-
ków, przyłączy instalacji kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej 
służby techniczne Spółdzielni 
bardzo często stwierdzają nie-
prawidłowe wykonanie przez 
Mieszkańców nasadzeń drzew, 
krzewów i roślin ozdobnych 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektów kubaturowych  i in-
stalacji podziemnych. Rozu-
miemy, że nasadzenia małych 
drzewek i krzewów zostały 
wykonane w dobrej wierze, jed-
nak bez głębszych przemyśleń 
i perspektywy czasowej.
 W związku z powyższym ape-
lujemy, aby wszystkie plano-
wane nasadzenia uzgodnić  
z administratorem budynku, 
który sprawdzi jakie uzbrojenie 
przebiega na danym terenie, 
dotyczy to również ogródków 
przydomowych. Zachowanie 

pasa szerokości 3 m od ścian 
zewnętrznych budynku, za-
pewni bezkolizyjne  wykonanie 
prac remontowych na elewacji 
budynku, balkonach, loggiach 
oraz ochroni ściany budynku 
przed nadmiernym gromadze-
niem wilgoci  oraz niszczeniem 
faktury i powłok malarskich.  
Nawet  dokonanie nasadzeń 
w optymalnej odległości od 
ścian budynku nie zwalnia 
z wykonywania okresowej pie-
lęgnacji i cięć regulacyjnych 
rosnących drzew i krzewów.  
Przed nasadzeniem należy  
zastanowić się  jakie rozmiary 
w przyszłości może osiągną 
zasadzone drzewo i czy nie 
będzie ono stanowiło źródła 
konfliktów międzysąsiedzkich 
oraz zagrożenia dla budynku i  
mieszkańców.  l

Godzina 16:30, właśnie wra-
cam z pracy do domu. Każdy 
z Nas lubi ten moment jednak 
już  zapewne niewielu lubi mo-
ment poszukiwania. A czego 
właściwie szukamy? Jak to 
czego… wolnego miejsca do za-
parkowania swojego samocho-
du oczywiście. Pocieszającym 
może być fakt, że powyższy 
problem dotyka wielu Kierow-
ców aut (i nie mówimy tutaj 
tylko o Naszej Bydgoszczy – do-
tyczy to większości miast w Pol-
sce). Co prawda jest to bardziej 
uśmiech nerwowego politowa-
nia, ale co możemy zrobić?

 Na początek garść faktów. 
Jeszcze w 1950 roku Polacy 
posiadali około 40 tyś. zare-
jestrowanych samochodów. 
Dzisiaj ta liczba to około 24,3 
mln sztuk. Polska należy do 
czołówki państw europejskich 
w przeliczniku ilości aut (747 
samochodów) na 1000 miesz-
kańców. Różnica jest zatem 
astronomiczna. Tym bardziej 
jeśli zestawimy to z realiami, 
gdzie większość budynków 
wielorodzinnych powstałych do 
roku 2000 nie posiada własnych 

garaży/stanowisk – zazwyczaj 
są to place z miejscami posto-
jowymi w najbliższej okolicy 
nieruchomości lub po prostu 
wydzielone miejsca przy ulicy 
dojazdowej. Kiedyś, gdy wła-
sny samochód posiadały może 
dwie, trzy rodziny z całego blo-
ku problemem nie było wolne 
miejsce parkingowe, a kwestia 
posiadania auta w ogóle. Dzisiaj 
często zdarza się, że 2 auta są 
użytkowane przez jedno gospo-
darstwo domowe. A co jeśli do-
liczymy do tego auta służbowe, 
nie wspominając o tzw. potocz-
nie zwanych  „dostawczakach”, 
których używają kurierzy? 

Każdy chce gdzieś zaparko-
wać. Najlepiej żeby podjechać 
pod samą klatkę. Co poniektó-
rzy, gdyby się dało, parkowali-
by we własnym salonie, gdzieś 
między kanapą a telewizorem. 
Byłoby bliżej z przełożeniem 
zakupów z bagażnika do lo-
dówki. Tak się jednak nie da. 
Budynków już wybudowanych  
nie da się od siebie oddalić, nie 
można też rozciągnąć gruntów 
między nimi. Nie zawsze jest 
również możliwość wygospoda-

rowania nowych miejsc posto-
jowych z terenu nieruchomości 
przestrzegając obecnie obo-
wiązujących przepisów. Stając 
w miejscu niedozwolonym na-
rażamy się na mandat od służb 
porządkowych lub możliwość 
uszkodzenia samochodu przez 
„życzliwego” Sąsiada co na 
dłuższą metę jest chyba grą 
niewartą świeczki. Musimy pa-
miętać, że istnieje kilka możli-
wości wprowadzania zmian 
w tej problematycznej kwestii, 
jednakże zmiany muszą naj-
pierw nastąpić w Nas samych. 
Do tego problemu nie możemy 
podejść jednostkowo ale na po-
ziomie całych grup społeczno-
-sąsiedzkich. 

Tylko wspólne działania przy-
niosą korzyści całemu Społe-
czeństwu. Wśród zmian, które 
sami możemy wprowadzić w ży-
ciu codziennym warto wymienić 
chociażby tzw. carpooling czyli 
wspólne podróżowanie jednym 
autem kilku osób zatrudnionych 
w tej samej firmie. Kolejna pro-
pozycja, niestety póki co niedo-
stępna w naszym mieście, to 
tzw. carsharing czyli coraz bar-

dziej popularna opcja wynajmu 
aut na minuty ( posiadacze 
aplikacji za drobną opłatą są 
w stanie przetransportować się 
z punktu A do punktu B). Trze-
cia możliwość to oczywiście 
wybór komunikacji środkami 
transportu publicznego lub 
jednośladami z pominięciem  
własnych czterech kółek. Te 
pomysły powoli przychodzą do 
nas z „zachodu” czyli miejsc do 

których aspirujemy. Przecież 
każdy chce żeby traktowano 
Nas jak „zachód”. Każdy chce 
zarabiać jak „Oni” na zachodzie 
i żyć jak „Ci” z zachodu, w za-
chodnich standardach. Bardzo 
często niestety z tymi chęcia-
mi i zmianami nie idą w parze 
zmiany w naszej mentalności. 
Oczywiście pozostaje nam jesz-
cze opcja dalszego odgradzania 
się od siebie wzajemnie, bu-

dowania zapór i szlabanów dla 
„naszych” miejsc parkingowych. 
To też jest jakieś rozwiązanie, 
możemy dalej się grodzić, za-
budowywać, tworzyć betonowe 
osiedla i osłaniać od innych. 
Pytanie tylko czy są to działania 
słuszne i czy służą większemu 
dobru czy też służą tylko mnie 
i mojej własnej wygodzie?  l

JAK SOBIE PORADZIĆ Z PROBLEMEM SAMOCHODÓW?

N A S A D Z E -
N I A  D R Z E W 
I KRZEWÓW 
W  O B R Ę B I E 
B U D Y N K Ó W

ODPADY – JEST LEPIEJ, ALE MOŻE BYĆ JESZCZE LEPIEJ

ul. Jasinieckiej 7A
ul. Inwalidów 15
ul. Ołowianej 43
tel. 52 506 59 24
tel. 52 506 59 25
tel. 52 506 59 23

ZMIANY W SKŁADZIE
ZARZĄDU FSM

W 2021 roku odbyły się dwa 
spotkania (2 czerwca i 16 wrze-
śnia), poświęcone zagadnieniom 
wsparcia finansowego dla spół-
dzielni mieszkaniowych.
We wrześniowym spotkaniu 
z Marszałkiem Województwa 
uczestniczył Prezes FSM Pan 
Zbigniew Sokół i przedstawiciel 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Członków Spółdzielni Miesz-

kaniowych. W trakcie spotkań 
przedstawiciele spółdzielczo-
ści apelowali, aby spółdzielnie 
mieszkaniowe były traktowane 
podobnie jak inne podmioty, 
które mogą być bezpośrednimi 
beneficjentami unijnych środków 
pomocowych. O ile bezpośrednie 
wsparcie mogą uzyskać małe 
i średnie przedsiębiorstwa, orga-
nizacje pozarządowe, organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego 
o charakterze non-profit, organy 
publiczne i wiele innych podmio-
tów, to spółdzielnie mieszkanio-
we, ze względu na nieokreślony 
- wg Urzędu Marszałkowskiego 
- status prawny, nie mogą być 
bezpośrednimi beneficjentami 
unijnych środków pomocowych. 
Mogą jedynie z nich skorzystać, 
po ich rozdziale i przydziale za 

pośrednictwem gmin lub orga-
nizacji pozarządowych (fundacje, 
stowarzyszenia itp.). Na przykład 
zadania związane z rewitalizacją 
i mobilnością miejską, w tym 
z poprawą bezpieczeństwa na 
terenach miejskich, rozbudową 
małej architektury, tworzeniem 
sieci dróg, uliczek i chodników 
– pozostają obecnie wyłącznie 
w gestii gmin. To gmina może za-

decydować, czy będą realizowa-
ne na terenach spółdzielczych. 
Wiemy, że w Bydgoszczy są pro-
blemy z finansowaniem przez 
miasto oświetlenia terenów 
spółdzielczych i nie jest możli-
we realizowanie przedsięwzięć 
z budżetu obywatelskiego (BBO), 
zatem i z pośredniczeniem gmi-
ny, umożlwiającym finansowe 
wsparcie z Urzędu Marszałkow-

skiego, mogą być trudności. Tym 
nie mniej Zarząd FSM dokłada 
starań, aby np. Park Bydgoskich 
Spółdzielców na Osiedlu Bajka 
znalazł się w Gminnym Progra-
mie Rewitalizacji Miasta Byd-
goszczy. Zatwierdzona, dalsza 
rewitalizacja parku i rozbudowa 
placów zabaw o dodatkowy dla 
dzieci niepełnosprawnych, może 
umożliwić nie tylko wsparcie fi-

CZY BĘDĄ DOTACJE UNIJNE DLA SPÓŁ-
DZIELNI MIESZKANIOWYCH?
Spółdzielnie mieszkaniowe z naszego regionu od wielu lat podejmują starania, aby w szerszym zakresie mogły korzystać z unijnego 
dofinansowania na inwestycje służące ich członkom, a w wielu przypadkach również innym mieszkańcom osiedli spoza zasobów 
spółdzielczych. Jednym z elementów tych działań są spotkania organizowane z inicjatywy spółdzielczych związków rewizyjnych 
funkcjonujących w naszym województwie, tj. Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy 
i Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Toruniu, z Marszałkiem Województwa Piotrem Całbeckim oraz 
Pełnomocnikami Zarządu Województwa.
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niach mieszkaniowych oraz 
zagadnienia związane z Bydgo-
skim Budżetem Obywatelskim, 
czy problemy związane z odpro-
wadzaniem wód opadowych. 
Możliwość poddania pod głoso-
wanie mieszkańców i finansowa-
nia projektów realizowanych na 
terenach spółdzielczych z BBO 
jest ważną zmianą we współ-
pracy z Miastem, na której zależy  
Zarządowi FSM .

