
Opłaty niezależne od Spółdzielni

Opłaty zależne od Spółdzielni

Struktura opłat zależnych i niezależnych
od Fordońskiej Sp-ni Mieszkaniowej w 2022 r. 

70,29 %

29,71 %

 W przedstawionym okresie opłaty 
wnoszone przez właściciela takiego 
lokalu wzrosły o 54,32 zł, tj. o 9,47%, 
co oznacza, że średnioroczny wzrost 
to nieco ponad 10 zł. Czy to dużo, czy 
mało pozostawiamy do Państwa oceny.
 Przyglądając się wysokości opłaty 
nie sposób nie zauważyć, że większą 
jej część stanowią opłaty niezależne od 
Spółdzielni.
 Zdecydowana część opłaty wnoszo-
nej do Spółdzielni, bo aż 70,29% przeka-
zywana jest przez Spółdzielnię dostaw-
com mediów oraz innym instytucjom 
pobierającym opłaty publiczno-prawne.  
 Przyjrzyjmy się zatem opłatom 
niezależnym od Spółdzielni. Czym 
właściwie są opłaty niezależne od 
Spółdzielni? Strukturę tych opłat 
przedstawia wykres 2.

 Najwyższą pozycją w opłatach nieza-
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 Z obawą i lekkim niedowierzaniem 
spoglądamy na wskaźniki GUS doty-
czące rosnącej inflacji. Ceny rosną, 
a skutki wzrostów odczuwamy na co 
dzień przy zakupie chociażby masła, 
oleju czy paliwa. Wzrost inflacji prze-
łożył się nie tylko na ceny produktów 
na sklepowych półkach, ale także 
na opłaty za mieszkania, również te 
w zasobach Fordońskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. 
 Żyje się drożej, ale czy opłaty za 
mieszkanie w zasobach Fordońskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej są aż 
tak dotkliwe dla naszych portfeli jak 

podaje to GUS.
 Do analizy tematu opłat za używa-
nie lokali przyjęliśmy kilka założeń, 
które w naszej ocenie pozwolą na 
zobrazowanie zagadnienia wysoko-
ści i struktury opłat wnoszonych do 
Spółdzielni.
 Przyjrzyjmy się średniej miesięcz-
nej opłacie za używanie lokalu 
mieszkalnego położnego w zasobach 
naszej Spółdzielni. Przykład miesz-
kania, którym będziemy się posłu-
giwać w dalszej części artykułu, to 
lokal o powierzchni 50 m2, w którym 
zamieszkują 3 osoby, średnio zużywa-

jąc miesięcznie 3 m3 ciepłej wody i 6 
m3 zimnej. 
 Należy w tym miejscu przypomnieć, 
że opłaty, które wnoszą Państwo do 
Spółdzielni podzielone są na dwie 
grupy tj. opłaty zależne od Spółdziel-
ni oraz od niej niezależne. 

 Wśród opłat zależnych od Spół-
dzielni wyróżniamy:
•  eksploatację i utrzymanie nierucho-

mości,
•  odpis na fundusz remontowy. 

Na opłaty niezależne od Spółdzielni 
składają się:
•  podatek od nieruchomości, 
•  wieczyste użytkowanie gruntu, 
•  energia cieplna, 
•  oświetlenie, 
•  opłaty wod-kan, gaz, 
•  wywóz nieczystości, 
•  legalizacja wodomierzy,
•  pozostałe. 

 W tabeli przedstawiamy porównanie 
wysokości średniomiesięcznych opłat 
dla przykładowego lokalu w latach 
2018-2022 r.

STRUKTURA I WYSOKOŚĆ 
OPŁAT ZA MIESZKANIE W FSM

Lp. Wyszczególnienie
Kwota w zł % wzrostu

2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2018-2022

1 Opłaty zależne od Spółdzielni 179,81 179,81 185,31 187,81 186,50 3,72%

2 Opłaty niezależne od Spółdzielni 393,63 382,87 411,37 414,65 441,26 12,10%

3 Opłaty ogółem 573,44 562,68 596,68 602,46 627,76 9,47%

Tabela 1: Zestawienie średniomiesięcznych wysokości opłat za używanie przykładowego lokalu mieszkalnego położonego w zasobach FSM w latach 2018-2022.

Źródło: Opracowanie własne
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leżnych od Spółdzielni stano-
wią opłaty za media a przede 
wszystkim centralne ogrze-
wanie, podgrzanie wody oraz 
woda zimna. Są one uzależ-
nione od indywidualnych zużyć 
mieszkańców lokalu tak jak 
i zimna woda, gaz czy wywóz 
odpadów komunalnych 
 Anal izując  zagadnienie 
mediów należy  wskazać , 
że Fordońska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, tak jak więk-
szość  zarządców w kra ju 
jest bezpośrednim konsu-
m e n t e m  m e d i ó w  t y l k o 
w nieznacznej skali (w zakre-
sie związanym z funkcjo-
nowaniem własnych biur  
i warsztatów), faktycznie zaś 
pełni rolę pośrednika między 
wytwórcami, dostawcami,  
a odbiorcami finalnymi, czyli 
mieszkańcami. Spółdzielnia 
wypełnia tylko przypisaną 
jej ustawowo rolę zbiorowe-
go płatnika, tj. prowadzi (bez 
w ynagrodzenia  ze  strony 
„sprzedającego”) inkaso opłat 
na pokrycie kosztów obciąża-
jących Spółdzielnię za media 
zużywane faktycznie przez 
indywidualnych odbiorców 

- mieszkańców. Rolę pośred-
nika Spółdzielnia pełni nie 
tylko w zakresie dostarczania 
mediów do lokali, ale również 
w zakres ie  przy jmowania 
i odprowadzania opłaty za 
wywóz odpadów komunalnych, 
podatek od nieruchomości czy 
wieczyste użytkowanie gruntu. 
Należy w tym miejscu podkre-
ślić, że w odniesieniu do tego 
rodzaju opłat Spółdzielnia 
nie posiada możliwości nego-
cjacji cen za w/w usługi. Nie 
może również oddziaływać na 
częstotliwość i terminy wpro-
wadzania zmian, gdyż w świe-
tle obowiązującego prawa ceny 
te regulują dostawcy przy apro-
bacie instytucji kontrolnych 
państwa, jak Urząd Regulacji 
Energetyki czy Rady Miasta. 
 P o d s u m o w u j ą c  n a l e ż y 
jednoznacznie stwierdzić, że 
opłaty zależne od Spółdzielni, 
na które składają się eksplo-
atacja i utrzymanie nierucho-
mości oraz fundusz remontowy  
w nieznacznej tylko części 
o d p o w i a d a j ą  z a  w z r o s t 
opłat za używanie Państwa 
lokali. Zależą one od wielu 
czynników również nieza-

l e ż n y c h  o d  S p ó ł d z i e l n i 
takich jak ceny materiałów  
i usług niezbędnych do utrzy-
mania Państwa nieruchomości 
w stanie niepogorszonym. 
 Jak wynika z powyższych 
rozważań to przede wszystkim 
opłaty niezależne od Spół-
dzielni są czynnikiem mającym 

największy wpływ na wzrost 
opłat za używanie lokali.
 Każdego dnia dokładamy 
wszelkich starań, aby podwyżki 
opłat były jak najmniej odczu-
walne dla portfeli naszych 
mieszkańców, dużo mniej 
dotkliwe niż wskazuje na to 
wskaźnik inflacji oraz wskaź-

nik wzrostu opłat za miesz-
kanie w skali ogólnopolskiej. 
Przy tak dużym wzroście opłat 
niezależnych od Spółdzielni, 
zwłaszcza za centralne ogrze-
wanie, musimy pamiętać, że 
wiele zależy również od nas, tj. 
od indywidualnego zapotrze-
bowania i przyzwyczajeń, które 

być może po przeczytaniu tego 
artykułu warto zmienić, tak 
aby zmniejszyć obciążenie 
budżetów domowych. 

Justyna Jańczak, Gabriela Homa

Struktura opłat niezależnych
od Fordońskiej Sp-ni Mieszkaniowej w 2022 r. 

50 %

17 %

CO + CW

woda i ścieki,
abonament wod.-kan.

14 %
opłata za gospodarowanie

odpadami komunalnymi

12 %
7 %

pozostałe (dźwig, opłaty 
publiczno-prawne i inne) 

gaz, oświetlenie
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INFORMACJE Z PRACY BIEŻĄCEJ ZARZĄDU 
FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Z uwagi na pandemię również 
w tym roku nie odbyły się 
z e b r a n i a  ś r o d o w i s k o w e 
z mieszkańcami Fordońskiej 
S p ó ł d z i e l n i  M i e s z k a n i o -
wej, dlatego przedstawiamy 
Państwu najważniejsze infor-
macje z bieżącej pracy Zarzą-
du Fordońskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w tym roku.

 Zarząd FSM w I kwartale br. 
odbył 12 posiedzeń i podjął 
21 uchwał (przypominamy, że 
protokoły i uchwały organów 
SM dostępne są na EBOKu dla 
członków Spółdzielni).
 W I kwartale 96 osób zosta-
ło przyjętych w poczet Człon-
ków Sp-ni, 43 osoby stały się 
Członkami Sp-ni oraz zareje-
strowano 93 ustania człon-
kostwa zgodnie z Ustawą 
z 15.12.2000r. o spółdziel-
n i a c h  m i e s z k a n i o w y c h . 
F S M  n a  3 1 . 0 3 . 2 0 2 2  r . 
l i c z y  1 5 4 8 3  c z ł o n k ó w . 
Zawarto 25 umów notarialnych 
ustanowienia i przeniesienia 
odrębnej własności lokalu, 
w tym 2 umowy dotyczące 
ustanowienia miejsc postojo-

wych. Na dzień 31.03.2022 r. 
FSM posiadała 12829 miesz-
kań, w tym: 8207 o statusie 
odrębnej własności, 4358 typu 
własnościowego i 264 typu 
lokatorskiego. Nastąpiło 160 
zmian właścicieli lokali miesz-
kalnych, 15 osób nabyło gara-
że. 8 osób nie przyjęło człon-
kostwa po nabyciu odrębnej 
własności oraz została zawar-
ta 1 umowa o ustanowienie 
spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego.
W I kwartale 16 właścicie-
li o statusie własnościowe-
go prawa do lokalu i prawa 
odrębnej  własności  spła-
c i ł o  z a d ł u ż e n i a  w  ł ą c z -
nej  kwocie  121.391,90 zł.  
Ogółem tytułem spłaty  zadłu-
żenia na konto roszczeń spor-
nych uzyskano kwotę 270.482,88 
zł,  z  czego 266.218,33 zł 
wpłynęło na konto loka-
li mieszkalnych i 4.264,55 zł 
na konto lokali użytkowych.  
Tytułem odsetek wyegze-
kwowano kwotę 37.738,00 zł. 
W w/w okresie nie wykonano 
żadnej eksmisji z lokali ani nie 
przeprowadzono żadnej licytacji.

