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Racjonalne ogrzewanie 
i wietrzenie  

Energię cieplną w naszej spółdzielni pozysku-
jemy bezpośrednio ze spalania gazu w indy-

widualnych kotłowniach budynkowych. Pracą 
kotłowni steruje automatyka pogodowa. 

To dzięki niej, do instalacji wewnętrznej każdego budynku 
tłoczona jest ciepła woda o parametrach dostosowanych do aktu-
alnych warunków atmosferycznych i zapotrzebowania mieszkań-
ców. Indywidualne zapotrzebowanie na ciepło w mieszkaniach 
można regulować zaworami termostatycznymi znajdującymi się 
przed każdym grzejnikiem. Zgodnie z przepisami, urządzenia 
odbierające ciepło z instalacji grzewczej w naszych budynkach 
muszą mieć zamontowane regulatory dopływu ciepła działające 
automatycznie, w zależności od zmian temperatury wewnętrznej 
w pomieszczeniach. Muszą również zapewniać użytkownikom 
możliwość uzyskania temperatury powietrza niższej od oblicze-
niowej, ale nie niższej od 16°C w pomieszczeniach, o tempera-
turze obliczeniowej 20°C lub wyższej. 

Ten przepis oznacza automatyczne działanie zaworów, unie-
możliwiające wychłodzenie pomieszczeń i ogrzewanie się kosz-
tem sąsiadów.

Wietrzenie ma na celu usunięcie z pomiesz-
czeń zużytego powietrza. Mieszkanie nale-

ży wietrzyć kilka razy dziennie, w tym obowiąz-
kowo przed snem. Aby zminimalizować straty 
ciepła w czasie wietrzenia gdy na zewnątrz jest 
zimno, należy:

 odsunąć zasłony i fi ranki,
 minimum 15 minut przed wietrzeniem zamknąć zawory 

termostatyczne,
 wietrzymy krótko a intensywnie szeroko otwierając 

drzwi balkonowe lub okno na 5 - 10 minut, a po wietrzeniu 
ponownie otworzyć zawory przygrzejnikowe.

Jak prawidłowo 
wietrzyć mieszkanie?

DOBRA RADA – intensywne, krótkie wietrzenie zapobie-
ga utracie ciepła zmagazynowanego w ścianach i wyposażeniu 
mieszkania. Ogranicza też wykraplanie się pary wodnej na ścia-
nach i stolarce okiennej.

Pamiętać należy, że obniżenie temperatury w pomieszczeniu 
o 1 oC daje 6% oszczędności energii grzewczej. Optymalna tempe-
ratura według normy w pokoju mieszkalnym to 20 oC, w kuchni 
i sypialni 18 oC, a łazience w czasie kąpieli 24 oC. Temperatura 
w mieszkaniu nie powinna być nigdy niższa niż 16 oC. 

Grzejnik pracuje optymalnie jeżeli zapewniona jest w miesz-
kaniu cyrkulacja powietrza, a on sam nie będzie zasłonięty sprzę-
tami lub zasłonami. Tylko prawidłowa cyrkulacja powietrza za-
bezpiecza przed wyhodowaniem chorobotwórczej pleśni i grzy-
ba w mieszkaniach.

W naszych budynkach jest wyłącznie samoist-
na wentylacja grawitacyjna w łazienkach 

jak i w kuchniach. Z tego właśnie powodu, ze 
względów bezpieczeństwa nie wolno do kana-
łów wentylacyjnych podłączać żadnych mecha-
nicznych wentylatorów. 

Każdorazowo w czasie corocznego przeglądu zwraca na to 
uwagę kominiarz. Po pierwsze grozi to powstawaniem podci-
śnienia w mieszkaniu "wentylowanym" ze wszystkimi tego nie-
bezpiecznymi konsekwencjami. Może też spowodować wtłocze-
nie do kanału wentylacyjnego gazu i zwiększenie jego stężenia 
do granic wybuchowych. Przy systemie wentylacji grawitacyjnej 
z włączonymi wentylatorami elektrycznymi, powietrze może być 

Wentylacja
tłoczone do pomieszczeń na innych 
kondygnacjach. Wentylator nada-
jący ciśnienie, wyższe niż ciśnienie 
wynikające z ciągu kominowego, 
powoduje przepływ powietrza do innych pomieszczeń – jest to 
reguła naczyń połączonych. "Wysysamy" zużyte powietrze, opa-
ry gotowania, smażenia, dym papierosowy ze swojego miesz-
kania i wtłaczamy je w większości do sąsiadów.