Przy udziale parlamenta-
rzystów, przedstawicieli władz 
samorządowych i Spółdzielni 
Mieszkaniowych w poniedzia-
łek, 30 sierpnia br. odbyła się 
uroczystość nadania parkowi na 
osiedlu Bajka nazwy Bydgoskich 
Spółdzielców i otwarcia nowego 
placu zabaw w tym miejscu.

Biznesmen roku
Miło jest nam Państwa poin-

formować, iż w dniu 21.06.2021 r. 

w Muzeum Wodociągów Prezes 
Zarządu FSM Zbigniew Sokół zo-
stał uhonorowany przez Kapitu-
łę Izby Przemysłowo Handlowej 
Województwa Kujawsko-Po-
morskiego tytułem BIZNESMEN 
ROKU 2020. Wraz z otrzymanym 
tytułem i dyplomami do Preze-
sa Zbigniewa Sokoła napłynęły 
gratulacje od Przewodniczącej 
Sejmiku Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego Elżbiety 
Piniewskiej, Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego Mikołaja Bog-
danowicza, Prezydenta Byd-
goszczy Rafała Bruskiego oraz 
właścicieli i dyrektorów firm 
zrzeszonych w Izbie Przemysło-
wo Handlowej Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.  

Działalność społeczna
P r o j e k t e m  o  n a j w i ę k-

szym zasięgu w tym roku była 
współpraca z Urzędem Mar-

szałkowskim Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, dzięki 
której 400 seniorów w zaso-
bach spółdzielni otrzymało 
prezent – wielkanocną pacz-
kę spożywczą. Paczki roznie-
śli  wolontariusze Fundacji 
„Kaktus”, których działania 
koordynowała Pani Prezes 
Fundacji Anna Leszczyńska. 
Z całego serca dziękujemy! 
Gorące podziękowania kieru-
jemy także do Rady Osiedla 
„Nad Wisłą”, której Przewod-
nicząca Pani Helena Jarze-
mska sprawnie pokierowała 
całą akcją na osiedlu. Pozo-
stałe Rady Osiedli FSM rów-
nież miały znaczący wkład 
w sprawne przeprowadzenie 
akcji. Pomógł Klub Seniora 
FSM i Polski Związek Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów 
„Koło Nowy Fordon”.

Wraz z Fundacją „Kaktus” 
realizowaliśmy jesienią tego 
roku konkurs artystyczny dla 
dzieci i młodzieży „Fordońskie 
żywioły kultury”. 

Zarząd FSM zaangażował 
się w akcję promującą utwo-
rzenie Centrum Kultury Fordon 
w budynku po szkole przy Ga-
wędy 5. Ponieważ mieszkańcy 
zasobów FSM stanowią sporą 
część Fordonu, Zarząd podjął 
decyzję o wspieraniu ww. in-
westycji. Decyzja poprzedzona 
została konsultacjami m.in. 
z koordynatorem przedsięwzię-
cia z ramienia Prezydenta Byd-
goszczy. Do akcji włączyli się 
pracownicy FSM i członkowie 
organów statutowych. 

Fordońska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa od lat wspiera 
finansowo również działalność 
Stowarzyszenia Miłośników 

Starego Fordonu, które orga-
nizowała w tym roku takie im-
prezy jak „Święto Starego For-
donu”, „Wisła kultura rzeki”.

To tylko najważniejsze in-
formacje dotyczące funkcjono-
wania Fordońskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Zapraszamy 
Państwa do śledzenia naszej 
strony internetowej www.
fordonskasm.pl, i do EBOKa. 

Mamy nadzieję, iż będzie nam 
dane spotkać się z Państwem 
wiosną przyszłego roku pod-
czas zebrań środowiskowych 
i później na walnym zgroma-
dzeniu członków. l

nansowe z Urzędu Marszałkow-
skiego, ale i dopłatę z PFRON.
W trakcie spotkań przedsta-
wiciele spółdzielni apelowali 
także, aby osobom z niepełno-
sprawnościami nie tylko ofero-
wać szerszy zakres sprofilowa-
nych i zindywidualizowanych 
form wsparcia, ale także by te 
osoby miały dostęp do innych 
efektów działań realizowanych 
z funduszy unijnych.  Szeroko 
omawiano problem z dobudową 
wind do budynków pięciokondy-
gnacyjnych i niższych, w których 
mieszkają osoby z niepełno-
sprawnościami i osoby w po-
deszłym wieku. Wskazano, iż 
w przypadku osób niepełno-
sprawnych dobudowa, jak i mo-
dernizacja wind, obecnie może 
być realizowana ze wsparciem 
finansowym w ramach „Pro-
gramu wyrównywania różnic 
między regionami III”. Jednak 
ten pozostający w gestii PFRON 
program ma ograniczenia. Do-
finansowywana inwestycja ma 
zapewnić lepszą dostępność co 
najmniej dwóch lokali, w któ-
rych mieszkają osoby z niepeł-
nosprawnością narządu ruchu, 
a warunkiem zawarcia umowy 
z PFRON jest przedstawienie 
pozytywnej decyzji o udzieleniu 
pożyczki przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego (w ramach tzw. 
instrumentu pożyczkowego 
na zapewnienie dostępności 
budynków BGK). Ponadto, za-
rządcy i właściciele budynków 
zainteresowani wykorzysta-
niem pomocy w dostosowaniu 
bloku do potrzeb niepełno-
sprawnych, na pewno powinni 
brać pod uwagę również opinię 
pozostałych (pełnosprawnych). 
W przypadku wind zewnętrz-
nych brak zgody dotyczy naj-
częściej dodatkowego hałasu, 
partycypacji w kosztach budo-

wy, wzrostu kosztów energii 
elektrycznej, kosztów konser-
wacji oraz obaw, iż zewnętrzny 
szyb windowy będzie zasłaniał 
widok z okna lub ograniczy na-
słonecznienie lokalu. O tym, że 
powyższe może mieć znaczenie 
przy dobudowie wind także do 
pozostałych budynków „ni-
skich” świadczą wyniki z prze-
prowadzonej w FSM ankiety, 
gdzie spośród 957 klatek zloka-
lizowanych w 210 budynkach, 
tylko mieszkańcy lokali z dwóch 
klatek pozytywnie odnieśli się 
propozycji dobudowy windy.
Urząd Marszałkowski ze zro-
zumieniem odnosi się do pro-
blemów osób, zwłaszcza star-
szych i niepełnosprawnych, 
zamieszkałych w wielorodzin-
nych budynkach na wyższych 
kondygnacjach bez windy. Dla 
wielu z nich pogorszenie sta-
nu zdrowia oznacza uwięzie-

nie w mieszkaniu. W trakcie 
wrześniowego spotkania przez 
Marszałka Województwa za-
deklarowana została pomoc 
w zakresie dostosowania tych 
budynków dla potrzeb miesz-
kańców. Ponieważ systemy 
wielkopłytowego budownic-
twa mieszkaniowego są zróż-
nicowane, padła propozycja 
wykonania przez naukowców 
z Politechniki Bydgoskiej eks-
pertyzy przykładowych budyn-
ków, z określeniem możliwości 
zamontowania w nich wind 
(wewnątrz lub na zewnątrz) 
i przedstawienia rozwiązań 
konstrukcyjnych ze spełnie-
niem wszelkich wymogów pra-

wa budowlanego oraz określe-
niem kosztów budowy windy. 
Urząd Marszałkowski zade-
klarował sfinansowanie tych 
opracowań. 
W trakcie spotkania preze-
si spółdzielni poinformowali 
Marszałka Województwa, iż od 
kilku lat w zarządzanych przez 
nich zasobach prowadzona jest 
modernizacja dźwigów osobo-
wych w budynkach wysokich, 
polegająca na przedłużeniu 
jazdy windy do poziomu przy-
ziemia, a w rozszerzonym za-
kresie - z wydłużeniem jazdy na 
zamieszkałe jedenaste piętro 
wieżowca. Również w tym przy-
padku, jeśli zostaną spełnione 
wymogi wynikające z „Progra-
mu wyrównywania różnic mię-
dzy regionami III”, można otrzy-
mać dofinansowanie z PFRON.
Spośród około dwudziestu ob-
szarów, jakie zawarte są w sze-