 Wykonano roczne rozliczenie 
z tytułu zobowiązań podatko-
wych ciążących na FSM za rok 
2021 oraz rozliczono z bankiem 
PKO BP S.A. stany zadłu-
żeń kredytowych dotyczących 
I kwartału 2021 r., związanych 
z zapisami ustawy o pomocy 
państwa w spłacie niektórych 
kredytów (…) z 30.11.1995 r. Ponad-
to sporządzono obowiązkowe 
sprawozdania statystyczne za 
rok 2021 oraz rozliczono pod 
względem kosztów i przycho-
dów nieruchomości w zaso-
bach Sp-ni .  Sporządzono 
deklarac je  podatkowe za 
rok 2021 dla członków orga-
nów statutowych, pracowni-
ków, osób współpracujących 
z FSM w zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycz-
nych (PIT-11). Przeprowadzo-
no roczną inwentar yzację 
akt y wów i  pasy wów FSM 
na dzień 31.12.2021 r. Przygo-
towane zostało sprawozdanie 
roczne rozliczeń z tytułu zobo-
wiązań podatkowych za 2020 
rok dla Wspólnot:, Kujawskiej 
3B, 3C, 3D i River Tower. 
 Ponadto przygotowano 

materiały dla TU Uniqa zwią-
zane z ubezpieczeniem mająt-
ku Spółdzielni w celu przedłu-
żenia terminu obowiązywania 
polisy ubezpieczeniowej. 
 W I kwartale 2022 roku FSM 
ogłosiła i przeprowadziła prze-
targi na: docieplenie stropo-
dachów, malowanie elewacji 
budynków z odgrzybianiem 
i zabezpieczeniem powierzchni 
wraz z zakresem niezbędnych 
robót budowlanych, remont 
posadzek balkonowych wraz 
z wymianą izolacji i opierzeń 
blacharskich oraz remontem 
elementów balkonów/loggii 
w budynkach mieszkalnych 
w i e l o r o d z i n n y c h ,  r e m o n t 
elementów osłonowych balu-
strad balkonów i loggii wraz 
z zakresem niezbędnych robót 
budowlanych, wymianę drzwi 
wejściowych do budynków 
mieszkalnych, wielorodzinnych 
oraz wymiana drzwi z naświe-
tlami bocznymi przy szybach 
windowych w budynkach wyso-
kich wraz z zakresem niezbęd-
nych robót  budowlanych, 
remont portali wejściowych do 
budynków zgodnie z projek-

tem, roboty blacharsko-de-
karskie, remont opasek wokół 
budynków i ocieplenie cokołów 
budynków wielorodzinnych, 
remont klatek schodowych, 
malowanie korytarzy piwnicz-
nych, pomieszczeń wspólnych 
oraz pomieszczeń węzłów 
c.o. w budynkach mieszkal-
nych wielorodzinnych wraz 
z  z a k r e s e m  n i e z b ę d n y c h 
robót budowlanych, wyko-
nanie i montaż okien PVC, 
tj. wymianę stolarki okien-
nej w częściach wspólnych 
b u d y n k ó w  m i e s z k a l n y c h 
wraz z zakresem niezbęd-
nych robót, remont instalacji 
kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej wewnętrznej  wraz 
z zakresem niezbędnych robót 
budowlanych, remont insta-
lacji kanalizacji sanitarnej 
i  deszczowej  zewnętrznej 
wraz z zakresem niezbędnych 
robót budowlanych, remont 
instalacj i  c .o.  –  wymiana 
grzejników w części wspólnej 
nieruchomości wraz z zakre-
s e m  n i e z b ę d n y c h  r o b ó t 
budowlanych, remont insta-
lacji wodociągowej – wymia-

na rur wody zimnej, ciepłej 
i cyrkulacji w pionach i pozio-
mach z izolacją i zakresem 
niezbędnych robót, dosta-
wa i montaż, przeniesienie 
elementów małej architektu-
ry oraz wyposażenia placów 
zabaw i siłowni zewnętrz-
nych, remont  dróg i chod-
ników z masy bitumicznej, 
opracowanie projektu układu 
drogowego wraz z chodnika-
mi i miejscami postojowymi, 
wykonanie zatok parkingo-
wych kostki betonowej typu 
ażur i naprawa nawierzchni 
i chodników z kostki betonowej 
wraz z zakresem niezbęd-
n y c h  r o b ó t  b u d o w l a -
nych, opracowanie projek-
t u  z a d a s z e ń  b a l k o n ó w 
i loggii na ostatniej kondygna-
cji  budynków mieszkalnych, 
wielorodzinnych w zasobach 
Fordońskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, dostawę i montaż 
zadaszeń balkonów i loggii 
na  ostatnie j  kondygnacj i 
budynków mieszkalnych, 
wielorodzinnych w zasobach 
Fordońskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej oraz na rozbiórkę 
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 W zasobach Fordońskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
funkcjonuje  88 dźwigów. 
Zdecydowana większość z nich 
realizowana była w latach 
70-tych i 80-tych. Na dzień 
dzisiejszy 86 dźwigów ma opra-
cowane stopnie wykorzystania 
resursu dźwigu elektrycznego, 
a 6 z nich dodatkowo badania 
specjalne.  W każdym z takich 
opracowań określone zosta-
ły poniżej wymienione cechy 
charakterystyczne dźwigu:

• rok zamontowania
• założona trwałość eksplo-

atacyjna, „resurs” liczona 
w latach,

• rok osiągnięcia resursu
• źródła danych.

 Z  o p r a c o w a ń  w y n i k a , 
że w większości  dźwigów 
poszczególne elementy nale-
żałoby wymienić w latach 2022 
- 2026.Spowodowałoby to 
przedłużenie „życia” dźwigów 
o kilka lat, ale pociąga za sobą 
duże koszty i unieruchomie-
nie dźwigów na wiele tygodni. 
Istnieje też obawa, że części do 
tak starych wind są już niedo-
stępne. Zarząd Fordońskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
przedstawił w dniu 19 stycznia 
2021 roku Radzie Nadzorczej 
program, który pozwoliłby na 
wymianę dźwigów. Finansowa-
nie tego niezwykle kosztowne-
go przedsięwzięcia miałoby się 
odbywać z funduszu remon-
towego nieruchomości oraz  
częściowo z  dodatkowych 
środków pozyskanych  z dwóch 
źródeł – z dotacji z Państwo-

wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych oraz 
kredytu z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Aby możliwe było 
pozyskanie takiego dofinanso-
wania i kredytu konieczne jest 
przebudowanie dźwigów czyli 
sprowadzenie ich do poziomu 
wejścia do klatki, co jest speł-
nieniem warunku złamania 
barier architektonicznych dla 
osób niepełnosprawnych. Jeśli 
chodzi o kredyt z BGK jest on 
wyjątkowo korzystnie oprocen-
towany 0,15% rocznie.  

Do analizy całego przedsię-
wzięcia przyjęto następujące 
kryteria:

• wiek dźwigu,
• koszt wymiany elementów / 

resurs / liczony w latach od 
2021-2023 roku,

• zmodernizowanie dźwigu 
polegające na sprowadzeniu 
do poziomu „zero”,

• możliwości finansowania 
z „programu dostępność 
plus” oraz z PFRON.

W wyniku tej analizy w pierw-
szej kolejności do wymia-
ny wytypowano dwa dźwigi 
osobowe przy ul. Kleina 4 kl. V 
(dźwig z 1986 roku) oraz Witec-
kiego 1 kl. VII (dźwig z 1982 
roku). Koszty wymiany elemen-
tów ustalone na podstawie 
stopnia wykorzystania resur-
su, w roku 2022 oscylowały od 
97 000zł do 117 000zł, czyli 
około 50% kosztu wymiany 
całego dźwigu. Administrato-
rzy Nieruchomości przeprowa-
dzili wywiad środowiskowy pod 

kątem ilości osób mieszkają-
cych w tych klatkach i mających 
orzeczenia o niepełnosprawno-
ści. 
W przypadku dźwigu przy ul. 
Kleina 4 kl. V i Witeckiego 
1 kl. VII osiągnięto założo-
ny cel w zakresie ubiegania 
się o skorzystanie z pomocy 
finansowania z PFRON i BGK. 
Zlecono architektoniczny audyt 
dostępności plus. Po wykona-
niu audytu przeprowadzono 
przetarg nieograniczony na 
wymianę dwóch wind w stan-
dardzie „zaprojektuj i wybu-
duj”. 
Po opracowaniu projektu tech-
nicznego, uzyskaniu stosow-
nych pozwoleń,  złożeniu 
wniosków o dofinansowanie 
w miesiącu grudniu 2021 oraz 
styczniu 2022 wymieniono 
stare urządzenia na nowocze-
sne dźwigi firmy Schindler. 
Dźwigi zjeżdżają do pozio-
mu wyjścia, są nieco większe, 
bardzo ciche i  praktycznie 
dzięki elektronicznej obsłudze 
bezawaryjne. Na konto Spół-
dzielni wpłynęły środki zarów-
no z PFRON jak i Banku Gospo-
darstwa Krajowego.
 Po przejściu skom-
plikowanej ścieżki uzyskania 
dopłaty z PFRON oraz kredy-
tu z BGK Zarząd postanowił 
o wymianie następnych urzą-
dzeń. Obecnie trwa przetarg na 
wykonanie projektów i wymia-
nę kolejnych 26 dźwigów. 
Zasadnicze kryteria typowa-
nia urządzeń do wymiany są 
takie jak wyżej wymienione. 
Ponieważ fundusze z progra-
mu, dzięki któremu mogli-

śmy pozyskać kredyt w BGK 
ulegają wyczerpaniu następne 
windy będziemy prawdopo-
dobnie wymieniać ze środ-
ków funduszu remontowego. 
Spowoduje to wstrzymanie na 
ok. dwa lata remontów klatek 
schodowych budynków wyso-
kich. Jeżeli natomiast ankieta 
wykaże odpowiednią strukturę 
osób zamieszkujących daną 

klatkę pod kątem osób niepeł-
nosprawnych, będzie można 
ubiegać się o dofinansowanie 
z funduszy PFRON. Dlatego 
prosimy o terminowe i rzetelne 
wypełnianie ankiet kierowa-
nych do Państwa za pośred-
nictwem administratorów, 
ponieważ to ważny element 
programu dofinansowania 
wymiany wind w Spółdziel-

ni.  
 Jeżeli przedsięwzięcie się 
powiedzie zgodnie z założe-
niami, a rynek negatywnie nie 
zweryfikuje naszych planów 
już za kilka lat będziemy 
mogli cieszyć się nowocze-
snymi, cichymi urządzeniami 
w naszych zasobach.