Twierdzenie, że ktoś ma zamontowany wentylator, a z niego 
nie korzysta nie świadczy o zrozumieniu problemu. Nieprzy-
padkowo otwór wentylacyjny ma wymiary 14 na 14 cm. Wsta-
wienie w ten otwór wentylatora ogranicza automatycznie jego 
przekrój przynajmniej o połowę. Ograniczamy tym samym gra-
witacyjną wentylację swoich pomieszczeń.
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Należy pamiętać o prostej zasadzie, że im gor-
sza wentylacja tym większa wilgotność w 

mieszkaniu i zwiększone uczucie przez orga-
nizm zimna i tym więcej ciepła potrzeba na jego 
ogrzanie. 

Dlatego nie należy zasłaniać kratek wentylacyjnych w kuch-
niach i łazienkach. Kąpiel, gotowanie, kwiaty, mokra odzież, pra-
nie, w końcu sam człowiek - to wszystko źródła pary i wilgoci. 
Zła wentylacja grozi zawilgoceniem mieszkania ze wszystkimi 
tego konsekwencjami. Pleśń wytwarza nieprzyjemny zapach. 
Podrażnia górne drogi oddechowe, utrudnia życie alergikom 
i stymuluje rozwój nowotworów. Grzyby i pleśnie oddziałują 
negatywnie na układ oddechowy, nerwowy, a także na skórę. 
Lista zagrożeń jest długa. A przy odrobinie dyscypliny tak ła-
two jest zapewnić sobie i członkom rodziny komfort mieszka-
nia. W naszych budynkach nie ma wilgoci od fundamentów 
czy elewacji. Stąd najlepszą metodą utrzymania warunków do 

Wilgoć w mieszkaniu 
to pleśń i grzyb

życia jest zapewnienie wentylacji mieszkania. Aby do pomiesz-
czeń mogło dochodzić świeże powietrze, to w zbyt szczelnych 
oknach z PCV można zainstalować nawietrzaki. Samo rozsz-
czelnienie okien „w klamce” to zbyt mało żeby zapewnić nor-
matywną wentylację. Zgodnie z polską normą stały strumień 
objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym 
powinien wynosić co najmniej i aż:

 w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej 
       w kuchenkę gazową  - 70 m3/godzinę

 w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej 
       w kuchenkę elektryczną - 30 m3/godzinę w mieszkaniu 
       do 3 osób, - 50 m3/godzinę w mieszkaniu dla więcej niż 
       3 osób

w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej 
      w kuchnię elektryczną - 50 m3/godzinę

w łazience z WC  - 50 m3/godzinę.

Na mocy umowy z Panią Barbarą Gierak-Pi-
larczyk Prezes Zarządu budowanego szpita-

la geriatrycznego, wzdłuż drogi prowadzącej od 
pętli autobusowej do budynku 91D budowane są 
zatoczki parkingowe. Spełniać one będą funkcję 
uzupełniającą bilans miejsc postojowych w tym 
rejonie. Ograniczą też możliwość nieprawidłowe-
go parkowania w osi tej drogi. Takie parkowanie 
w miejscach niedozwolonych, utrudniało innym 
bezpieczny przejazd, a zimą odśnieżanie.

Inną ciekawostką związaną ze szpitalem jest zainstalowa-
nie na jego dachu instalacji fotowoltaicznej PV produkującej 
energię elektryczną ze słońca. Jest to już kolejna elektrownia 
słoneczna na Przylesiu coraz częściej nazywanym z tego powo-
du kwarcową doliną.

Nowe miejsca postojowe

Budowany szpital geriatryczny na Przylesiu

W imieniu sąsiadów prosimy o kulturę i po-
wstrzymanie się od palenia papierosów na 

balkonach, klatkach schodowych. 
Fakt, że nie chcemy zakopcić swojego mieszkania nie upo-

ważnia do tego, żeby wędzić sąsiadów. Będący w większości 
na osiedlu niepalący sąsiedzi, nie mają przyjemności żyć w at-

Palenie na balkonach, 
klatkach schodowych      

mosferze śmierdzących wyziewów dymu papierosowego z two-
ich płuc.