ściu grupach tematycznych ce-
lów polityki spójności UE, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego oferu-
je spółdzielniom mieszkanio-
wym pomoc finansową m.in. 
w poprawy efektywności ener-
getycznej budynków, tj. na ich 
ocieplanie budynków, wymianę 
pokrycia dachowego, montaż 
energooszczędnego oświetle-
nia, itp. Wsparcie w tym przy-
padku można uzyskać ze środ-
ków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego (RPO) 
poprzez instrumenty finanso-
we oraz konkursy. Spółdzielnie 
dofinansowanie w tym zakresie 

mogą otrzymać także z rządo-
wego Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 
W przypadku tzw. głębokiej 
modernizacji energetycznych 
budynków wielorodzinnych, 
spółdzielnie mogą starać się 
o niekomercyjne pożyczki, któ-
re oferuje Getin Noble Bank, 
dysponujący środkami z RPO 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu. 
Problemem pozostaje jednak 
to, że najważniejsze zadania 
termomodernizacyjne, na które 
można przeznaczyć pieniądze 
z pożyczek i tym samym sko-
rzystać ze wsparcia finansowe-
go, przez większość spółdzielni 
zostały już wykonane. 
To z czego spółdzielnie mogą 
obecnie skorzystać, to roz-
wiązania w dziedzinie zielonej 
energii oraz nowoczesnych 
technologii do przydomowej 

produkcji elektryczności i sko-
jarzonej produkcji elektryczno-
ści i ciepła. Fotowoltaika coraz 
częściej w naszym regionie 
zaczyna pojawiać się na bu-
dynkach mieszkalnych, także 
wielorodzinnych. W przypadku 
spółdzielni, pozyskiwana w ten 
sposób energia elektryczna 
może zostać spożytkowana wy-
łącznie na potrzeby własne. Nie 
może być rozdzielana bezpo-
średnio między mieszkańców. 
W związku z tym przeznaczona 
jest na realizowanie wspólnych 
potrzeb wszystkich mieszkań-
ców, np. na: oświetlenie klatek 
schodowych, przejść, garaży, 
pracę wind, bram, wentylacji, 

klimatyzacji oraz na ogrzewanie 
budynku dzięki zasilaniu pom-
py ciepła. Wykorzystywanie in-
stalacji fotowoltaicznej tylko na 
samo oświetlenie części wspól-
nych budynku jest nieopłacalne. 
Niewykorzystaną energię moż-
na odprowadzić do sieci ogól-
nej na zasadzie net-meteringu 
(opomiarowania netto), z tym, 
że maksymalny zwrot energii 
na jaki może liczyć właściciel 
mikroinstalacji wynosi 60%. 
Pozostałe 40% nadwyżki ode-
słanej do sieci dystrybucyjnej 
traktowane jest jako pokrycie 
kosztów. O tym, że można uzy-
skać znaczące dofinansowanie 
do fotowoltaiki może świadczyć 
wsparcie ze środków UE w wy-
sokości 660 tys. PLN, jakie na 
zakup i instalację OZE w postaci 
paneli fotowoltaicznych otrzy-
mała ostatnio SM Kopernik 
w Toruniu.
Ponadto, wsparcie można uzy-
skać startując w aktualnych 
konkursach RPO, dotyczących 
rewitalizacji obszarów miej-
skich. Środki można uzyskać 
na remont zdegradowanych 
budynków wraz z zagospodaro-
waniem przyległego otoczenia, 
remont części wspólnych wielo-
rodzinnych budynków mieszkal-
nych, rozbudowę podstawowej 
infrastruktury komunalnej (np. 
przewodów lub urządzeń wo-
dociągowych, kanalizacyjnych, 
ciepłowniczych, elektrycznych). 
Ale jak już wcześnie zasygnali-
zowano, to gmina decyduje 
o tym, gdzie ww. inwestycje 
będą realizowane. 
Według informacji z Urzędu 
Marszałkowskiego, spółdzielnie 
mieszkaniowe mogą starać się 
o środki na przebudowę istnieją-
cych systemów ciepłowniczych, 
budowę nowych odcinków sie-
ci cieplnej wraz z przyłączami 

i węzłami ciepłowniczymi, 
a także podłączenie budynków 
do sieci ciepłowniczej. Dofinan-
sowanie jest możliwe poprzez 
konkurs w ramach ogólnopol-
skiego Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, 
który organizuje Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Podobna 
ścieżka dotyczy dofinansowania 
w ramach programów wspoma-
gających tzw. małą retencję, tj. 
budowę instalacji do zbierania 
i gromadzenia wód opadowych.
Ze swojej strony Urząd Mar-
szałkowski zachęca spółdziel-
nie mieszkaniowe do udziału 
w programach powiązanych 
z pomocą socjalną dla miesz-
kańców zakresie tworzenia 
usług społecznych (przed-
szkola, żłobki, itp.), a przede 
wszystkim dotyczących senio-
rów i osób niepełnosprawnych, 
w ramach tzw. włączenia spo-
łecznego. Urząd Marszałkowski 
rolę spółdzielni widzi w orga-
nizowaniu w zasobach spół-
dzielni m.in. dziennych domów 
pobytu, domów dziennej opieki 
medycznej, klubów integracji 
społecznej, warsztatów terapii 
zajęciowej itp. Istnieje jednak 
w tym zakresie podstawowe 
ograniczenie, gdyż spółdzielnia 
mieszkaniowa, jak już wcze-
śniej wspomniano, nie może 
być bezpośrednim beneficjen-
tem środków unijnych pozyski-
wanych na ten cel. Jedyna droga 
jaką wskazano spółdzielniom, 
to zorganizowanie współpracy 
z organizacjami pozarządowy-
mi, np. z utworzonymi w tym 
celu fundacjami. l

BYDGOSZCZ W KWIATACH I ZIELENI
Kolejna edycja najstar-

szego „zielonego” konkursu 
w Bydgoszczy, organizowa-
nego przez Towarzystwo Mi-
łośników Miasta Bydgoszczy, 
dobiegła końca. Jak co roku, 
mieszkańcy mieli okazję po-
walczyć o nagrody za najpięk-
niejszy ogródek lub ukwiecony 
balkon.  

Konkurs jest kierowany do 
wszystkich mieszkańców. Każ-
dego roku udział w nim bierze 
około 150-200 osób.

Miło nam poinformować, iż 
16 mieszkańców Fordońskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej zo-

stało nagrodzonych dyploma-
mi i otrzymało nagrody w po-
staci sadzonek roślin i narzędzi 
ogrodniczych. 
Jedna z najmłodszych uczest-
niczek z osiedla Niepodległości  
została uhonorowana nagrodą 
Expressu Bydgoskiego.

Największym zainteresowa-
niem konkurs cieszył się na 
osiedlu Szybowników.

         Źródło: Express Bydgoski 

ZIELEŃ – WYCINKA I NASADZENIA

Wycinać czy nie wycinać? Oto 
jest pytanie… Co lub kto przesą-
dza o tym, żeby wyciąć drzewo 
lub krzew? Jakie kierują ludźmi 
pobudki? Najczęściej odpowie-
dzią nie jest czyjeś widzimisię, 
gorszy nastrój danego dnia lub 
sąsiedzka złośliwość a po pro-
stu zwykła potrzeba. Na wstępie 
zaznaczę, że osobiście jestem 
wielkim zwolennikiem zieleni 
w miastach i osobą wrażliwą 
na naturę w ogóle natomiast 
moja prywatna opinia nie ma 
w takich przypadkach żadnego 
znaczenia. 

Wracając do postawionych 
na wstępie pytań, najczęściej 
spotkać się można ze stwier-
dzeniem, że to Fordońska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa chce 
wyciąć drzewo, analogicznie, 
że to administrator chce wyciąć 
drzewo. Słowo „chcę” jest tutaj 
podkreślone nie bez przyczyny 
– mianowicie dlatego, że to po 
prostu nieprawda. Najczęściej 
osobą, którą chce wyciąć drze-
wo (lub krzew) jest Mieszka-
niec lub Członek Spółdzielni. 
Ponieważ nie może zrobić tego 
sam, zwraca się do osób lub in-

stytucji, które mogą mu w tym 
pomóc. I tutaj właśnie pojawia 
się Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
bo to na jej terenie takie drzewo 
rośnie albo dalszy rozrost bezpo-
średnio dotyczy osób zamiesz-
kujących jej zasoby. Zgłoszenie 
do Urzędu Miasta (czyli organu 
wydającego decyzję w przypad-
ku każdego usuwanego drzewa 
z terenu danej gminy) również 
składa Spółdzielnia, natomiast 
nie oznacza to, że FSM chce bądź 
nie chce się danego drzewa po-
zbyć – jesteśmy po prostu jedną 
ze stron jako właściciel terenu, 
na którym ono rośnie. 

Spółdzielnia zgłasza do usu-
nięcia drzewa tylko wtedy, gdy 
ich dalszy rozrost może znisz-
czyć lub już niszczy instalacje 
podziemne takie jak np. prąd, 
woda, kanalizacja, o których 
niewielu wie, bo ich po prostu 
nie widać. Takie przypadki mogą 
dotyczyć również sytuacji, w któ-
rych zaczyna dochodzić do nisz-
czenia mienia np. elewacji, gdyż 
drzewo zostało zasadzone zbyt 
blisko budynku. Zawsze jest ja-
kiś powód. Osoby czy organi-
zacje niezorientowane w danej 
sprawie, nieznające powodów 
podejmowanych działań, na 
słowo „wycinka” od razu reagują 
emocjonalnie, często wręcz agre-
sywnie, bo „znowu w tej spół-
dzielni coś wymyślili”. Spiesząc 
z wyjaśnieniem, nikt niczego nie 
wymyślił, pojawiła się po prostu 
potrzeba. 

Dla przykładu pozwolę sobie 
przytoczyć sprawę z tego roku. 
Na osiedlu Bajka, bardzo blisko 
blaszanych garaży rośnie duże 
drzewo – topola. System ko-
rzeniowy topoli rozrósł się tak 
bardzo, że jej korzenie zaczęły 
rozsadzać posadzki w 3 gara-
żach, których Właściciele zwró-

cili się do FSM z prośbą o pomoc, 
gdyż dalsze użytkowanie tych 
garaży staje  się praktycznie 
niemożliwe. Po wykluczeniu 
alternatywnych pomysłów na 
rozwiązanie tego problemu (tj. 
frezowanie części asfaltu, na-
prawy ślusarskie) administrator 
wdrożył procedurę mającą na 
celu usunięcie drzewa. Miesz-
kańcy najbliżej położonej nie-
ruchomości, którzy są zarówno 
sąsiadami poszkodowanych nie 
wnieśli żadnych sprzeciwów co 
do zasadności takiego wniosku. 
Jakież było moje zdziwienie, gdy 
do administracji zaczęły napły-
wać sprzeciwy osób, które w ża-
den sposób nie są związane ze 
sprawą, nie znają przyczyny zło-
żenia wniosku o wycinkę, w ogó-
le nie za interesowały się tema-
tem co, jak i dlaczego?! Złożyły 
sprzeciw, ponieważ w jednym 
z lokalnych dzienników przeczy-
tały, że zła spółdzielnia wycina 
dziesiątki drzew na terenie For-
donu i wystarczy napisać maila, 
żeby spróbować te nieludzkie 
zachowania wbrew naturze po-
wstrzymać. Czy ktoś pokusił się 
(w tym konkretnym przypadku) 
żeby skontaktować się z admini-
stratorem dlaczego Spółdzielnia 
chce przeprowadzić wycinkę? 
Czy służy ona czemuś więcej 
niż tylko chęci wysłuchania od-
głosów piły łańcuchowej? Czy 
administrator za punkt honoru 
postawił sobie chęć niszczenia 
przyrody? Na każde z tych pytań 
odpowiedź jest jedna i ta sama 
– NIE. Zrobił to, bo wykonywał 
swoją pracę chcąc pomóc Miesz-
kańcom, którzy takiej pomocy od 
niego oczekiwali. 