Ewa Hardyk

WYMIANA WIND W FSM

stróżówki i pawilonu – kiosku 
przy ul. Rupniewskiego na Os. 
Przylesie.
 W zakresie funduszu remon-
towego ukończono remont 
klatek schodowych w 6 budyn-
kach – w 9 klatkach (Zbójnicka 
3 kl. I,II,III, Duboisa 1 kl. IV,V, 
Zarembiny 5 kl. V, Zarembiny 
7 kl. V, Pielęgniarska 17A kl. 
II, Rataja 8 kl. VII). Zakończo-
no remont instalacji c.o. przy 
Fieldorfa 2 oraz przeprowa-
dzono remont instalacji wodo-
ciągowej przy Wyzwolenia 94 
i awaryjną wymianę zaworu 
przy Tuchołkowej 1.
 Trwa budowa parkingu na 
Os. Bajka – w I kwartale pokry-
to ¾ nawierzchni parkingu 
kostką polbruk oraz wyko-
nano instalację elektryczną 
podziemną. Przygotowano 
projekt montażu daszków nad 

balkonami na ostatniej kondy-
gnacji przy Golloba 1 i 6. 
 Wykonano remon pomiesz-
czenia węzła wod-gaz przy 
Rodzinnej 1. Ponadto przepro-
wadzono modernizację dźwigu 
przy Kleina 4.
 W I kwartale FSM uzyskała 
decyzję pozwolenia na budowę 
dla budynku nr 8 – Gryfa Pomor-
skiego. Zakończono ze 100% 
sukcesem sprzedaż domów 
w zabudowie szeregowej ul. Orła 
Białego.
 Ogłoszono przetarg na usta-
nowienie odrębnej własności 
lokalu mieszkalnego usytuowa-
nego przy ul. Szancera 4/50. 
Rozstrzygnięto przetarg na 
zbycie dz. nr 25/24 obręb 434 na 
Os. Niepodległości.
 W  z a k r e s i e  g o s p o d a r -
ki zasobami, w I  kwartale  
2022 r. Zarząd podjął decyzję 

o kontynuowaniu wymiany 
stolarki okiennej w lokalach 
mieszkalnych z częściową 
refundacją i uchwalił wysokość 
dofinansowania na rok 2022. 
Została utrzymana możli-
wość ponownej wymiany okien 
drewnianych niskiej jakości. 
Wysokość dofinansowania 
zależy od wartości współczyn-
nika przenikalności cieplnej 
okna. (więcej informacji na 
stronie www.fordonskasm.pl 
w poradniku dla mieszkańców)
 W związku z otrzymaniem 
wniosków o zwiększenie wyna-
grodzeń od firm świadczących 
usługi w zakresie utrzymania 
czystości w zasobach Spół-
dzielni odbyło się spotkanie 
z wykonawcami. Ze względu 
na aktualną sytuację strony 
uzgodniły, że temat zosta-
nie rozpatrzony ponownie 

na etapie tworzenia planów 
gospodarczych na rok 2023.
 Ogłoszono przetarg na wyko-
nanie usług w zakresie dezyn-
fekcji, dezynsekcji i deratyzacji 
w zasobach FSM w 2022 roku. 
W wyniku jego rozstrzygnię-
cia prace będzie wykonywała 
dotychczasowa firma.
 Z D M i K P  w  B y d g o s z c z y 
złożył pismo dotyczące nieod-
płatnego przekazania infra-
struktury oświetleniowej zloka-
lizowanej poza terenem nie 
będącym w zarządzie Prezy-
denta Miasta i nie oświetlającej 
pośrednio terenów przez niego 
zarządzanych. W porozumie-
niu z Regionalnym Związ-
kiem Rewizyjnych Spółdzielni 
Mieszkaniowych w Bydgosz-
czy i w oparciu o spotkanie 
u Zastępcy Prezydenta Miasta 
Bydgoszczy wysłano pismo 

z prośbą o szczegółowe dane 
dotyczące przedmiotowej 
infrastruktury oświetleniowej.
 F o r d o ń s k a  S p ó ł d z i e l -
nia Mieszkaniowa posiada 
w swoich zasobach 210 lokali 
użytkowych, z czego obecnie 
wynajmowanych jest 98%, 
natomiast 2% z nich pozostaje 
wolnych do wynajęcia. 
 W  p i e r w s z y m  k wa r t a l e 
pracownicy Działu Rozliczeń 
Mediów skoncentrowali się 
na pięcioletnim cyklu wymia-
ny i legalizacji wodomierzy. 
Wiąże się to z koordynacją prac 
na budynkach firm dokonują-
cych wymiani wprowadzaniu 
nowych numerów liczników do 
systemu.
 W związku z nowymi staw-
kami za wody opadowe i rozto-
powe ogłaszanymi przez MWIK  
przygotowano nowe stawki dla 

wszystkich nieruchomości. 
Jednocześnie zmieniono staw-
ki za CO dla wszystkich Wspól-
not Mieszkaniowych. Zmiany 
obowiązują w opłatach od  
1 maja br.
 Pierwszy kwartał to zakoń-
czenie procesu wnioskowa-
nia o sfinansowanie wymiany 
dwóch dźwigów. Instytucje 
finansujące tj. PFRON i PAP 
(operator BGK) podjęły pozy-
tywne decyzje co skutkowało 
dotacją średnio 41% na dźwig . 

Agata Sokołowska 
 i Dorota Kmuk
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PLAN REMONTÓW NA OS. PRZYLESIE W 2022 r.

Malowanie elewacji: Mielczarskiego 4 str. pn., Bielawskiego 1 kl. I do I piętra str. pn., Łochowskiego 
2 kl. III szczyt zach., Fieldorfa 11 kl. I-II szczyt zach.

Remont elementów elewacji - montaż daszków na ostatniej kondygnacji: Krysiewiczowej 2

Remont dachu: Łochowskiego 5, Sosnowskiego 3, Fieldorfa „ Nila” 6, Łabendzińskiego 4, Mielczar-
skiego 4, Bielawskiego 2

Remont balkonów ze względu na zły stan techniczny: Stomy 2-8 szt., Fieldorfa 11-5 szt., Fieldorfa 
2-1 szt., Fieldorfa 4- 1 szt., Fieldorfa 6-1 szt., Kleina 5-2 szt., Kleina 7-1 szt., Łochowskiego 2-2 szt. 
i szczyt kl. III 5 szt. Wymiana stolarki

Wymiana stolarki okiennej z częściowa refundacją

Remont klatek schodowych: Fieldorfa 1 kl. I,II, Mielczarskiego 1 kl. III,IV, Sosnowskiego 1 kl. I, 
Łochowskiego 4A oraz portale w budynkach wysokich wraz z dojściem do windy

Remont instalacji wodociągowej: Stomy 2 piony

Remont instalacji kanalizacji sanitarnej: Kleina 4

Montaż wiaty śmietnikowej: Kleina 2, Kleina 5

Remont dźwigów osobowych: modernizacja Kleina 4 kl. V, Łochowskiego 7 kl. III, Bielawskiego 2 kl. 
V na prawy: Fieldorfa 6 kl. VII, Bielawskiego 2 kl. IV, Łabendzińskiego 4 kl. IV

Remonty Mienia Spółdzielni - montaż wiat śmietnikowych: Fieldorfa 2 i 4, remont dróg, chodni-
ków i parkingu

PLAN REMONTÓW 2022

PLAN REMONTÓW NA OS. BOHATERÓW W 2022 r.

Remont balkonów ze względu na zły stan techniczny:
Remont słupów balkonowych - Igrzyskowa 6, Igrzyskowa 1 wybrane piony,
Remont pionów loggii- Monte Cassino 2 kl. V, Piwnika Ponurego 4 kl. I, remonty awaryjne

Wymiana stolarki okiennej z częściową refundacją

Remont pokrycia dachowego: Igrzyskowa 6, Monte Cassino 6 kl. IV,V

Remont portali: Monte Cassino 6

Remont instalacji wodociągowej wymiana poziomów cw , zw i cyrkulacji:
Thommee 1 (poziomy i piony)

Modernizacja dźwigów osobowych: Witeckiego 2 kl. IV, Witeckiego 3 kl. IV

Remont dźwigów osobowych:
Witeckiego 1, Witeckiego 2, Witeckiego 3, Sucharskiego 4, Igrzyskowa 1, Igrzyskowa 3, Thommee 1

Remont Mienia Spółdzielni

PLAN REMONTÓW NA OS. SZYBOWNIKÓW W 2022 r.

Malowanie elewacji: Witosa 5 kl. III szczyt pn., Golloba 10 kl. III szczyt pn., Rataja 6 kl. I-II str. pn.