Mieszkańcy niższych pięter zdegustowani są też spadają-
cymi na ich głowy puszkami, butelkami, niedopałkami, a na-
wet workami ze śmieciami bytowymi. Trzepanie koców i dy-
waników na balkonach to też objaw delikatnie mówiąc braku 
wyobraźni. 
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Osiedle nasze, ale i wiele innych miejsc w Sopo-
cie okupowanych jest przez natarczywie że-

brzących. Alejka do budynku 23 Marca 78 i znaj-
dujące się przy niej ławki stały się miejscem ko-
czowania polujących na wysiadających z auto-
busów "naiwnych sponsorów".

Przypominamy, że żebranie w Polce jest karalne. Niejeden 
emeryt nie zdaje sobie sprawy, że pijani panowie dziennie wyda-
ją na alkohol więcej, niż oni sami na przeżycie, jedzenie i leki. To 
bardzo przykre zjawisko. Jak informują wyspecjalizowane instytu-
cje, taka hojność względem żebraków tylko pogarsza ich sytuację. 

Bezdomni
Wbrew pozorom, nie pomagamy im. Stają się 
jeszcze bardziej uzależnieni od żebrania.

Pobocznym skutkiem utrzymywania że-
braków na osiedlu jest ich nocowanie na klat-
kach schodowych, połączone z załatwianiem 
potrzeb fi zjologicznych i niszczeniem drzwi 
wejściowych. 

Nasi kolejni gospodarze budynków rezy-
gnują z pracy, gdyż nie najęli się do sprzątania 
toalet, tylko klatek schodowych. Mieszkańców 
obciążają również większe koszty środków 
dezynfekujących. 

Balkony nowe           
Rozpoczął się montaż nowych balkonów w ko-

lejnym budynku. Zdobyte doświadczenie 
i zmiany organizacyjne pozwolą na istotne przy-
spieszenie tempa prac. Co może najbardziej cie-
kawić, to całkowita zmiana pierwotnego projek-
tu. Po odcięciu starych płyt balkonowych przeko-
naliśmy się, że musimy nowe balkony zakotwić 
w innym miejscu. Konstrukcja starych balkonów 
na styku z elewacją uległa takiej korozji fi zycz-
nej, że jakiekolwiek jej wykorzystanie okazało 
się niemożliwe. 

Słuszna jest decyzja odrzucająca jakąkolwiek formę regene-
racji starych balkonów o ich odcięciu i budowie nowych, kom-
fortowych, opartych na własnych fundamentach. Dzięki nowa-
torskim rozwiązaniom konstrukcyjnym uniknęliśmy mostków 
termicznych będących przyczyną strat ciepła. Po zmianie polityki 
państwa, nasze nasłonecznione części elewacji i balkony będą 
mogły stanowić bazę dla kolejnych źródeł odnawialnej energii 
pozyskiwanej ze słońca. Pozyskana w ten sposób słoneczna ener-
gia będzie zasilać pompy ciepła typu powietrze – woda.
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Dużym wyzwaniem jest zapewnienie bez-
piecznego użytkowania budynków miesz-

kalnych. Trudno jest przekonać mieszkańców, 
że obostrzenia związane z bezpieczeństwem nie 
wynikają z tego że osiedle się zmieniło. Zmienił 
się sposób użytkowania mieszkań i terenu wokół 
budynków przez samych mieszkańców. 

Drogi pożarowe i place manewrowe dla wozów bojowych 
straży pożarnej zastawione są nieprawidłowo parkowanymi 
pojazdami. Wielokrotnie z dojazdem pod budynki miały pro-
blem pogotowie ratunkowe i miejskie służby porządkowe. W 
piwnicach składowane są olbrzymie ilości chemii, tworzyw 
sztucznych, drewna i materiałów drewnopochodnych oraz 
makulatury. W mieszkaniach materiałów palnych jest jeszcze 
więcej. „Współczesny” pożar będzie istotnie różni się od tego 
jak wyglądał 40 lat temu. Temperatura toksycznego, czarne-
go dymu dochodzić będzie do 800 oC. Łatwo sobie wyobra-
zić, że każde nieprawidłowo zamontowane, otwierające się na 
zewnątrz, na klatkę schodową drzwi zewnętrzne od mieszka-
nia, każdy składowany na korytarzu przedmiot, to przeszko-
da której w tym dymie nie będzie widać. Korytarze stanowią 
drogą ewakuacyjną. Mieszkania warto wyposażyć w czujki 
gazu i dymu oraz gaśnice. 