Bardzo cenię sobie inicjatywy 
obywatelskie. Zwłaszcza takie, 
które mają na celu zadbanie o in-
teres większy aniżeli dotyczący 

tylko bezpośredniego miejsca 
swojego zamieszkania. Jedna 
z takich grup aktywnie działa 
w temacie ochrony przyrody 
i rosnących drzew na terenie na-
szego miasta i całego wojewódz-
twa. Ich działania uważam za 
szlachetne i z dobrych pobudek. 
Chcą zadbać nie tylko o to, co wi-
dzimy i czym oddychamy teraz, 
ale również o to, co pozostanie 
po nas dla następnych pokoleń. 
Przejawy takich inicjatyw należy 
chronić i wspierać, natomiast 
zachęcam do tego by działania 
takich grup opierały się o prze-
słanki merytoryczne. By zgłębiły 
temat, zanim zaczną nawoływać 
innych do sprzeciwu tylko dlate-
go, żeby w poczuciu spełnienia 
obywatelskiego obowiązku, 
w domowym zaciszu poczuć się 
lepiej. A to, że sąsiad nie może 
wjechać do swojego garażu? 
A co mnie to obchodzi, skoro 
uratowałem jedno drzewo, któ-
rego nawet nie widziałem i nie 
wiem dokładnie gdzie rośnie. 
A to, że przy wycięciu nakłada-
ny jest obowiązek nasadzenia 
co najmniej 2 innych drzew? 

Oczywiście, że nie dadzą one na 
początku tyle tlenu, ile dałoby to 
duże, natomiast pamiętajmy, że 
każde drzewo kiedyś było zaled-
wie nasionkiem. Dajmy im trochę 
czasu na to żeby mogły urosnąć 
i żebyśmy wspólnie, w ich cieniu, 
mogli odetchnąć pełną piersią. 

Podsumowując, dbajmy ra-
zem o środowisko. Rozmawiaj-
my ze sobą, bo tylko w taki spo-
sób unikniemy nieporozumień. 
To że ktoś chce wyciąć drzewo nie 
oznacza jeszcze, że chce zostać 
bezkarnym drwalem-amatorem. 
Pamiętajmy, że za jedno drzewo 
usunięte, musimy nasadzić co 
najmniej dwa inne. Czy muszą 
rosnąć w tym samym miejscu? 
Oczywiście, że nie, nie trzeba 
ich zasadzić na terenie nawet 
tej samej działki, natomiast za-
sadzić je trzeba. Kto wie, może 
w innym miejscu na poczet tych 
usuniętych, samotnych drzew 
gdzieś powstaje piękny szpaler, 
w którego cieniu przejdziemy się 
kiedyś na spacer? l 
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Rewitalizacja Parku Byd-
goskich Spółdzielców ma na 
celu zachęcenie wszystkich 
mieszkańców do wypoczynku 
wśród zieleni oraz aktywnego 
spędzania czasu. W ramach 
prowadzonych na tym terenie 
inwestycji wykonano nie tylko 
nowe oświetlenie i ścieżki ale 
także nowe ławki i odnowienie 
zieleni. Naszym marzeniem jest 
stworzenie miejsca łączącego 
wszystkie pokolenia mieszkań-
ców Fordonu.  

Z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach, w samym „ser-
cu” parku powstał nowy plac 
zabaw, na którym w przyjaznym 
otoczeniu beztroskie chwile spę-
dzają nie tylko dzieci ale i osoby 
dorosłe. Jest to miejsce, które 
już przed otwarciem cieszyło się 
dużym zainteresowaniem i które 
na buziach wielu dzieci powodu-
je uśmiech. Ale to z pewnością 
każdy z nas rozumie. Któż bo-
wiem nie sięga czasem pamię-

cią do wakacji spędzanych na 
placu zabaw. Do zabaw, które 
trwały od rana do wieczora… Do 
wszystkich tych chwil, które tak 
szybko niestety uleciały. Teraz 
takie chwile na tym placu może-
my zapewnić naszym dzieciom 
i wnukom. Tak by wśród rówie-
śników i nowych urządzeń mo-
gli bawić się ograniczeni tylko 
i wyłącznie własną wyobraźnią. 
A jak wiemy wyobraźnia dzieci 
nie ma granic. Tym bardziej, że 
piasek znajdujący się na terenie 
placów zabawach pozwala się 
poczuć jak nad morzem. Cóż za 
budowle już tam powstały? Ile 
pięknych zamków już mogliśmy 
podziwiać? 

Aby ten uśmiech mógł po-
zostać jak najdłużej musimy 
wszyscy dołożyć do tego starań. 
Zwróćmy zaś szczególną uwa-
gę na niewłaściwe zachowania 
sąsiadów, znajomych czy osób 
spacerujących po parku. Plac za-
baw bowiem ma być miejscem 

dla naszych pociech. Pamiętaj-
my, że piasek ten ma przede 
wszystkim być bezpiecznym 
podłożem do zabaw dzieci, 
a nie wielką kuwetą dla psów. 
Nieopodal znajduje się wybieg 
dla psów, który z pewnością 
bardziej przepadnie do gustu na-
szym pupilom. Reagujmy widząc 
osoby notorycznie uszkadzające 
wkładki w furtkach ogrodzenia. 
Przecież ogrodzenie to powstało 
wyłącznie 

dla bezpieczeństwa naszych 
dzieci. To dzięki NAM - miesz-
kańcom Fordońskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej mogło powstać 
tak wspaniałe miejsce, którego 
na terenie Fordonu brakowało 
od dawna. Nie bójmy się zatem 
zgłaszać wszelkich przejawów 
wandalizmu odpowiednim służ-
bom. Wygląd naszego otoczenia 
w dużej mierze zależy od nas sa-
mych. l

E. Ulatowska

DBAJMY O NOWY PLAC ZABAW!
Przy udziale parlamentarzy-

stów, przedstawicieli władz 
samorządowych i Spółdzielni 
Mieszkaniowych w poniedzia-
łek, 30 sierpnia br. odbyła się 
uroczystość nadania parkowi 
na osiedlu Bajka w Fordonie 
nazwy Bydgoskich Spółdziel-
ców i otwarcia nowego placu 
zabaw w tym miejscu.

Nazwa „Park Bydgoskich 
Spółdzielców” została nadana 
uchwałą Rady Miasta Bydgosz-
czy z 23 grudnia 2020 roku.

Otwarcia uroczystości doko-
nał Prezes Zarządu Fordońskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
Zbigniew Sokół, który powitał 
wielu zaproszonych gości, ale 
przede wszystkim mieszkań-
ców Fordonu.

W wydarzeniu wzięli udział: 
Posłowie Tomasz Latos i Jan 
Szopiński, Zastępca Prezy-
denta Bydgoszczy Mirosław 
Kozłowicz i Radni Rady Miasta 
Bydgoszczy: Kazimierz Drozd 
i Andrzej Młyński, a także 
przedstawiciele Bydgoskich 
Spółdzielni Mieszkaniowych 
i innych branż spółdzielczych. 
Symbolicznego odsłonięcia 
tablicy parku Bydgoskich Spół-
dzielców dokonali Państwo 

Danuta i Medard Pulkowscy – 
członkowie Bydgoskiej SM od 
1957 roku.

Ponadto Państwo Pulkowscy 
zostali obdarowani medalem 
okolicznościowym wybitym 
z okazji 200-lecia spółdziel-
czości na ziemiach polskich, za 
krzewienie idei spółdzielczych 
w codziennym życiu.

Natomiast Panowie – Krzysz-
tof Gutowski, Jan Szopiński 
oraz Tomasz Latos otrzymali 
medale okolicznościowe wybite 
z okazji setnej rocznicy uchwa-
lenia Prawa Spółdzielczego 
w Polsce za propagowanie idei 
spółdzielczych w życiu społecz-
nym.

Serdecznie dziękujemy spon-
sorom ławeczek za wsparcie 
naszej inicjatywy, przybyłym 
gościom, Członkom organów 
statutowych FSM, mieszkań-
com naszej dzielnicy Fordon 
za udział w tym wyjątkowym 
wydarzeniu.

Poniżej fotorelacja z tej uro-
czystości. l

A. Sokołowska 

WIELKIE OTWARCIE PARKU
BYDGOSKICH SPÓŁDZIELCÓW

Spółdzielnie mieszkaniowe 
są najbardziej rozpoznawalną 
grupą spółdzielczą w Bydgosz-
czy W naszym mieście mamy 
19 spółdzielni mieszkaniowych 
i praktycznie wszystkie zrzeszo-
ne są w Regionalnym Związku 
Rewizyjnym Spółdzielni Miesz-
kaniowych w Bydgoszczy. Wy-
jątek stanowi znacząca na ryn-
ku deweloperskim, działająca 
na Osowej Górze i Czyżkówku, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa SIM. 

W Bydgoszczy funkcjonują tak-
że oddziały zamiejscowe spół-
dzielni mieszkaniowych z innych 
miast, jak chociażby SM Gawra. 

Poza spółdzielniami miesz-
kaniowymi najliczniejsza grupę 
spółdzielczą stanowią w Byd-
goszczy spółdzielnie socjalne. 
Ich charakterystyczną cechą jest  
wytwarzanie dóbr i usług uży-
teczności publicznej. W porów-
naniu z innymi grupami spół-
dzielczymi ich historia nie jest 

długa, bo liczy kilka dekad. Na 
świecie ten nowy typ spółdzielni 
pojawił się w latach 70. XX wieku, 
aby zaistnieć równie ż w naszym 
mieście.  W Bydgoszczy mamy 
obecnie 12 spółdzielni socjalnych, 
co stanowi 18% tych spółdzielni 
działających w województwie ku-
jawsko-pomorskim i 5% w skali 
kraju. Na szczególną uwagę za-
sługuje współpraca spółdzielni 
wywodzących się z różnych grup 
spółdzielczości, jak np. Spół-
dzielni Socjalnej Bydgoszczanka 
z bydgoskimi spółdzielniami 
mieszkaniowymi w ramach ro-
bót remontowo-budowlanych 
i innych prac świadczonych przez 
tę spółdzielnię. 