Remont balkonów ze względu na zły stan techniczny z wymianą osłon:
Przybory 2 kl. IV str. zach., Golloba 4 kl. III str. zach., Kwiatkowskiego 6 kl. IV str. pdn ., remonty 
awaryjne

Remont elementów elewacji - montaż daszków na ostatniej kondygnacji: Golloba 1, Golloba 6

Wymiana okien w pomieszczeniach wspólnego użytku: Przybory 2, 4, 6, 7, 11, Skarżyńskiego 11, Zurna 1,2

Wymiana stolarki okiennej z częściową refundacją

Remont klatek schodowych: Przybory 9 kl. III-IV, Duboisa 1 kl. IV-VI, Zurna 1 kl. I-III, Rataja 10 kl. I-III

Remont portali: Rzeźniackiego 3 kl. I-II, Rzeźniackiego 4 kl. I-III

Remont instalacji c.o. wymiana grzejników na klatkach schodowych: Zurna 1, Rataja 10

Remont instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej: Skarżyńskiego 7

Remont instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej: Kwiatkowskiego 6

Remont dźwigów osobowych: Golloba 16

Remont Mienia Spółdzielni montaż wiat śmietnikowych: Witosa 4, Kwiatkowskiego, Dubois 1, 
remont placów zabaw: Golloba 1,3,5, Rzeźniackiego 10,12

PLAN REMONTÓW NA OS. TATRZAŃSKIM W 2022 r.

Malowanie elewacji: Lawinowa 12 kl. II

Wymiana osłon balkonowych: Chałubińskiego 2 kl. I-IV, Chałubińskiego 4 kl. I IV, Chałubińskiego 
6 kl. I-III, GOPR 9 kl. I-VII

Remont balkonów ze względu na zły stan techniczny: Janosika 5 kl. I, VIII, Roja 5 kl. III, Taterników 3 kl. I

Remont pokryć dachowych: Budynku: Zaruskiego 4 kl. I,II, Portali: GOPR 3 kl. I-II, GOPR 5 kl. II-V, 
Chałubińskiego 1 kl. I-VII, Bachledy 2 kl. I-IV, Zaruskiego 3 kl. I,II,VII

Wymiana stolarki z częściową refundacją

Wymiana okien w pomieszczeniach wspólnego użytku: Juhasów 2 kl. I-IV, Zaruskiego 3 kl. I,II,VII, 
Bachledy 2 kl. I-VIII, Lawinowa 14 kl. I-II, Zbójnicka 2 kl. I-II

Remont klatek schodowych: Janosika 3 kl. IV-VI, Lawinowa 8 kl. VI-VIII, Zbójnicka 1 kl. I-II, Zbójnic-
ka 3 kl. I, Lawinowa 14 kl. I-II, Zbójnicka 2 kl. I-II

Remont portali: GOPR 3 kl. I-III, GOPR 5 kl. III-V, Chałubińskiego 1 kl. I-VII, Zaruskiego 3 kl. I,II,VII

Remont instalacji c.o.: Janosika 3 kl. IV-VI, Zbójnicka 1 kl. I-VIII, Lawinowa 14 kl. I-V, Zbójnicka 2 kl. I-VI

Remonty Mienia Spółdzielni montaż wiat śmietnikowych: Janosika 5, Zbójnicka 1, GOPR 1, Cha-
łubińskiego 4

PLAN REMONTÓW NA OS. NIEPODLEGŁOŚCI W 2022 r.

Remont elementów elewacji: Montaż zadaszeń na ostatniej kondygnacji Wyzwolenia 94

Remont osłon balkonowych: Wyzwolenia 94, Wyzwolenia 107

Remont balkonów ze względu na zły stan techniczny: Lawinowa 18-1 szt., Lawinowa 20-1 szt., 
Wyzwolenia 94-3 szt., Wyzwolenia 96-1 szt., Wyzwolenia 107-3 szt.,
Gryfa Pom. 7-9-5 szt., Hallera 8-1 szt., Wyzwolenia 102-2 szt. Remont tarasów: Tuchołkowej 1, 
Wyzwolenia 118, Lawinowa 16

Remont pokryć dachowych: Gryfa Pomorskiego 5 kl. II

Remont elementów dachu:
Wyzwolenia 116 (remont ławy kominiarskiej), Hallera 7 (wymiana wyłazu dachowego)

Wymiana okien w pomieszczeniach wspólnego użytku: Wyzwolenia 107

Wymiana stolarki okiennej z częściową refundacją

Remont podestów przed portalami: Lawinowa 16 kl. I,II

Remont portali: Wyzwolenia 96 kl. I,II,III

Montaż wiaty śmietnikowej: Wyzwolenia 76

Remont dźwigów osobowych: Lawinowa 20

Remonty Mienia Spółdzielni montaż wiat śmietnikowych: Wyzwolenia 98, 99, remont dróg  
i chodników, wyposażenie placu zabaw Hallera 6

PLAN REMONTÓW NA OS. NAD WISŁĄ W 2022 r.

Remont klatek schodowych: Altanowa 3 kl. II, Altanowa 5 kl. III, Pielęgniarska 27 kl. I, Pielęgniar-
ska 17A kl. II

Wymiana stolarki okiennej z częściową refundacją

Remonty Mienia Spółdzielni montaż wiat śmietnikowych: Altanowa 3, Pielęgniarska 17

PLAN REMONTÓW NA OS. BAJKA W 2022 r.

Remont balkonów ze względu na zły stan techniczny:
Porazińskiej 7 kl. III str. pdn ., Gawędy 1 kl. II V str. zach., Zarembiny 15 kl. I str. pdn., Zarembiny 7 
kl. III V str. zach.

Remont pokryć dachowych:
Gawędy 1 kl. IV, Brzechwy 3 kl. I-VIII, Szczęśliwa 2 kl. I-VI, Porazińskiej 5 kl. I-II

Wymiana okien w pomieszczeniach wspólnego użytku:
Brzechwy 3 kl. I-VIII, Zarembiny 2 kl. I-III

Remont klatek schodowych:
Rodzinna 4 (3 klatki)*, Szczęśliwa 2 (2 klatki)*, Brzechwy 3 (3 klatki)*, Zarembiny 2 (3 klatki)
*po uzgodnieniu z przedstawicielami samorządów budynków

Remont instalacji c.o.: Rodzinna 4 kl. I-VI, Zarembiny 2 kl. I-III

Remont dźwigów osobowych: Szancera 2 kl. II

Remont Mienia Spółdzielni
montaż wiat śmietnikowych: Szczęśliwa 3-5, Gościnna 3, remont dróg, chodników, parkingu

 O d  m a r c a  2 0 2 2  r o k u , 
w zdecydowanej większości 
budynków w zasobach Fordoń-
skiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej zmianie uległa opłata na 
fundusz remontowy. Wysokość 

opłaty została skalkulowana 
na podstawie potrzeb i plano-
wanych kosztów remontów 
w 2022 roku. 
 Od  kilkunastu miesięcy 
media informują nas o najwyż-

szej od lat inflacji w Polsce 
(obecnie wynosi ona 11%), 
a prognozy dla rynku budow-
lanego przewidują, że ceny 
materiałów budowlanych będą 
stale rosły, bo już teraz zaczy-

na brakować surowców do ich 
produkcji. Terminy dostaw są 
przesuwane, ponieważ zabu-
rzone zostały łańcuchy dostaw 
materiałów budowlanych. 
Zagrożeniem może okazać się 

odpływ siły roboczej w firmach 
realizujących nasze zlece-
nia. Mimo tego, wierzymy że 
remonty zaplanowane w naszej 
spółdzielni przeprowadzone 
zostaną fachowo i odbędą się 

terminowo. 
 Poniżej  przedstawiamy 
Pa ń s t w u  p l a n  r e m o n t ó w 
w ramach funduszu remonto-
wego w 2022 roku.

Anna Dawidziak
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 Trudno jest przewidzieć 
sytuacje losowe, zwłaszcza 
zdrowotne, które w znacz-
nym stopniu  ogranicza ją 
realizację spraw formalnych, 
wymagających osobistego 
stawiennictwa. Najczęściej 
wśród seniorów zdarzają się 
sytuacje, w których z pomocą 
krewnych lub przyjaciół stara-
ją się zrealizować swoje spra-
wy w Spółdzielni. Jednak ze 
względu na ochronę danych nie 
możemy udostępniać osobom 
nieupoważnionym żadnych 
informacji, nawet wydać blan-
kietów opłat.  Jest jednak 
rozwiązanie, które w znacz-
nym stopniu niweluje ten 
problem - jest nim upoważnie-
nie. To dokument, na podsta-
wie którego w sytuacji, kiedy 
właściciel mieszkania byłby 
niedostępny, czy to z przyczyn 
zdrowotnych, czy też ze wzglę-
du na odległe miejsce zamiesz-
kania lub z innych powodów, 
osoba upoważniona mogła-
by w jego imieniu realizować 

podstawowy zakres spraw 
w Spółdzielni.
 Jednak, aby upoważnienie 
było przez FSM respekto-
wane, właściciel mieszkania 
powinien złożyć je osobiście 
w Biurze Obsługi Mieszkańców 
Fordońskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej przy ul. Kleeberga 
2 w Bydgoszczy. Wówczas, 
po okazaniu przez właści-
ciela dokumentu tożsamości 
wypełnia on druk upoważnie-
nia, w którym wskazuje osobę 
upoważnioną do reprezento-
wania zwykłego zarządu wobec 
FSM. Takie upoważnienie doty-
czy możliwości informowania 
wskazanej osoby wyłącznie 
o rozliczeniach mediów, stanie 
rozrachunków w Spółdziel-
ni i wysokości opłat za lokal 
oraz do składania oświadczeń 
o liczbie osób zamieszkujących 
i wysokości przedpłat na wodę. 
Zakres takiego upoważnie-
nia nie uprawnia do żadnych 
innych czynności związanych 
z mieszkaniem. Jednak jest on 

wystarczający, aby wspierać, 
w realizacji spraw w Spółdziel-
ni, właścicieli mieszkań obłoż-
nie chorych lub mieszkających 
daleko, którzy nie komunikują 
się w sposób zdalny, za pośred-
nictwem Internetu. Na druku 
upoważnienia prosimy również 
o złożenie podpisu osobę 
upoważnioną, ponieważ są 
w nim zawarte jej dane imien-
ne oraz kontaktowe, a FSM 
staje się administratorem tych 
danych.
 Podczas wizyt osób star-
szych czy samotnych w Biurze 
Obsługi Mieszkańców FSM, 
informujemy o możliwości 
upoważnienia zaufanej osoby, 
staramy się uzmysłowić jak 
bardzo pomocne staje się takie 
upoważnienie w sytuacjach 
kryzysowych w życiu właścicieli 
mieszkań.