Pożar w budynku  
mieszkalnym wysokim

Wystawka śmieci niebezpiecznych gromadzonych w piwnicach

Wyremontowane elewacje budynków kontra-
stują ze starymi wiatrołapami. Najbardziej 

zniszczone korozją są drzwi wejściowe, systema-
tycznie wyłamywane i obsikiwane przez pieski. 
Projekt termomodernizacji nie przewiduje wy-
miany konstrukcji wiatrołapów. 

Nie są na to przewidziane środki fi nansowe. W sąsiedztwie 
wiatrołapów zlokalizowane są komory śmietnikowe, które po-
winny być z nich wyprowadzone. Remont wiatrołapów musi 
być potraktowany kompleksowo z powstaniem jak planujemy 
systemu śmietników podziemnych.

Powinno się też zaplanować środki na remont klatki scho-
dowej, najbardziej eksploatowanej na parterze.

Ze względów prak-
tycznych zapa-

dła decyzja o mon-
tażu na koszt spół-
dzielni grzejników 
"rurkowych" w ła-
zienkach. Oczywi-
ście, właściciel może 
z takiego rozwiąza-
nia zrezygnować np. 
ze względu na zabu-
dowę. 

Jednak zmiana decyzji 
w przyszłości będzie wiązać 
się z koniecznością zakupu 
grzejnika i jego montażu  
na własny koszt. Grzejniki 
te nie będą opomiarowane. 
Są bardzo praktyczne, ale 
też niezbędne dla zapew-
nienia normowej temperatury w tym wilgotnym pomieszcze-
niu.  Poza funkcją ogrzewania pomieszczenia, sprawdzają się 
jako suszarki np. dla ręczników, bielizny.

Wiatrołapy Nowe grzejniki 
w łazienkach

Nowe grzejniki montowane 
w łazienkach
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Są budynki „bezczynszowe” których właścicie-
le nie gromadzą środków na remonty. Jeżeli 

nie jest to krótkowzroczność lub efekt konfl ik-
tów, to są najczęściej budynki nowe, prywatne 
lub takie, w których zamieszkuje maksymalnie 
kilkanaście rodzin. Jeżeli są to ludzie zamożni, 
to w razie potrzeby znajdą środki na niezbędny 
remont. Gorzej jeżeli tak nie jest, a interesy są 
rozbieżne. Takie nieruchomości popadają w ru-
inę, a koszty ich utrzymania rośnie.

Nasze wysłużone, wybudowane 50 lat temu, w systemie eks-
perymentalnym budynki są nadal bardzo intensywnie wykorzy-
stywane. W każdym mieszka ok. 200 osób. Wymagają oprócz 
wykonywanego aktualnie remontu kapitalnego, systematycz-
nych napraw. 

Z kosztem utrzymania budynków, to jak z samochodem. Im 
starszy, tym więcej łoży się na jego "utrzymanie na chodzie”.

Koszt utrzymania 
nieruchomości

Uwzględnić trzeba również fakt, że życie i technika idzie do 
przodu. Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało zwięk-
szenie naszych aspiracji i możliwości.

Stąd oczekiwania właścicieli nieruchomości mają największy 
wpływ na to jak się zmieniają, jaki zapewniają komfort życia i ja-
kie środki przeznacza się na ich remonty. 

Na co dzień jesteśmy świadkami kolejnych kapitalnych remon-
tów mieszkań, nieraz bardzo uciążliwych dla sąsiadów. Dużym 
nakładem sił i środków podnoszona jest wartość i funkcjonal-
ność mieszkań.  Właściciele oczekują standardu nie tylko w swo-
ich czterech ścianach. Oczekują też poprawy stanu pomieszczeń 
wspólnych i otoczenia. Duży wpływ na wartość osiedla ma jego 
położenie, ale i dbałość o tereny zielone. Mieszkania na Przyle-
siu osiągają już cenę 9 - 13 tys. zł za m2 w zależności od stanu 
i położenia. Szkoda tylko, że do tej pory nie udało się zwiększyć 
funkcjonalności piwnic. W nich czas się zatrzymał w poprzed-
nim wieku.                          