Podobnie układa się współpra-
ca spółdzielni mieszkaniowych 
z inną grupą instytucji spółdziel-
czych, jakimi są banki spółdziel-
cze. Spółdzielnie mieszkaniowe 
są ich klientami. W Bydgoszczy 
swoją siedzibę ma jeden ze star-
szych w naszym kraju banków 
spółdzielczych. Bydgoski Bank 
powstał w 1926 roku i został 
zarejestrowany w sądzie Rejo-
nowym w Bydgoszczy pod nr 126 
Rejestru, jako spółdzielnia kredy-
towa pod nazwą Kasy Stefczyka. 
Od tego czasu funkcjonował pod 
różnymi nazwami i w różnych for-
mach organizacyjnych. Obecnie 
posiada osiem placówek w wo-
jewództwie kujawsko-pomor-
skim i zaliczany jest do liderów 

w grupie banków spółdzielczych 
w kraju. Poza tym w Bydgoszczy 
istnieje kilkanaście oddziałów 
banków spółdzielczych posia-
dających głównie swoją siedzibę 
w innych miejscowościach nasze-
go regionu i to zarówno zrzeszo-
nych w Spółdzielczej Grupie Ban-
kowej (SGB) jak i grupie Bankowej 
Polskiej Spółdzielczości (BPS).

Uhonorowanie nazwą parku 
obejmuje wszystkie bydgoskie 
spółdzielnie, których nie sposób 
tu wymienić. A przecież funkcjo-
nuje w naszym mieście Bydgoska 
Spółdzielnia Spożywców, znana 
do 2002 roku dodatkowo pod 
nazwą „Społem”. Jest w Byd-
goszczy Spółdzielnia Gastrono-
miczna i funkcjonująca od ponad 

70 lat Spółdzielnia Pracy „Pre-
cyzja”. Nie należy zapominać 
także o Bydgoskiej Spółdzielni 
Ogrodniczo-Pszczelarskiej lub  
znanej i uznawanej  przed kilku-
nastu laty Bydgoskiej Spółdziel-
nia Mleczarskiej Osowa, która  
w 2005 roku została członkiem 
prężnego polskiego konsorcjum, 
tj. jednej z największych obecnie 
polskich spółdzielni mleczar-
skich - Spółdzielni Mleczarskiej 
„Mlekpol”. Dlatego cieszy fakt, 
że bydgoscy spółdzielcy, oprócz 
ulicy Spółdzielczej  w bydgoskim 
Łęgnowie będą mieli „swój” park 
w Fordonie. l

SPÓŁDZIELCZOŚĆ W BYDGOSZCZY
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W dniu 19 listopada 2021 r. 
w Klubie „Heros” odbyła się 
uroczystość wręczenia nagród 
uczestnikom konkursu pt. 
“Fordońskie żywioły kultury”.  
Konkurs skierowany  był do 
dzieci i młodzieży, zamiesz-
kującej Fordon i realizowany 

w trzech kategoriach: pla-
stycznej, fotograficznej i mu-
zycznej.

Młodzi artyści odkrywali 
Fordon. W tej przygodzie po-
magały  im żywioły – woda, 
ogień, powietrze i ziemia. Ich 
obecność uwiecznili w  swoich 

pracach plastycznych, fotogra-
ficznych i muzycznych. 

To była piękna uroczystość 
i piękny koncert! Dziękuje-
my Zespołowi  Quadrans, 
a wszystkim Naszym Laure-
atom gratulujemy!

Projekt realizowany przez 
Fundację Kaktus i fordońską 
Spółdzielnie Mieszkaniową 
dofinansowany został ze środ-
ków Miejskiego Centrum Kul-
tury w Bydgoszczy w ramach 
programu „Kooperacje – For-
don 2021”.

Oto wyniki konkursu:

KONKURS PLASTYCZNY  
„Fordońskie żywioły kultury”

W KATEGORII
PRZEDSZKOLNEJ:

I miejsce: Antonina Lewan-
dowska lat 6, za pracę „For-
doński deszczyk nad pagór-
kami”

II miejsce ex equo: Hanna 
Maszlanka, 4 lata, za pracę 
„Most fordoński” oraz Mate-
usz Chrzczonowicz, lat 5, za 
pracę „Pożar lasu na fordoń-
skich górkach”

III miejsce: Bartłomiej Le-
wandowski, lat 6 (bez tytułu)

wyróżnienie ex equo: Woj-
ciech Burek lat 6 (bez tytułu) 
oraz Natan Machowski lat 5, 
za pracę „Wyszogród oczami 
dziecka”

W KATEGORII SZKOLNEJ:

I miejsce: Eliza Kwiatek, lat 
11, za pracę „Natura w Byd-
goszczy”

II miejsce ex equo: Jeremiasz 
Szczypiorski, lat 9, za pracę 
„Żywioły w Fordonie” oraz 
Zuzanna Wera, 10 lat, z pracę 
„Most fordoński”

III miejsce ex equo: Marta 
Burek, 8 lat, (bez tytułu) oraz 
Dawid Brzozowski, lat 10, (bez 
tytułu)

wyróżnienie: Adrianna Wit-
kowska lat 10, za pracę „Nocny 
ogień”

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„Fordońskie żywioły kultury”

I miejsce: Tomasz Lewan-
dowski lat 12

II miejsce: Jan Lewandowski 
lat 15

III miejsce:  Magdalena Le-
wandowska lat 10

III miejsce: Hubert Lipiński 
lat 11

KONKURS MUZYCZNY 
„Fordońskie żywioły kultury”

I miejsce: Marta Tomczyk

II miejsce: Nadia Orszt

II miejsce: Magdalena Le-
wandowska

Kupno mieszkania wiąże się 
z poniesieniem wysokich na-
kładów finansowych. Dlatego 
ubezpieczenie mieszkania jest 
zagwarantowaniem sobie kom-
fortu psychicznego oraz bezpie-
czeństwa na wypadek różnego 
typu zdarzeń. W przypadku nie-
szczęśliwego zdarzenia ubezpie-
czyciel wypłaci nam stosowne 
odszkodowanie.

Ważnym aspektem ubezpie-
czenia jest poczucie bezpieczeń-
stwa podczas naszej nieobecności 
w mieszkaniu. Ubezpieczyciele 
proponują m.in. ubezpieczenie 
na wypadek włamania i kradzie-

ży. Warto poprosić zaufanego są-
siada aby wyjął korespondencję 
z naszej skrzynki czy od czasu do 
czasu włączył światło w naszym 
mieszkaniu.

Mieszkając w domach wielo-
rodzinnych powinniśmy mieć na 
uwadze również ubezpieczenie 
od Odpowiedzialności Cywilnej 
(OC), czyli ubezpieczenie w razie 
wyrządzenia szkód osobom trze-
cim. Szkody mogą być różne np. 
zalanie mieszkania usytuowa-
nego poniżej lub przypadkowe 
potrącenie przechodnia podczas 
jazdy rowerem. Rozsądnie jest 
zabezpieczyć swój lokal miesz-

kalny w przypadku jego wynajmu. 
Mieszkanie wynajmowane nara-
żone jest na różnego typu znisz-
czenia. Umowa zawarta   z loka-
torami, nie gwarantuje uniknięcia 
strat, a te przy np. pożarze czy za-
laniu, mogą być ogromne. Właści-
ciel wynajmowanej nieruchomo-
ści powinien wybrać taką polisę, 
która uwzględniała będzie jak 
najwięcej zdarzeń losowych. 

Przy zawieraniu umowy ubez-
pieczenia, coraz częściej moż-
na wykupić dodatkową usługę 
„assistance”, która służy do za-
pewnienia pomocy fachowca np. 
elektryka, hydraulika, ślusarza 

w przypadku wystąpienia awarii 
w mieszkaniu.

Trochę teorii czym jest ubezpie-
czenie mieszkania:

Ubezpieczenie mieszkania 
ma charakter dobrowolny. Może 
obejmować ruchomości domowe 
i elementy stałe oraz samą nieru-
chomość czyli lokal mieszkalny, 
a także piwnicę, czy garaż.

Na podstawie zawartej umo-
wy ubezpieczenia ubezpieczyciel 
pokrywa straty powstałe z okre-
ślonych przyczyn losowych typu: 
pożar, powódź czy kradzież z wła-
maniem. Sumę ubezpieczenia 
ustala się na podstawie wyboru 
właściciela - osoby posiadającej 
tytuł prawny do lokalu. Ubezpie-
czyć można ruchomości domo-
we, elementy stałe - np. meble 
w zabudowie odpowiedzialność 
cywilną w życiu prywatnym oraz 
lokal mieszkalny. Pamiętajmy, że 
suma ubezpieczenia to najwyż-
sza kwota, jaką można uzyskać   
w przypadku wystąpienia szko-
dy. Należy ją dobrać rozważnie, 
by w razie straty mieszkania (np. 

spowodowanej pożarem) otrzy-
mać z tytułu odszkodowania 
środki finansowe odpowiadające 
jego rzeczywistej wartości. 

Inaczej możemy narazić się na 
niedoszacowanie,  polegające na 
tym, że ustalona suma ubezpie-
czenia jest zbyt niska i nieade-
kwatna do wartości ubezpiecza-
nych przedmiotów. Dlatego warto 
również pamiętać o uaktualnianiu 
wartości sum ubezpieczenia, 
zwłaszcza w przypadku polis za-
wartych przed laty.

Istnieje możliwość ubezpiecze-
nia lokalu mieszkalnego będącego 
w zasobach naszej Spółdzielni, 
w jednym z towarzystw ubez-
pieczeniowych. To ubezpieczenie 
mieszkania ze składką płatną 
miesięcznie wraz z opłatami za 
lokal mieszkalny. Dzięki temu roz-
wiązaniu składka nie obciąża nas 
jednorazowym – większym wy-
datkiem, a występuje jako koszt 
comiesięczny. Wysokość składki 
uzależniona jest od wyborów po-
dejmowanych przez mieszkańców 
zawierających umowę ubezpie-

czenia. Polisa zawierana jest bez-
terminowo, do odwołania przez 
ubezpieczającego, nie ma więc 
konieczności pamiętania o jej 
corocznym odnowieniu. Zatem 
ryzyko przeoczenia zachowania 
ciągłości ubezpieczenia lokalu 
zostaje wykluczone. Dodatkowo 
polisa jest tak skonstruowana, 
że np. przy sprzedaży lokalu jest 
rozwiązywana automatycznie 
lub jeśli chcemy zrezygnować 
z ubezpieczenia wystarczy złożyć 
pisemne wypowiedzenie z za-
chowaniem jednomiesięcznego 
terminu wypowiedzenia.