Izabela Mikicka

 Temat wiat śmietnikowych 
oraz związanych z nimi odpa-
dów elektryzuje spółdziel-
cze korytarze odkąd tylko 
pamiętam. Przynajmniej raz 
dziennie w administracjach 
rozmawia się  o odpadach 
wyrzuconych przez mieszkań-
ców – ich rodzaju, gabarytach, 
czy zmieściły się do kontene-
ra, czy też zostały postawione 
obok, oparte o ściankę albo 
w ogóle porzucone w bezładzie 
i pośpiechu. „Bo kto ma czas 
jeździć ze zderzakiem samo-
chodowym lub pralką do Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK)? 
A z oponami? Wolne żarty… 
wyrzucę pod wiatę, najlepiej 
późnym wieczorem lub pod 
osłoną nocy. Albo i w ciągu 
dnia,  przecież nic  mi  nie 
zrobią. Czasami, jak się uda, 
to i azbest z działki przywio-
zę. A czy odbiorą? Nieważne… 
jak nie odbiorą tego Ci, którzy 
zajmują się tym na co dzień, to 
odbiorą to Ci goście z Fordoń-
skiej. Płacę i wymagam. Jesz-
cze podpuszczę sąsiada co by 
zadzwonił i pogonił do roboty 
tych obiboków ze Spółdzielni”. 
 Powyższe wydaje się ironią 
lecz niestety to, co dla niektó-
rych jest przerysowaną kary-
katurą dla innych jest codzien-

nością. Najpierw „walczymy” 
o postawienie nowej wiaty. Bo 
ładne, estetyczne, zamknię-
te i w ogóle super. Bo łudzi-
my się, że zaczniemy bardziej 
segregować,  że będziemy 
chodzić do przynależnej wiaty 
a nie podrzucać sąsiadom po 
drodze do sklepu (bo akurat 
jest bliżej), trzymać się harmo-
nogramu wywozów i porządek 
też jakoś tak sam się zrobi. 
Niestety samo się nic nie robi 
albo robi się niewiele. Tam 
gdzie jest to możliwe, tam 
gdzie pozwalają na to środki 
i jest wystarczająco dużo miej-
sca, tam stawiane są wiaty. 
Na nich tablice informacyjne 
a do skrzynek wrzucane ulotki 
edukacyjne gdzie i co wyrzu-
cać, w nadziei, że to pomoże, 
bo przecież jest to coś takiego, 
o co sami mieszkańcy zabie-
gają. Przychodzi czas realizacji 
przedsięwzięcia i… i faktycz-
nie jest super. Tak gdzieś 
przez pierwszy tydzień, no 
może dwa. Potem wracamy do 
punktu wyjścia, w którym byli-
śmy przy wiacie otwartej czy 
zwykłym, wygrodzonym placu. 
Zaczyna się od popsutych 
zamków, urwanych klamek lub 
w ogóle otwartych drzwi. (klucz 
został w domu lub drugiej 
kurtce). Śmieci dookoła wiat to 

UPOWAŻNIENIE DLA ZAUFANEJ OSOBY

ŚMIECI, OPONY, MEBLE I GRATY…
BYLE NIE DO WIATY

widok, który większości z nas 
już nie dziwi. A szkoda, bo to 
nasze bezpośrednie otocze-
nie i miejsce zamieszkiwania. 
Niespotykane jeśli spojrzymy 
na osiedla domków jednoro-
dzinnych. A dlaczego i skąd ta 
różnica? A to dlatego, że pod 
swoim domem nikt śmieci mieć 
nie chce i gromadzić nie zamie-
rza. Bo codziennie musiałby je 
oglądać zanim odbiorą. A jesz-
cze sąsiad by zauważył i uwagę 
zwrócił? A przy budynkach 

wielorodzinnych? To już inna 
sprawa. Tam wiata jest wszyst-
kich, a jak jest wszystkich, to 
nie jest nikogo. Najbardziej żal 
jest tych mieszkańców, którzy 
faktycznie dbają o porzą-
dek. Segregują odpady, dbają 
o środowisko, baterie oddają 
do punktów, meble wyrzucają 
dzień przed wywozem gabary-
tów a zużyte opony odwożą do 
PSZOKów. To nic nie kosztuje, 
każdy z mieszkańców uiszcza-
jących opłaty może w ciągu 

roku oddać 8 sztuk za darmo 
– wystarczy chcieć. Starajmy 
się szanować nasze pieniądze. 
Nawet te odpady odbierane 
przez pracowników FSM muszą 
zostać wywiezione i zutylizo-
wane, a to kosztuje.  
 Dbajmy o porządek razem. 
Wspólnie ludzie mogą zdzia-
łać znacznie więcej niż w poje-
dynkę a statystyki są pod tym 
względem nieubłagane. Dane 
za 2020 pokazują, że przecięt-
ny Polak w ciągu roku wyprodu-

kował 342 kg odpadów. O 10 kg 
więcej niż w roku poprzednim. 
W 2010 roku były to „zale-
dwie” 263 kg. Skoro każdy 
z nas generuje ich coraz więcej, 
przykładajmy się do tego, by 
chociaż wokół nas było coraz 
czyściej. 

Patryk Machaliński
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 Rozliczenie kosztów mediów 
następuje w oparciu o wskaza-
nia przyrządów pomiarowych. 
Producenci tych urządzeń okre-
ślili okres, w którym gwaran-
tują ich prawidłowe działanie. 
Po upływie tego okresu należy 
dokonać ich wymiany. 

Wodomierze
 Wodomierze jako przyrządy 
pomiarowe spełniają wyma-
gania pomiarowe przez 5 lat. 
W roku 2022 rok wodomierze 
będą wymieniane w nierucho-
mościach, w których wcześniej 
wymieniano je w 2017 roku. 
Dodatkowo, z powodu epidemii 
koronawirusa, niektóre zapla-
nowane na rok 2021 prace nie 
doszły do skutku, co spowo-
dowało ich przesunięcie na rok 
2022. Bieżący rok jest najbar-
dziej intensywnym co do ilości 
wodomierzy przeznaczonych 
do wymiany - to blisko 11000 
szt. w 92 nieruchomościach 
z ponad 33000 liczników w 235 
nieruchomościach.
 Co istotne, od tego roku 
wymianie podlegają również 
m o d u ł y  r a d i o w e j  t r a n s -
m i s j i  z n a j d u j ą c e  s i ę  n a 
w o d o m i e r z a c h .  P i e r w s z e 
budynki  objęte odczytem 
radiowym pojawiły się w FSM 
w roku 2011. Niewymienial-

na bateria modułu posiada 
10-letnią żywotność, po tym 
czasie się wyczerpie i zacznie 
brakować nam odczytów prze-
kazywanych elektronicznie, by 
móc przeprowadzić rozlicze-
nie. 5 lat temu moduły były 
przemontowywane i zaprogra-
mowane z nowymi licznikami. 
Teraz należy je wymienić, gdyż 
to ostatni rok zasilania przez 
wbudowaną baterię.
 Wracając  do wodomie-
rzy, montowane liczniki ista 
domaqa w praktyce okazały 
się dobrą decyzją. Są w zasa-
dzie bezawaryjne – zdarzają się 
problemy w komunikacji i prze-
kazywaniu danych z wodomie-
rza do modułu spowodowane 
fizycznym przypadkowym 
naruszeniem czy celową inge-
rencją, ale to są rzadkie przy-
padki. Skutecznie oparły się 
twardości wody, a ich pomiar 
wyraźnie zmniejszył poziom 
wody różnicowej, chociaż jej nie 
zlikwidował. 
 Rozl iczenie  za  w ymia -
nę wodomierzy i modułów 
przeprowadzane jest przez 
Spółdzielnię po zakończeniu 
prac w nieruchomości. Spła-
ta będzie widoczna przez 6 
miesięcy w nowym wymiarze 
opłat. Wykonawcy nie pobie-
rają od Państwa opłat. W usłu-

dze dodatkowej, płatnej, na 
Państwa wyraźne życzenie, 
prace mogą dotyczyć zaworów 
odcinających dopływ wody 
w lokalu. Przypominamy, że to 
po Państwa stronie leży odpo-
wiedzialność za sprawność 
tych zaworów i ich wymiana we 
własnym zakresie.

O zbliżającej się wymianie 
wszyscy mieszkańcy informo-
wani są pisemnie oraz komu-
nikatem wywieszonym w klat-
ce schodowej z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem. 
Dzięki Państwa przychylności 
wymiany przeprowadzane są 
sprawnie. Udaje się wyposażyć 

w nowe wodomierze i moduły 
kompletnie całe nieruchomo-
ści, co jest bardzo ważne. Dzię-
kujemy!

Ciepłomierze
 W naszych zasobach 15 
nieruchomości wyposażonych 
jest w indywidualne liczniki 
ciepła, czyli w ciepłomierze. 
Zgodnie z prawem, do końca 
2026 roku wszystkie mierzą-
ce zużycie energii cieplnej 
w mieszkaniach ciepłomierze 
powinny umożliwiać odczyt 
radiowy. Dlatego montowa-
ne od tego roku urządze-
nia będą umożliwiać zdalny 
odczyt drogą radiową. W tym 
roku wymiana ciepłomie-
rzy dotyczyć będzie 3 adre-
sów: Łochowskiego 4A, Gryfa 
Pomorskiego 7 i 9. Podobnie 
jak w przypadku wodomierzy, 
ciepłomierze spełniają wyma-
gania pomiarowe przez 5 lat.

Podzielniki kosztów ogrzewania
 55  to  l iczba budynków 
mieszkalnych wyposażonych 
w podzielniki kosztów ogrze-
wania. Nieruchomości te posia-
dają podzielniki z odczytem 
radiowym, z wyjątkiem jednej – 
Czecha 1. Tu pozostały podziel-
niki naliczające jednostki na 
zasadzie odparowania dyfuzyj-

nego (wyparkowe).
 Na wyposażeniu wśród 
podzielników radiowych znaj-
dują się 2 modele różnych 
dostawców. Są nimi „Mino-
meter M7” firmy Minol-Zenner 
oraz „Doprimo radio 3” firmy 
Ista.
 Czas pracy baterii podziel-
nika to 10 lat. Podobnie jak 
w przypadku modułów radio-
wych wodomierzy, wymianie 
podlega cały podzielnik, bo 
wlutowana bateria jest niewy-
mienialna. Wszystkie pracujące 
podzielniki radiowe to urządze
nia typu dwuczujnikowego, tzn. 
rejestrują osobnymi czujnikami 
temperatury od strony grzejni-
ka i od strony pomieszczenia, 
a na podstawie odpowiedniej 
wielkości różnicy temperatury 
rozpoczynają naliczanie jedno-
stek. 
 W obecnym roku do wymia-
ny urządzeń z powodu kończą-
cej się żywotności baterii prze-
znaczona jest 1 nieruchomość 
– Gierczak 6. Najwięcej wymian 
przypada w latach 2025 – 2027, 
to łącznie 36 nieruchomości.

Bartosz Polcyn

 W dniu 17 grudnia 2021 r. 
Prezes Urzędu Regulacji Ener-
getyki zatwierdził taryfę PGNiG 
Obrót Detaliczny (PGNiG OD) 
dla odbiorców gazu w gospo-
darstwach domowych.
 W nowej taryfie PGNiG ceny 
gazu są wyższe o ok. 83 proc., 
natomiast stawki opłat abona-
mentowych pozostały na 
niezmienionym poziomie. Dla 
podstawowych taryf oznacza 
to, że rachunki wzrosły śred-
nio o 50 procent miesięcznie. 
W większości naszych zaso-
bów opłata za gaz jest w opła-
tą ryczałtową, liczoną od ilości 

osób zamieszkałych w lokalu.
Od czterech lat FSM bacznie 
obserwuje ceny gazu na gieł-
dzie zarówno dla gospodarstw 
domowych jak i kotłowni gazo-
wych. Ponieważ kontrakty 
długoterminowe są niezwykle 
korzystne, Zarząd FSM zdecy-
dował o zakupie gazu na lata 
2021-2023. Jak się okazało 
była to bardzo trafna decyzja, 
ponieważ cena, którą aktualnie 
płacimy jest o połowę niższa, 
niż obecna rynkowa.

 Ewa Hardyk

WYMIANY WODOMIERZY, CIEPŁOMIE-
RZY I PODZIELNIKÓW W ZASOBACH FSM

CENY GAZU NIEZMIENIONE
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ZMIANA  
W REGULAMINACH 

 W  d n i u  1 2 . 0 5 . 2 0 2 2  r . 
w godzinach od 12.00 do 19.00 
odbyło się głosowanie na 
piśmie nad sześcioma uchwa-
łami przez Walne Zgromadze-
nie Fordońskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej
 Zarząd Fordońskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, działa-
jąc na podstawie i z upoważ-
nienia nadanego art. 36 § 9-13 
ustawy z dnia 16 września  
1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. 
Dz.U. 2021 poz. 648 z późn. 
zm.) w kształcie nadanym 
jej ustawą z dnia 16 kwietnia 
2020 r. o szczególnych instru-
mentach wsparcia w związku 
z rozprzestrzenianiem się wiru-
sa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 
poz. 695), zarządził (uchwa-
ła Zarządu nr 26/2022 z dnia 
12.04.2022 r.) głosowanie na 
piśmie przez Walne Zgroma-
dzenie Fordońskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej następujących 
uchwał w sprawie:
1. zatwierdzenia sprawozda-

nia finansowego FSM za 
rok 2019 - UCHWAŁA NR 
1/2022,

2. przeznaczenia nadwyżki 
bilansowej FSM za rok 2019 
- UCHWAŁA NR 2/2022, 

3. zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego FSM za 
rok 2020 - UCHWAŁA NR 
3/2022, 

4. przeznaczenia nadwyżki 
bilansowej FSM za rok 2020 
- UCHWAŁA NR 4/2022, 

5. zgody na zbycie lokalu 
niemieszkalnego usytu-
owanego przy ul. Kleeberga 
3 w Bydgoszczy - UCHWAŁA 
NR 5/2022,

6. zgody na zbycie nieru-
c h o m o ś c i  s t a n o w i ą c e j 
dz. Nr 291/40 obręb 342 
w Bydgoszczy  wraz  ze 
znajdującym się na niej 
budynkiem - UCHWAŁA NR 
6/2022.

 
 Z treścią sprawozdań finan-
sowych za rok 2019 i 2020 wraz 
ze sprawozdaniami nieza-
leżnego biegłego rewidenta 
badającego sprawozdania 
finansowe za te okresy oraz 
treścią uchwał, Członkowie 
mogli zapoznać się w siedzibie 

Spółdzielni w Biurze Obsłu-
gi Mieszkańców oraz biurach 
Administracji Osiedli w godzi-
nach pracy Spółdzielni. Spra-
wozdania i uchwały dostęp-
ne były również na EBOKu 
dla członków korzystających 
z Internetu .
 Głosowanie nad powyż-
szymi uchwałami odbyło się  
w wyznaczonych miejscach,  
na piśmie poprzez wrzucenie 
przez członków FSM  wypeł-
nionych  kart do głosowania do 
urn. 
 P o w o ł a n a  n a  m o c y 
w/w uchwały Zarządu Spół-
dzielni komisja skrutacyjna 
dokonała,  w obecności nota-
riusza,  komisyjnego otwarcia 
urn i policzyła oddane głosy. 
Oto wyniki głosowania: Dzię-
kujemy za  Państwa czynny 
udział w głosowaniu i pozosta-
jemy w przekonaniu, że wkrót-
ce spotkamy się na Walnym 
Zgromadzeniu  zwołanym 
w tradycyjnej formie.

Dorota Kmuk

 Na ręce Zarządu Fordońskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
wpłynęły podziękowania za 
wsparcie, zaopatrzenie i pomoc 
humanitarną okazana przez 
mieszkańców naszej Spółdziel-
ni dla narodu ukraińskiego.
 To piękne i smutne, że idee 
spółdzie lcze  współpracy, 
współuczestnictwa, współ-
odpowiedzialności i solida-
ryzmu społecznego spraw-
dzają się zarówno w czasie 
pokoju jak i wojny. Bydgoskie 
spółdzielnie zjednoczyły się 
pod hasłem „Bydgoscy Spół-
dzielcy dla Ukrainy” i zorgani-
zowały pomoc humanitarną 
dla uchodźców i walczących 
o wolność swojego kraju Ukra-
ińców. Zarząd, organy statu-
towe oraz pracownicy i miesz-
kańcy zasobów FSM szeroko 
włączyli się w działania pomo-
cowe.
 W Fordońskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej zorganizowali-
śmy kilka zbiórek darów. Pierw-
sza w dniach od 8 do 11 marca 

była największa. Do Bydgo-
skiego Centrum Targowo-Wy-
stawienniczego w Myślęcinku 
przekazaliśmy kilka samocho-
dów darów (głownie żywno-
ści, ubrań, środków higieny).  
Trudno określić ich wartość 
i zapewne nikt nie starał się 
tego zrobić, natomiast o ich 
ilości poświadczyć może liczba 
wielu transportów spółdziel-
czymi autami, jakie wykonali 
pracownicy z Działu Konserwa-
cji i Utrzymania Nieruchomości 
FSM.  
 FSM włączyła się również 
do akcji koordynowanej przez 
Wydział  Nauk o  Pol i t yce 
i Bezpieczeństwie UMK, pole-
gającej na udzieleniu pomocy 
szpitalowi w Łucku. Zakupione 
z zebranych funduszy środki 
medyczne (opatrunki, środki do 
dezynfekcji ran, środki ochron-
ne dla lekarzy, strzykawki, 
gipsy itp.) zostały za pośred-
nictwem koordynatora wysyła-
ne do ww. placówki medycznej.

c.d. na następnej stronie

Szanowni Państwo,
 Uprzejmie informujemy, że podczas posiedzenia 
Rady Nadzorczej FSM w dniu 29.03.2022 r. zostały 

objęte zmianami dwa regulaminy:

- REGULAMIN FUNDUSZU
 REMONTOWEGO W FSM

- REGULAMIN PLANOWANIA I ROZLICZANIA 
KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKA-

NIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWA-
NIE LOKALI W FSM

 Powyższe dokumenty znajdują się na naszej 
stronie internetowej 

www.fordonskasm.pl

w zakładce Akty Prawne.
Zachęcamy do lektury!

Agata Sokołowska

GŁOSOWANIE NA PIŚMIE UCHWAŁ  
WALNEGO ZGROMADZENIA FSM

BYDGOSCY SPÓŁDZIELCY 
DLA UKRAINY 

NR 
UCHWAŁY W SPRAWIE ZA PRZECIW WSTRZY-

MAŁO SIĘ

GŁOSÓW 
NIEWAŻ-

NYCH

uchwała 
nr 1/2022

zatwierdzenia sprawozdania finansowe-
go FSM za rok 2019 249 3 7 5

uchwała 
nr 2/2023

przeznaczenia nadwyżki bilansowej FSM 
za rok 2019 254 3 3 4

uchwała 
nr 3/2024

zatwierdzenia sprawozdania finansowe-
go FSM za rok 2020 251 2 6 4

uchwała 
nr 4/2025

przeznaczenia nadwyżki bilansowej FSM 
za rok 2020 257 2 3 2

uchwała 
nr 5/2026

zgody na zbycie lokalu niemieszkalne-
go usytuowanego przy ul. Kleeberga 3 

w Bydgoszczy
247 11 3 3

uchwała 
nr 6/2027

zgody na zbycie nieruchomości stano-
wiącej dz. Nr 291/40 obręb 342 w Byd-

goszczy wraz ze znajdującym się na niej 
budynkiem

243 13 1 6

FORDOŃSKI 
PUNKT POMOCY 

OBYWATELOM
UKRAINY

WYDAWANIE 
darów 

ZBIÓRKA darów 

Kleeberga 3 (wejście od strony balkonów) 

Kleeberga 2; PORTIERNIA FSM  
poniedziałek - piatek 
od 8.00 do 17.00 

poniedziałek/понеділок  10.00-12.00
środa/середа 16.00-18.00
piatek/п'ятниця  10.00-12.00