Podsumowując mieszkanie jest 
często naszym najwartościow-
szym składnikiem majątku. Ry-
zyko jego uszkodzenia lub utraty 
w wyniku zdarzeń losowych to 
dotkliwe doświadczenie. Aby za-
bezpieczyć się przed takim ciosem 
finansowym warto ochronić doby-
tek, decydując się na wykupienie 
polisy ubezpieczeniowej. l

Poradnik dla Mieszkańców

DLACZEGO WARTO UBEZPIECZYĆ MIESZKANIE?

Okna, jak każdy element 
wyposażenia domu, podlegają 
dużej eksploatacji, w wyniku 
której stają się one nieszczelne. 
Na szczęście w większości przy-
padków, naprawa rozszczelnio-
nych okien nie musi wiązać się 
z wymianą całej stolarki okien-
nej – jest to konieczne głównie 
przy starych oknach. Te nowe 
wystarczy na nowo uszczelnić. 

Nieszczelne okna przede 
wszystkim bardzo szybko od-

czujemy po dopływie powietrza 
do wnętrza nawet, gdy są za-
mknięte. Zaobserwujemy też 
poruszające się firanki lub role-
ty, a przy zbliżeniu ręki do ram 
okiennych poczujemy chłodny 
powiew.

Przy bardzo zaawansowanym 
uszkodzeniu okien możliwy jest 
nawet delikatny przeciąg pomię-
dzy pomieszczeniami. Podczas 
oględzin okien warto zwrócić 
uwagę na ościeżnicę (czy nie jest 

wypaczona), wszelkie uszko-
dzenia ram i okuć, pęknięcia, 
zniszczenia uszczelek oraz stan 
tynku pomiędzy skrzydłem okna 
a ościeżnicą.

Od szczelnych okien zale-
ży izolacja termiczna w domu, 
a wszystkim zależy, aby była 
ona jak najlepsza. Przez niesz-
czelne okna ucieka nawet 30% 
ciepła z domu, co oznacza, że nie 
tylko będzie nam zimno, ale jed-
nocześnie wzrosną koszty ogrze-

wania, aby te straty wyrównać. 
Przy uszczelnianiu okien warto 
skorzystać z pomocy fachowca. 

Do uszczelnienia okien wy-
korzystuje się różnego rodzaju 
materiały, które dobierane są 
w zależności od typu usterki. 
Najpopularniejsze produkty to 
pianka poliuretanowa, silikon 
lub po prostu uszczelki. Po-
szczególnych produktów uży-
wamy w zależności od tego, 

w którym miejscu doszło do 
rozszczelnienia.

•  Pianka poliuretanowa  
– wypełnia się nią szpary po-
między ścianą a ościeżnicą. Po-
nadto pianka charakteryzuje się 
dobrą izolacja akustyczną oraz 
termiczną. Może być stosowa-
na od wewnątrz i na zewnątrz. 
Uszczelnienie okien pianką wy-
maga pokrycia jej tynkiem lub 

farbą, aby na dłużej zachowała 
swoje właściwości.

•  Silikon – stosowany jest do 
uszczelnienia szczelin między 
szybą a ramą. Bardzo dobrze 
wypełnia wszelkie szpary, a tak-
że przestrzenie pomiędzy ramą 
a parapetem czy ścianą. Nakła-
da się go za pomocą specjalnego 
pistoletu. Duża zaletą uszczel-
niania okien silikonem jest do-

stępność pianki przezroczystej, 
którą można zastosować do prac 
przyszybowych.

•  Uszczelka – uszczelki można 
stosować na oknach drewnia-
nych i plastikowych. Przykleja 
się je na połączeniu ramy oraz 
ościeżnicy na suchą i gładką po-
wierzchnię. Jeśli w grę wchodzi 
wymiana uszczelek w oknach 
zawsze najpierw trzeba usunąć 

starą warstwę, następnie zetrzeć 
pozostałości papierem ściernym 
i dopiero wtedy stosuje się nową 
uszczelkę. Najlepsze są silikono-
we lub gumowo-silikonowe. 

Uszczelnianie okien plastiko-
wych czy drewnianych nie jest 
zajęciem bardzo skomplikowa-
nym, ale łatwo też o błędy pod-
czas wykonywania prac. To, co 
jest niezwykle ważne to przede 

wszystkim zlokalizowanie nie-
szczelnego okna, odpowiednie 
przygotowanie ram okiennych 
na uszczelnianie okien oraz dobór 
prawidłowych materiałów. 

Trzeba pamiętać o tym, że 
przy pracach uszczelniających 
bardzo ważne jest dopasowanie 
ilości preparatów (w szczegól-
ności pianki i silikonu), aby nie 
zastosować go ani za dużo, ani 

za mało. Jednocześnie należy 
uzbroić się w cierpliwość i po 
aplikacji uszczelniaczy odczekać 
odpowiedni czas, aby mogły one 
wyschnąć i zaczęły „działać”. 
Oznacza to nie otwieranie okien 
przez kilka lub kilkanaście godzin, 
ochronę przed wilgocią i zbyt sil-
nym nasłonecznieniem.l

Konserwator radzi:

JAK PRAWIDŁOWO USZCZELNIĆ OKNA NA ZIMĘ?

Komunikacja i informacja to 
podstawa wzajemnych kon-
taktów. Dbając o jak najlepsze 
relacje wypracowaliśmy dla 
Państwa łatwą i przyjazną ko-
munikację .

O b s ł u g u j e m y  n i e  t y l ko 
w sposób bezpośredni, ale 
również wykorzystując narzę-

dzia elektroniczne takie jak: 
Elektroniczne Biuro Obsługi 
Klienta /EBOK/ czy  bezpo-
średni adres e-mail do Biura 
Obsługi Mieszkańców.

Podawanie Państwu  rze-
telnych i zrozumiałych infor-
macji  stało się naszym prio-
rytetem. 

Drzwi do naszego Biura Ob-
sługi Mieszkańców są już od 
dłuższego czasu otwarte. Nie-
stety ciągle jeszcze pracujemy 
w reżimie sanitarnym. Masecz-
ki, dezynfekcja rąk i stanowisk,  
są w dalszym ciągu obowiązko-
we. 

Mam szczerą nadzieję, że  
już niedługo. 

Pomimo tych  niedogodności  
świetnie odnaleźliśmy się w tej 
trudnej  rzeczywistości.

Załatwiamy wszystkie Pań-
stwa sprawy równie skutecznie 
jak  przed pandemią.

Jedyną różnicą  jest zmiana 
czasu pracy w obsłudze bez-
pośredniej. Otwieramy biuro 
o 1 godzinę później.

Nie stosujemy żadnych za-
pisów na konkretne godziny. 
Obsługują Państwa dwa sta-

nowiska, płynnie i bez zbęd-
nego oczekiwania. W dbałości 
o Państwa czas  zminimalizo-
waliśmy ilość koniecznych do 
wypełniania formularzy. 

Informacji telefonicznych 
udzielamy w pełnym wymia-
rze pracy FSM. Przyjmujemy 
również tą drogą wszelkie zle-
cenia. W wielu tematach nie 
trzeba zgłaszać  się osobiście.  
Zrealizowane sprawy są po-
twierdzane pisemnie lub e-ma-
il w zależności od zgłaszanych 
potrzeb i możliwości.

Kto nie może lub nie chce 
przyjść osobiście, to nie ma  
problemu. Elektroniczne Biu-
ro Obsługi Klienta czy adres 
e-mail bom@fordonskasm.
pl  „przyjmują”  24 godziny 
na dobę. Państwa potrzeby 
są realizowanie niezwłocznie, 

najpóźniej następnego dnia po 
przyjęciu zgłoszenia. 

W obliczu ogłoszonej pande-
mii w różny sposób załatwiali-
śmy  sprawy. Był czas  całko-
witego zamknięcia biura lub 
ograniczenia czasowe w jego 
otwarciu, praca zdalna i praca  
hybrydowa. 

Mimo to udawało się  nie-
przerwanie dostarczać Pań-
stwu korespondencję i wyda-
wać potrzebne dokumenty. 
Nasi  mieszkańcy byli pełni 
zrozumienia dla tej  trudnej 
sytuacji i za to dziękujemy.

Zdrowie i bezpieczeństwo 
jest najważniejsze, a życie to-
czy się dalej.

Bez względu na czas w jakim 
te utrudnienia występowały 
byliśmy  i jesteśmy do Państwa 
dyspozycji. 

Panująca dobra atmosfera 
i wypracowane miłe relacje 
pozostaną zawsze fundamen-
tem pozytywnego myślenia i  
wzajemnej życzliwości. 

Serdecznie zapraszamy. l

Małgorzata Frejter

I. Mikicka, M. Piątkowska

FORDOŃSKIE ŻYWIOŁY KULTURY – KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!
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Czy będzie ciemno??? To py-
tanie chyba w ostatnim czasie 
zadaje sobie nie tylko każdy 
mieszkaniec Fordonu ale i każdy 
Bydgoszczanin. Jak doskonale 
wiemy od stycznia 2021 r. prezy-
dent Bydgoszcz Rafała Bruski 
przestał opłacać ze środków 
miejskich konserwację oświetle-
nia na terenach nie należących do 
Miasta. Tym samym wszystkie 
lampy ulicz ne i parkowe znajdu-
jące się na terenach Fordońskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej prze-
stałyby świecić. Tak się jednak nie 
stało. Zarząd FSM podjął bowiem 
decyzje o negocjacji umowy z fir-
mą ENEA i przejęciu kosztów kon-
serwacji i utrzymania lamp, które 
oświetlają Państwa nieruchomo-
ści i mienie Spółdzielni, ale nie 
tylko. Musimy sobie zdać sprawę 
z faktu, iż są to lampy oświetlają-
ce tereny ogólnodostępne,  takie 
jak dojścia do szkół, przychodni, 
parkingów, czy przejścia pomię-
dzy budynkami. Jest to oświe-
tlenie z którego korzysta każdy 
z nas. Bez względu na to czy jest 
to mieszkaniec Fordońskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, czy osoba 
mieszkająca poza naszymi zaso-
bami, ma możliwość poruszania 
się po oświetlonych chodnikach.