NAJBARDZIEJ POTRZEBNE 
- artykuły spożywcze

- środki czystości; 
- chemia pielęgnacyjna

- środki pielęgnacyjne dla  dzieci 
- pieluchy

- obuwie letnie i sportowe
-  ubrania letnie damskie 

i dziecięce
- artykuły papiernicze

 i plastyczne dla dzieci
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 Kolejna taka zbiórka została 
zorganizowana przed świętami 
wielkanocnymi. Dary (głównie 
leki i żywność długotermino-
wa) została zawieziona bezpo-
średnio do Lwowa, skąd trafi 
dalej do walczących o swój kraj 
żołnierzy.
 P o  p o j a w i e n i u  s i ę 
w Bydgoszczy  uchodźców 
z Ukrainy, Zarząd Fordoń-

skiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej podjął decyzję o udostęp-
nieniu od 7 marca kilku osobom 
spółdzielczego mieszkania. 
Ponieważ było puste, pracow-
nicy spółdzielni i członkowie 
organów statutowych (Rad 
Osiedli ,  Rady Nadzorczej) 
podjęli się jego wyposażenia. 
W przeciągu dwóch dni prze-
kazano ze swoich zasobów 

lub zakupiono meble i sprzęt 
gospodarstwa domowego, 
a także wszelkie niezbędne 
rzeczy (poduszki, kołdry, sztuć-
ce itp.). Zadbano także o inne 
rzeczy codziennego użytku dla 
dwóch kobiet i ich dzieci (czwo-
ro w wieku 9, 9, 11 i 17 lat).  Do 
działań pomocowych włączy-
ły się wszystkie działy FSM, 
zapewniając zakwaterowanym 

uchodźcom potrzebne ubrania 
(T-shirty, spodnie, bluzy, kurtki 
itp.). 
 W połowie kwietnia Zarząd 
F S M  u d o s t ę p n i ł  d r u g i e 
pomieszczenie dla uchodźców. 
Jeden z naszych kontrahentów 
przystosował je na potrzeby 
mieszkaniowe i tak kolejna 
kobieta z dzieckiem i młoda 
dziewczyna w ciąży znalazły 

bezpieczne schronienie na czas 
wojennej zawieruchy.
 Niezwykle miło przyjęli 
i otoczyli troską uchodźców 
mieszkańcy tych nieruchomo-
ści. 
 P r a c o w n i c y  F S M  r o b i ą 
wszystko, aby nasi goście 
znaleźli w Polsce namiastkę 
codzienności. Pomogliśmy 
załatwić formalności, znaleźć 

pracę, zapisać dzieci do szkoły. 

• Przed zapaleniem gazu 
s p r a w d ź ,  c z y  k u r k i  s ą 
d o m k n i ę t e .  J e ś l i  n i e  - 
d o m k n i j ,  p r z e w i e t r z 
pomieszczenie i  dopiero 
potem zapal gaz. Zapalaj 
zapałkę, bądź zapalnicz-
kę, zanim odkręcisz kurek, 
szczególnie przy odpalaniu 
piekarnika

• Gdy gotujesz, zaglądaj od 
czasu do czasu do zapalo-
nych palników, czy np. nie 
zgasły

• Zanim położysz się spać 
bądź wyjdziesz z domu, 
upewnij się czy wyłączyłeś 
gaz w kuchence bądź piekar-

niku.
• Upewnij się, że wiesz gdzie 

zlokalizowany jest zawór 
gazowy, czy wiesz jak go 
zakręcić, oraz sprawdź czy 
zawór jest sprawny

• Jeżeli wyjeżdżasz na kilka 
dni, najbezpieczniej jest 
zamknąć zawór główny gazu

• Nie zaklejaj kratek wenty-
lacyjnych. Sprawdzaj regu-
larnie, czy wentylacja działa 
poprawnie. W pomieszcze-
niu z zainstalowanymi urzą-
dzeniami do spalania gazu 
musi być prawidłowo dzia-
łająca wentylacja. Ma to 
znaczący wpływ na prawi-

dłowy przebieg procesu 
spalania gazu. Odpowiedni 
dopływ świeżego powie-
trza zapobiega procesowi 
powstawania szkodliwego 
tlenku węgla, czyli czadu. 
Zwrócić należy w tym miej-
scu uwagę, że jeżeli ilość 
dopływającego powietrza 
jest odpowiednia, podczas 
spalania gazu powstaje 
nieszkodliwy dwutlenek 
węgla

• Dla bezpieczeństwa możesz 
zakupić detektor gazu, który 
wykrywa gdy w mieszkaniu 
ulatnia się gaz i informuje 
nas o tym sygnałem dźwię-

kowym
• Przynajmniej raz w roku 

sprawdź poprawność dzia-
łania instalacji gazowej, 
udostępnij mieszkanie legi-
tymowanym pracownikom 
Spółdzielni, którzy weryfi-
kują stan instalacji gazowej 
w ramach przeglądów gazo-
wych

• N i e  p r z e p r o w a d z a j m y 
napraw instalacj i  gazo-
wej samemu. Wykonanie 
napraw powinny dokonywać 
osoby posiadające stosowne 
uprawnienia potwierdzone 
świadectwem kwalifikacji 
G3.

Pamiętajmy, instalacja gazu 
nie służy celom ogrzewania 
mieszkania. Kuchenka gazowa 
to nie grzejnik.
Do gazu ziemnego dodawa-
ny jest środek zapachowy. 
Pozwala to na wyczucie gazu 
w powietrzu już przy małym 
stężeniu.

Nie bądźmy obojętni (nie 
bójmy się) w sytuacji gdy 
wyczujemy ten zapach. Zgło-
śmy taki fakt niezwłocznie 
do służb eksploatacyjnych 
w naszej Spółdzielni (w godzi-
nach pracy) lub do Pogotowia 

Technicznego (po godzinach 
pracy Spółdzielni),  które 
podejmą szybką interwen-
cje i poinstruują na bieżąco 
co należy robić – zadzwonić 
możemy również pod numer 
Pogotowania Gazowego 992, 
w razie konieczności na pewno 
pomoże też straż pożarna 998 
lub 112.

Krzysztof Żelazny

Wody opadowe 
 W l ipcu 2021  r.  s iedem 
bydgoskich spółdzielni miesz-
kaniowych, w tym Fordońska 
SM, wystąpiło do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjne-
go w Bydgoszczy ze skargą na 
uchwałę Rady Miasta Bydgosz-
czy w sprawie ustalenia ceny 
za odprowadzenie wód opado-
wych żądając stwierdzenia jej 
nieważności. Zdaniem skar-

żących uchwała ta wydana 
została z rażącym narusze-
niem przepisów prawa, ponie-
waż po nowelizacji ustawy 
Prawo wodne, wód opadowych 
i roztopowych nie zalicza się 
do ścieków, a tym samym nie 
ma możliwości wprowadzenia 
opłaty za tego rodzaju usługę. 
Czekamy na termin rozprawy.

Zenon Mrówczyński 

Od redakcji: 
więcej na ten temat pisaliśmy 
rok temu w artykule „KOSZ-
TOWNE WODY OPADOWE. CZY 
MUSIMY AŻ TYLE PŁACIĆ?” 

https://fordonskasm.home.
pl/autoinstalator/wordpress/
wp-content/uploads/2021/05/
gotowa_wydruk_efesemka_
gazeta_maj-2021-06-05-21.pdf

Z WOKANDY SĄDOWEJ

KONSERWATOR RADZI JAK BEZPIECZNIE KORZY-
STAĆ W MIESZKANIU Z INSTALACJI GAZOWEJ?

 Zarząd Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
składa wyrazy podziękowania i głębokiego  
szacunku, dla wszystkich ludzi dobrej woli, 
którzy przekazali dary i włączyli się w akcję  

pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
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 Historia Fordonu jest bardzo 
b o g a t a ,  o b fi t u j e  w  w i e l e 
wydarzeń natury społecznej, 
politycznej, ekonomicznej… 
W każdej epoce znajdziemy 
takie, które na miejscowej 
społeczności odcisnęły wyraź-
ne piętno, bądź po prostu 
z jakiegoś powodu zapadły 
w zbiorową pamięć. Dzieje 
miasteczka to nierzadko fakty, 
które pozytywnie wpłynęły na 
społeczność lokalną, ale nie 
tylko – zawiera bowiem i ciem-
ne strony, a nawet bieg wypad-
ków o tragicznym wymiarze. 
Do tych ostatnich bez wątpie-
nia musimy zaliczyć „potop 
szwedzki”.
 „Potop szwedzki”, a więc 
okres wojny Rzeczypospolitej 
ze Szwecją z lat 1655-1660, 
oznaczał dla Fordonu prawdzi-
wą katastrofę. Szwedzi opano-
wali  miasto na przełomie 
1655/1656 r. Rozbili też w jego 
pobliżu obóz, którego zada-
niem była kontrola przeprawy 
na Wiśle. Co najciekawsze, 
27 stycznia 1656 r. osobiście 
zatrzymał się w tych okolicach, 
pod samym Wyszogrodem, 
król szwedzki Karol X Gustaw. 
Wiemy, że przyjmował tu 
wówczas jednego z naczelnych 

dowódców wojskowych, gen. 
Roberta Douglasa, z którym 
omawiał sprawy bieżących 
działań militarnych przeciwko 
Polsce. Następnie monarcha 
ruszył w dalszą drogę na połu-
dnie, w kierunku Łowicza.
Trudno powiedzieć czy z obec-
nością sił szwedzkich wiązały 
się początkowo jakieś obawy 
o losy mieszkańców Fordonu. 
W każdym razie na wiosnę 
wydarzenia przybrały rady-
kalny obrót. Dnia 20 kwietnia 
1656 r., tzn. zaraz po świę-
tach wielkanocnych, wojska 
szwedzkie niemal doszczęt-
nie spaliły miasto, a zglisz-
cza jeszcze przez jakiś czas 
rabowano. Spłonęły nie tylko 
zabudowania mieszkalne, lecz 
także miejski browar, obiekty 
publiczne i sakralne. 
 Zniszczeniu uległa fordoń-
ska komora celna. Co prawda, 
wkrótce podjęto jej odbudowę, 
lecz jeszcze w 1669 r. nie była 
wykończona. Jej los podzie-
lił fordoński ratusz, toteż 
władze miejskie przez szereg 
lat zmuszone były pracować 
w domach prywatnych. Zagła-
dy nie uniknął też kościół para-
fialny i dopiero w 1665 r. podję-
to decyzję o wybudowaniu 