Umowa taka zastała zawarta 
w lutym bieżącego roku. W chwili 

obecnej na naszym utrzymaniu 
jest ponad 800 lamp. Nie jest to 
zatem mała ilość.  Dzięki kosztom 
jakie ponosimy MY mieszkań-
cy FSM każdy może cieszyć się 
świecącymi lampami. I wydawać 
by się mogło, że problem został 
rozwiązany. Jednak nie do końca. 
Bowiem od stycznia 2022 r. Urząd 
Miasta przestanie także  ponosić 
opłaty za prąd. A jak już wiemy, 
są to kolejne koszty- nie małe. 
Każdy z mieszkańców zdaje sobie 
sprawę z tego jak duże rachunki 
za prąd płaci we własnym miesz-
kaniu. Wyobraźmy sobie zatem, 
jakie rachunki przyjdzie nam za-
płacić za oświetlenie, które daje 
nam  stara, niemodernizowana 
infrastruktura lamp, należąca do 
firmy ENEA. Mianowicie - jed-
na przestarzała lampa uliczna 
to nawet 250 WAT na oprawę, 
podczas gdy nowoczesne lampy 
uliczne mają moc ok. 50 WAT. 
A jak wiemy przy tak dużej ilości 
lamp, koszty będą rosły w zawrot-
nym tempie. 

Dlaczego zatem lampy nie 
świecą już teraz? 

Otóż w chwili obecnej każda 
awaria wiąże się z wysokimi opła-
tami, które jako mieszkańcy FSM 
musimy zapłacić do firmy ENEA. 
W przypadku zauważenia braku 
tego oświetlenia każdorazowo 
sytuacja taka jest analizowana 
i sprawdzana przez pracowników 
Fordońskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Do naprawy bowiem zgła-
szamy tylko i wyłączenie oprawy 
w takich lokalizacjach, których 
oświetlenie jest niezbędne dla 
bezpieczeństwa mieszkańców. 
Działania nasze muszą bowiem 
zmierzać do znalezienia „złotego 
środka”. l

 Kaktus dla Ciebie

Ponad rok temu, w naszej 
fordońskiej społeczności, po-
jawił się Kaktus. Mowa tu 
oczywiście nie o roślinie, ale 
o nowej organizacji pozarządo-
wej działającej m.in. na rzecz 
mieszkańców naszego osiedla.

Skąd ta nazwa?

Znalezienie nazwy nigdy nie 
jest łatwe. Zazwyczaj ma ona 
być krótka, ale wiele mówiąca, 
potoczna ale wyjątkowa, łatwa 
w użyciu ale nie pospolita... 
Fundacja Kaktus widzi w na-
zwie swoją misję. Bo z kaktu-
sem jest jak z życiem. Jeśli się 
odpowiednio zatroszczysz 
to zakwitnie. I kaktus i życie. 
Chodzi o to, aby wspólnie trosz-
czyć się o codzienność, poma-
gać tam, gdzie jest potrzebne 
wsparcie, pokazywać nowe 
horyzonty, by odkrywać to, co 
nieodkryte, doceniać zwykłe 

rzeczy i po prostu cieszyć się 
życiem.

Kaktus w praktyce

Za Fundacją Kaktus kilka-
naście miesięcy działalności 
i pierwsze projekty -  edukacyj-
ne, kulturalne, pomocowe. Była 
konferencja z okazji XX Dnia Pa-
pieskiego, ogólnopolski konkurs 
plastyczny, pomoc w rozliczaniu 
PIT-ów, dostarczanie paczek na 
Boże Narodzenie i Wielkanoc 
dla potrzebujących  seniorów.  

Aktualnie Fundacja Kaktus 
prowadzi 4 kluczowe projekty. 
Pierwszy to utworzenie w For-
donie mieszkania treningowego 
dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Cztery osoby 
uczą się w nim samodzielności 
i przygotowują do życia, gdy za-
braknie już rodziców lub opie-
kunów. 

Drugi projekt dedykowany 
jest młodzieży. „Szkoła Liderów 
Młodzieżowych” ma przygoto-

wać nastolatków do zaanga-
żowania się na rzecz drugiego 
człowieka, do widzenia potrzeb 
słabszych i do odkrywania sie-
bie – swoich talentów, umiejęt-
ności i marzeń.

Fordońskie żywioły kultury to 
projekt inspirujący dzieci i mło-
dzież do odkrywania Fordonu 
– swojej małej Ojczyzny i wyra-
żania siebie przez sztukę.

W czwartym projekcie, razem 
z rodzinami osób z niepełno-
sprawnością przygląda się ich 
potrzebom i szuka ścieżek roz-
wiązań dla pojawiających się 
trudności. Projekt „Drogowskaz 
na przyszłość” ma wypracować 
plan działania, aby zabezpie-
czyć życiowo  osoby niepełno-
sprawne i wesprzeć ich, tracą-
cych z wiekiem siły, rodziców.

RR czyli Razem Raźniej

To dewiza, którą Fundacja 
Kaktus kieruje się na co dzień. 
W grupie jest siła, w grupie jest 

zawsze raźniej. Aby realizować 
swoją misję, Kaktus ma wielu 
partnerów. Kilka projektów re-
alizuje z Fordońską Spółdzielnią 
Mieszkaniową. W zakresie dzia-
łań dla młodzieży współpracuje 
z Zespołem Szkół Handlowych 
w Bydgoszczy i Technikum Ko-
lejowym. Projekty na rzecz osób 
niepełnosprawnych realizuje 
z Fundacją Daj Szansę z Torunia.  
Ale w Kaktusie jest też miejsce 
dla Ciebie. Jeśli chcesz się przy-
łączyć to czekamy!

 
Fundacja Kaktus zosta-

ła powołana 18 maja 2021 r. 
w Bydgoszczy. Cele statutowe 
obejmują działania z zakre-
su edukacji, kultury i pomocy 
społecznej. Więcej informacji 
można znaleźć na www.funda-
cjakaktus.pl oraz na facebooku. 
Biuro fundacji: ul. Kleeberga 2, 
85-791 Bydgoszcz. l

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI KAKTUS

POCZĄTKI FORDONU (CZ. 2)

W XIII w. Wyszogród był przed-
miotem ciągłych sporów między 
książętami pomorskimi i kujaw-
skimi. Na początku stulecia książę 
gdański Świętopełk II zreorganizo-
wał swoje władztwo, powołując 
kasztelanie, wśród których po-
jawiła się także wyszogrodzka. 
Pierwszym znanym z imienia jej 
kasztelanem był Arnold, wzmian-
kowany w 1238 r. Jeszcze w tym 
samym roku doszło do konfliktu 
między Świętopełkiem a księciem 
kujawskim Kazimierzem Konra-
dowicem. W 1242 r. ten ostatni, 
z pomocą Krzyżaków, zdołał 
przyłączyć Wyszogród do swoje-
go księstwa, jednak już w 1271 r. 
ośrodek ponownie wrócił do Po-
morza. W 1280 r. książę Mściwój 

II, syn Świętopełka, tytułował się 
nawet „księciem pomorskim i wy-
szogrodzkim”, co miało podkre-
ślać związek grodu z księstwem, 
a zarazem świadczyło o znacznej 
w tym czasie randze Wyszogrodu.

W 1288 r. ośrodek ponow-
nie zmienił właściciela. Książę 
Mściwój II na zasadzie wymiany 
przekazał gród i okolice księciu 
wielkopolskiemu, później królowi 
Przemysłowi II. Po jego śmierci 
w 1296 r., za sprawą Władysła-
wa Łokietka, kasztelanię wyszo-
grodzką przyłączono do Kujaw 
inowrocławskich rządzonych 
przez Leszka, Przemysła i Kazi-
mierza w zamian za ich rezygna-
cję z praw do Pomorza. Od tego 
czasu ośrodek na trwałe związany 
został z Kujawami. Na przełomie 
1314/1315 r. bracia podzielili mię-
dzy siebie władztwo inowrocław-
skie. W ten sposób Przemysł objął 
rządy nad księstwem bydgosko-

-wyszogrodzkim. W samym Wy-
szogrodzie przez pewien czas miał 
on nawet swoją siedzibę. W 1327 
r. książę Przemysł przekazał ten 
obszar królowi Władysławowi 
Łokietkowi w zamian za księstwo 
sieradzkie. Intencją polskiego 
władcy było wówczas wzmocnie-
nie pogranicza kraju oraz ułatwie-
nie działań w obliczu wojny z za-
konem krzyżackim. W tym okresie 
nastąpił więc wzrost wojskowej 
roli Wyszogrodu, który służył jako 
baza wypadowa na tereny wroga. 
Ponadto, celem ataków była za-
konna żegluga wiślana. 

Dnia 12 maja 1330 r. Wyszogród 
padł ofiarą krzyżackiej ofensywy. 
Wojska komtura chełmińskiego 
Ottona von Lauterberga zdo-
były i spaliły ośrodek, zaś jego 
obrońców wymordowały. Grodu 
już nie odbudowano. Likwidacji 
uległa również kasztelania wy-
szogrodzka, którą przyłączono 

do bydgoskiej. Zniszczeniu uległo 
też podgrodzie. Mieszkańcy prze-
nieśli się nieco na północ i założyli 
nową osadę. Na miejscu pozostał 
jedynie kościół, wokół którego 
ukształtowała się wieś (zanikła 
do końca XV w.). 

Na zniszczeniu Wyszogrodu 
niewątpliwie skorzystała Byd-
goszcz. Za sprawą króla Kazimie-
rza Wielkiego, po odzyskaniu tych 
terenów, w 1346 r. lokowano mia-
sto, zbudowano zamek, powołano 
też starostwo, mające obejmo-
wać tereny dawnych kasztelanii 
wyszogrodzkiej i bydgoskiej oraz 
obszary tuczeńskie. 