nowego. Dodać tu należy, że 
najazdowi szwedzkiemu towa-
rzyszyła zaraza, śmiertelna dla 
wielu mieszkańców miasta. 
Fordon nieprędko podniósł 
się z upadku. O skali zuboże-
nia mieszczan świadczy choć-
by fakt, że przed konfliktem 
polsko-szwedzkim płacili oni 
coroczne czynsze w wysokości 
20 zł, zaś po jego zakończeniu 
już tylko 6 zł.
 Okres „potopu” był szcze-
gólnie dotkliwy dla fordońskich 
Żydów. Spalone zostały domy 
żydowskie, przy czym niektó-
re jeszcze po kilku latach nie 
zostały odbudowane. Pożar 
miasta pochłonął także miej-
scową bożnicę. Pozostał po 
niej jedynie pusty plac, który 
wkrótce sprzedano. Kolejną 
wzniesiono dopiero pod koniec 
XVII w. Co więcej, niemal cała 
społeczność gminy żydow-
skie j  w Fordonie  została 
wkrótce wymordowana przez 
wojska Stefana Czarnieckiego. 
Mordy uzasadniano zarzutem 
współpracy ze szwedzkim 
okupantem, co jednak trudno 
zweryfikować. Szacuje się, że 
ofiarą pogromu padło 50 osób. 
Co prawda, wkrótce społecz-
ność żydowska znów wzrosła 

liczebnie, gdyż w latach 70. 
XVII w. stanowiła ok. 20% 
ogółu mieszkańców miasta, 
jednak faktem jest, że okres 
ten pozostaje smutną kartą 
w historii miejscowych Żydów.
Warto też wspomnieć,  że 
w okresie po „potopie” utarto 
nowe określenie w odniesie-
niu do pozostałości pobliskie-
go Wyszogrodu. Zaczęto go 
bowiem nazywać „szwedzkim 
szańcem”. Nazwa nawiązywała 
albo do samego faktu stacjo-
nowania Szwedów opodal 
grodziska, albo też wiąże się 
z charakterystycznymi umoc-
nieniami ziemnymi,  jakie 
stawiali oni w tym okresie 
(typowy element umocnień 
szwedzkich w czasach nowo-
żytnych). Co ciekawe, nazwę 
„szwedzkie szańce” odnoto-
wujemy nie tylko w przypadku 
Wyszogrodu, lecz w odniesie-
niu do dziesiątek innych tego 
typu miejsc w Polsce. Określe-
nie to zwyczajnie rozciągnięto 
na pozostałości średniowiecz-
nych grodzisk. 

Aleksander Gotowicz
Stowarzyszenie „Razem dla 

Fordonu”

 H i e r o n i m  D e r d o w -
ski  urodził się  9 marca  
1 8 5 2  r.  w  W i e l u  w  ó w c z -
snym powiecie chojnickim, 
zmarł 13 sierpnia 1902 r. w Wino-
nie w Minnesociw w USA. Był 
poetą kaszubskim, humorystą, 
dziennikarzem, wydawcą prasy 
emigracyjnej w USA.
 Pochodził z zamożnej rodzi-
ny chłopskiej. Stryjem i wycho-
wawcą Derdowskiego był ks. 
Jan Derdowski,  proboszcz 
w Polskim Brzoziu w latach 
1836-1851  oraz w Kazani-
cach (1851-1886). 
 Derdowski uczył się w kilku 
szkołach m.in. w progimna-

zjum w Kurzętniku oraz gimna-
zjach w Chojnicach, Branie-
wie, Chełmnie i Olsztynku, 
k t ó r e  u k o ń c z y ł  w  1 8 7 0 . 
Później pracował w księgar-
ni w Poznaniu, a także jako 
prywatny nauczyciel w Wiel-
kopolsce i na Kaszubach. Od 
1876 publikował artykuły 
i utwory literackie w „Gazecie 
Toruńskiej”. W 1879 zamiesz-
kał w Toruniu. Wszedł wtedy 
do redakcji tej gazety, nawią-
zał także kontakt z czaso-
pismem „Przyjaciel”. Przez 
pewien czas współpracował 
z Pawłem Stalmachem przy 
wydawaniu Gwiazdki Cieszyń-

skiej. Z powodu szykan władz 
pruskich wyemigrował w 1885 
do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie w środowiskach polo-
nijnych prowadził działalność 
społeczną i dziennikarską. 
W Detroit redagował „Gaze-
tę Narodową” i „Pielgrzyma 
Polskiego”, zaś w Winonie od 
1886 „Wiarusa”.
 Jest autorem powiedzeń 
“Nie ma Kaszeb bez Polonii, 
a bez Kaszeb Polsci”, “Nigdë do 
zgubië nie przyńdą Kaszubë” 
oraz autorem Marsza Kaszub-
skiego. 

KAROL X GUSTAW I „SZWEDZKIE SZAŃCE”

PATRONI NASZYCH ULIC
HIERONIM 
DERDOWSKI
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KRZYŻÓWKA
1. Trening zawierający wszystkie elementy fitnessu oraz taniec

2. Jeden ze słynnych matematyków

3. Niewielka łódź turystyczna lub sportowa

4. Kołdra biwakowa

5. ….. „amerykańska”, słodki, ciemny, mały owoc

6. Owoc dobry do szampana

7. Muzyka i taniec z Dominikany, zmysłowy i uczuciowy

Na rozwiązania krzyżówki czekamy pod numerem telefonu 52 343 02 72 wew. 444, do dnia 08.07.2022 r. Dla pierwszych 
piętnastu osób, które poprawnie rozwiążą krzyżówkę, przygotowaliśmy niespodzianki. Decyduje kolejność zgłoszeń! 
Odbiór nagrody zostanie ustalony telefonicznie

1

2

3

4

5

6

7

 Korzystanie z internetu, 
portali, adresów e-mail od 
dwóch lat stało się konieczno-
ścią, a nie tylko atrakcyjnym 
dodatkiem do naszej codzien-
ności. Trwający stan epidemii 
pozmieniał nasze przyzwy-
czajenia i plany. Praca zdalna 
wymusiła intensywny sposób 
pracy z wykorzystaniem narzę-
dzi informatycznych i kontaktu 
telefonicznego. 
 W czasach pandemii dużą 
w a g ę  p r z y w i ą z u j e m y  d o 
bieżącego przekazywania 
Państwu informacji na naszej 
stronie internetowej www.
fordonskasm.pl. Umieszcza-
ne tam są wszystkie istotne 
informacje dotyczące funk-
c jonowania  naszej  Spół-
dzielni: od aktów prawnych  
i regulaminów po bieżące ogło-

szenia i komunikaty. 
 Ważnym kanałem komu-
nikacji jest też Elektroniczne 
Biuro Obsługi Klientów (EBOK). 
W 202 1r. korzystało z niego 
4.815 uprawnionych. EBOK 
zawiera wszelkie niezbęd-
ne dla Państwa informacje, 
dotyczące wysokości opłat za 
mieszkanie, rozliczeń mediów, 
protokoły i uchwały organów 
FSM, sprawozdania finansowe. 
Umożliwia również składa-
nie różnego rodzaju zgłoszeń 
on-line. Konta EBOK zostały 
założone dla wszystkich loka-
li, aby je aktywować koniecz-
na jest jednak wizyta osobista 
w Biurze Obsługi Mieszkań-
ców w celu weryfikacji danych 
osobowych i kontaktowych.
Nadal zachęcamy Państwa 
do załatwiania spraw trady-

cyjną drogą pocztową lub 
elektroniczną. Adresy emailo-
we do poszczególnych dzia-
łów znajdziec ie  Państ wo 
w zakładce kontakt na stro-
nie internetowej Spółdzielni  
www.fordonskasm.pl. 
 Wiemy, że dla wielu osób 
takie rozwiązanie to spore 
ułatwienie  i  oszczędność 
czasu. Pomimo przywrócenia 
pełnej obsługi bezpośredniej 
promować będziemy załatwia-
nie spraw przez internet.

Dorota Kmuk

Z A Ł AT W I A N I E  S P R AW  S Z Y B KO 
I SKUTECZNIE PRZEZ INTERNET
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BĄDŹMY W KONTAKCIE! SPIS NUMERÓW TELEFONÓW DO ADMINISTRACJI OSIEDLI FSM

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

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

w.111

Kierownik  - 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.116 Daria Kopecka-Wenckowska
d.kopecka@fordonskasm.pl, kom. 882 101 979

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 - Lawino-
wa 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, Pielęgniar-
ska 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

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

w.121

Kierownik - Michał Walentowicz 
bp@fordonskasm.pl

m.walentowicz@fordonskasm.pl, kom. 882 101 985
Gierczak 13 + pawilon, Kleeberga 5 , Monte Cassino 1,2,3,4,5,6 , Piwnika-Po-
nurego 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 Igrzyskow

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

Gierczak 6 + pawilon, Fiedlera 1, Łabendzińskiego 1, 2, 4, Sucharskiego 
4 + pawilon, 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@fordonskasm.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, Sosnow-
skiego 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, Pawi-
lon 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

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

w.131

Kierownik - Kryspin Skiba 
bsz@fordonskasm.pl k.skiba@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, Wierze-
jewskiego 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, Gawędya 1, 2, Gościnna 2, 3, Rodzinna 1, 4 , Szancera 5
Zarembiny 2, 4, 5, 7, 15, 19, 21, Garaże przy ul. Zarembiny
Park Bydgoskich Spółdzielców + wybieg dla psów

w.133 Kamil Łata 
k.lata@fordonskasm.pl, kom. 514 930 152



czerwiec 202212 FORDOŃSKA SM

FORDOŃSKI 
PUNKT POMOCY 

OBYWATELOM
UKRAINY

WYDAWANIE 
darów 

ZBIÓRKA darów 

Kleeberga 3 (wejście od strony balkonów) 

Kleeberga 2; PORTIERNIA FSM  
poniedziałek - piatek 
od 8.00 do 17.00 

poniedziałek/понеділок  10.00-12.00
środa/середа 16.00-18.00
piatek/п'ятниця  10.00-12.00

NAJBARDZIEJ POTRZEBNE 
- artykuły spożywcze

- środki czystości; 
- chemia pielęgnacyjna

- środki pielęgnacyjne dla  dzieci 
- pieluchy

- obuwie letnie i sportowe
-  ubrania letnie damskie 

i dziecięce
- artykuły papiernicze

 i plastyczne dla dzieci
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WSPOMAGAJ LOKALNYCH
PRZEDSIĘBIORCÓW