Po śmierci władcy (1370 r.) te-
reny wyszogrodzkie znalazły się 
we władaniu jego wnuka, Kaźka 
słupskiego, do końca jego życia 
w 1377 r., zaś następnie w rękach 
króla Ludwika Węgierskiego. Trzy 
lata później ten ostatni przekazał 
je księciu Władysławowi Opolczy-

kowi w zamian za jego rezygnację 
z namiestnictwa na Rusi. Dnia 21 
października 1382 r. Władysław 
Opolczyk powołał do życia nowe 
miasto określone dwoma nazwa-
mi: Wyszogród – Hoghemburg, 
lokując je na prawie chełmińskim. 
Nie zostało ono jednak założone 
na terenie dawnego ośrodka, 
lecz na obszarze późniejszego 
Fordonu. Nadane miastu grunty 
obejmowały wsie Łoskoń, Pałcz, 
Miedzyń, Wyszogród oraz pięć 
wysp na Wiśle. Ośrodek otrzymał 
prawo do pobierania cła na tej 
rzece oraz prawo składu. W 1390 
r. Opolczyk przekazał ten obszar 
swemu zięciowi, litewskiemu 
księciu kierniowskiemu Wigun-
towi Aleksandrowi, zaś po jego 
śmierci w 1392 r. teren trafił we 
władanie Władysława Jagiełły.   

W miarę szybko zaczęto odcho-
dzić od pierwotnego miana mia-
sta. Już w 1409 r. wzmiankowano 

nazwę Fordon (Fordan), pocho-
dzącą od określenia cła pobiera-
nego na Wiśle. W końcu zaś, dnia 
4 lipca 1424 r., król Władysław 
Jagiełło wystawił nowy akt loka-
cyjny miasta na prawie magdebu-
rskim, rezygnując z przywoływa-
nia nazwy Wyszogrodu na rzecz 
funkcjonującej nazwy Fordon. 
Przyznane grunty obejmowały 
wsie Łoskoń, Pałcz, Wyszogród, 
Czersko oraz pięć wysp wiślanych. 
Miasto zachowało prawo poboru 
ceł oraz składu. Ponadto, miesz-
czanie mogli zbudować młyny na 
rzece Brdzie oraz prowadzić po-
łowy w wyznaczonych granicach. 
Właścicielem miasta był monar-
cha, zaś władzę administracyjną 
i sądową sprawował tu zależny 
od niego, dziedziczny wójt. W ten 
sposób zaczęła się właściwa hi-
storia Fordonu…l

Trwają prace nad publikacją po-
święconą historii Fordońskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. 
Album z okazji 60-lecia FSM uka-
że się w 2023 roku. Poszukujemy 
wszelkich materiałów na temat 
Fordonu i Fordońskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej związanych z za-

siedlaniem pierwszych budynków 
oraz różnego rodzaju wydarzenia-
mi - zdjęcia, dokumenty, wspo-
mnienia bądź kontakt do osób, 
które posiadają dużą wiedzę na 
temat powstawania Fordonu.  
Wszystkie osoby zaangażowane 
otrzymają drobny upominek.

Czekamy na materiały
pod adresem:

k.zauter@fordonskasm.pl

Kontakt telefoniczny:
882-101-980

RAZEM TWÓRZMY
HISTORIĘ FORDONU

Na rozwiązania krzyżówki czekamy pod numerem  
telefonu 52 343 02 72 wew. 444, do dnia 31.12.2021 r. 
Dla pierwszych piętnastu osób, które poprawnie rozwiążą 
krzyżówkę, przygotowaliśmy 15 książek niespodzianek. 
Decyduje kolejność zgłoszeń! Odbiór nagrody zostanie 
ustalony telefonicznie. 

1. Przepowiednia
2. Osiedle z Parkiem Bydgoskich Spółdzielców
3. Zabawa na przełomie roku
4. Ginko biloba
5. Jeden z żywiołów w konkursie
   “Fordońskie Żywioły Kultury”
6. Wspomagają osoby chore, potrzebujące
7. Remontowany w Starym Fordonie

1

2

3

4

5

6

7

CZAS NA RELAKS - KRZYŻÓWKA

Urodzony 9 lipca 1854 roku 
w Bydgoszczy, zmarł 23 lutego 

1922 roku. Pochowany na cmen-
tarzu Starofarnym w Bydgoszczy. 

Mistrz krawiecki, polski 
działacz społeczny i narodowy, 
założyciel i długoletni prezes 
Towarzystwa Śpiewu „Halka” 
w Bydgoszczy, działacz Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół”.

W 1872 roku był współ-
organizatorem Towarzystwa 
Przemysłowego w Bydgoszczy, 
skupiającego głownie rzemieślni-
ków. W ramach tego towarzystwa 
przyczynił się do powstania sekcji 
teatralnej, odczytowej i śpiewa-
czej.

Franciszek Witecki należał 
do grona najaktywniejszych dzia-
łaczy polskiego ruchu społeczne-
go u kulturalnego w Bydgoszczy 
oraz do organizatorów założone-

go w 1895 roku polskiego Banku 
Spółdzielczego w Bydgoszczy 
o nazwie Bank-Spółka.

Na początku lat 90 XIX w. 
wybudował dom przy ul. Pod-
górnej 9, gdzie prowadził własny 
zakład krawiecki .

W latach 1920-1922 pełnił 
funkcję starszego cechu krawców 
w Bydgoszczy.

Został patronem jednej 
z ulic znajdującej się na osiedlu 
Bohaterów.

Budynek znajdujący się przy 
ul. Franciszka Witeckiego 2 jest 
pierwszym budynkiem wybudo-
wanym przez Fordońską Spół-
dzielnię Mieszkaniową na terenie 
Nowego Fordonu. l

PATRON ULICY - FRANCISZEK 
ALEKSANDER WITECKI

JASNO- CIEMNO



grudzień 202114 www.fordonskasm.pl 15F O R D O Ń S K A  S M F 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
Kierownik

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

w.111

Patryk Machaliński, 
nwtn@fordonskasm.pl, p.machalinski@fordonskasm.pl

kom. 882 102 019

Czecha 1, 2, 3, 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

Bachledy 3,5, 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

Altanowa 1, Bachledy 2, Chałubińskiego 1, 2, 4, 6
Gryfa Pomorskiego 5, 5a, 5b, 5c, 7, 9, GOPR 9
Pielęgniarska 15, 25, Sabały 1, 5, 7

w.115 Marcin Kawałkowski
m.kawalkowski@fordonskasm.pl, kom. 882 101 982

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, Sabały 3
Wyzwolenia 99, 101, 103, 105, 107, 116, 118, Zaruskiego 3,6

w.118 Dorota Żelazna
d.zelazna@fordonskasm.pl, kom. 694 497 261

GOPR 1, 3, 5, 7, Altanowa 3, 5, Gryfa Pomorskiego 1, 1A, 1B, 3
Pielęgniarska 17a-przedszkole, Pielęgniarska 19, 21, 27, 29, 31
Witkiewicza 5, 7, 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
Kierownik

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

w.121

Michał Walentowicz
bp@fordonskasm.pl, 

kom. 882 101 985

Gierczak 13 + pawilon, Kleeberga 5 , Monte Cassino 1,2,3,4,5,6 
Piwnika-Ponurego 4 + pawilon, Witeckiego 1 + pawilon
Parking Monte Cassino 2

w.123 Mariola Teresińska
m.teresinska@fordonskasm.pl, kom. 882 102 029

Gierczak 4, Igrzyskowa 1,3,6, Kleeberga 3,5, Pawilon Igrzyskowa 1a,4
Pawilon Gierczak 11, Sucharskiego 2, Thommée 1+pawilon, ,3
Pawilon Carman ul. Rozwadowskiego, Parking Igrzyskowa

w.124 Sławomir Foksiński 
s.foksinski@fordonskasm.pl, kom. 882 102 024 

Gierczak 6 + pawilon, Fiedlera 1, Łabendzińskiego 1, 2, 4, Sucharskiego 4 + pa-
wilon, Witeckiego 2,3 + pawilon, Garaże Fieldorfa „Nila” 12,18, Pawilon Fiedlera 9
WSPÓLNOTA  MIESZKANIOWA: -BYDG. ul. Toruńska 57B (River Tower)
-SOLEC KUJ. ul. Kujawska 3B, C, D

w.125 Karolina Kowalik
k.kowalik@fordonaksm.pl, kom. 882 102 023

Fieldorfa „Nila” 1,2,4, Kleina 5, 7 +pawilon, Piórka 1, Mielczarskiego 1, 2, 4
Garaże Twardzickiego 4, 14e, Garaże Fiedlera 8, Pawilon Kleina 6
WSPÓLNOTA  MIESZKANIOWA: -BYDG. ul. Toruńska 57B (River Tower)
-SOLEC KUJ. ul. Kujawska 3B, C, D

w.126
Krzysztof Micek

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

Łochowskiego 4, 4A, Krysiewiczowej 2, Łochowskiego 2, 3, 5, 7
Sosnowskiego 1,3,4,5, WSPÓLNOTA  MIESZKANIOWA: -BYDG. ul. Toruńska 
57B (River Tower), -SOLEC KUJ. ul. Kujawska 3B, C, D

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

Bielawskiego 1, 2, Fieldorfa „Nila” 6, 11, 15, Kleina 2, 4 
Stomy 2, Pawilon Rupniewskiego 11, Parking Rupniewskiego w.128 Małgorzata Bujałkowska-Lepiarz

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

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

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

w.131

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

kom. 698 612 457

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 Martyna Schreiber

m.schreiber@fordonskasm.pl, kom. 882 102 018

Brzechwy 3, Porazińskiej 2, 4, 5, 6,  7, Szancera 2, 3, 4
Szczęśliwa 2, 3, 4, 5, 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 7, 9, 11
Rzeźniackiego 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, Skarżyńskiego 3, 5, 7
Wierzejewskiego 1, Zürna 1, 2, 3

w.136 Andrzej Chisiński
a.chisinski@fordonskasm.pl, kom.882 102 014

Przybory 2, 3, 4, 5, 6, Rataja 2, 4, 6, 8, 10, Skarżyńskiego 9, 11, Wierzejewskiego 2,
Garaże Rataja 8, Rataja - Teren Przy Rynku i Eneii w.137 Ewelina Ulatowska-Chmielewska 

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

Andersena 8, Gawędy 1, 2, Gościnna 2, 3, Rodzinna 1, 4 
Szancera 5, Zarembiny 2, 4, 5, 7, 15, 19, 21
Garaże przy ul. Zarembiny, Park + wybieg dla psów w.133 Kamil Łata 

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