Na pocieszenie przypomnę istotny fakt, o którym 
nie każdy wie. Nasze budynki to nie jest demoniczna 
wieka płyta.                       

Stare elewacje budynków

Śmieci wyniesione z piwnic

Wymiany całą instalację grzewczą i wodo-
ciągową w pionach i poziomach. Celowość 

wymiany potwierdził audyt energetyczny i pro-
jekt techniczny. 

W większości budynków, które powstawały w latach 70-tych 
projektowano instalację przewidującą zużycie energii cieplnej 
trzykrotnie większe niż normy zużycia, jakie będą obowiązy-
wały w Polsce od 2021r. Budynki SM Przylesie taką wyśrubo-
waną normę po modernizacji muszą spełniać. Żeby tak było 
nie wystarczy tylko ocieplić ściany zewnętrzne i stropodachy. 
To też, ale ważna jest technologia i użyte materiały. Wymia-
nie na zrównoważone hydraulicznie, dopasowane do znacznie 
mniejszego zużycia ciepła musi ulec całe orurowanie. Pomijam 

Dlaczego wymieniamy  
instalację?

fakt stanu technicznego 
rur, korozję - najczęściej 
punktową oraz samowol-
ne przeróbki.

Instalacja grzewcza 
bez wymiany byłaby po termomodernizacji przewymiarowa-
na, a instalacja wodociągowa nadal zakamieniona i skorodo-
wana. Wymiana w budynku tylko rur np. wody ciepłej z pozo-
stawieniem rur zimnej to dodatkowy, nieuzasadniony koszt w 
przyszłości. Lepiej taką wymianę zrobić jednocześnie. Nowe 
rury wodociągowe ZW i CW są wykonane z tworzywa sztuczne-
go, dodatkowo zaizolowanego termicznie. Wszystkie elementy 
metalowe już w na poziomie mieszkań są połączone układem 
wyrównawczym potencjałów. 
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Spotykamy się z coraz częstszymi awaria-
mi instalacji elektrycznych w mieszka-

niach. Pierwotnie wykonana była z utlenia-
jącego się aluminium. Najwyższy czas na jej 
niestety kosztowną wymianę. 

Telewizory, komputery użytkowane w mieszkaniach  
wymagają bezpiecznej i zabezpieczonej instalacji. 

Jeżeli zamierzamy wykonać remont instalacji elek-
trycznej w obecnych standardach, to niezbędna jest po-
moc doświadczonego fachowca. 

Złota rączka na niewiele się przyda. Skutki takiej 
niefachowej pomocy widzimy w czasie obowiązkowych 
5 letnich przeglądów i pomiarów instalacji elektrycz-
nych. Obowiązkowe przeglądy elektryczne odbywają 
się co 5 lat.

Instalacja 
elektryczna 
w mieszkaniach

Przypominamy, że instalacja doprowadzająca ener-
gię elektryczną do mieszkań została już w całości 

wymieniona na trójfazową.
Każdy zainteresowany może zlikwidować w mieszkaniu kuchenkę ga-

zową wraz ze szpecącymi rurami gazowymi i zamontować nowoczesną 
kuchnię elektryczną - INDUKCYJNĄ 230V - 380V. Poprawi to znacz-
nie komfort użytkowania mieszkań i bezpieczeństwo w całym budynku. 
Minimalizuje się też zagrożenie złą wentylacją i ogranicza, a w zasadzie 
eliminuje tłuste osady na meblach i ścianach powstające w wyniku spala-
nia gazu. Spalający się w kuchniach gaz zabiera bezcenny do oddychania 
tlen. Szczelne okna, pozbawione automatycznych nawietrzaków w przy-
padku użytkowania kuchni gazowych to poważne zagrożenie. W zasadzie 
powinno być to zabronione. W nowych budynkach wysokich, powyżej 4 
kondygnacji gazu do celów kuchennych nie wolno stosować.

Na Przylesiu mamy teraz wybór – gaz w mieszkaniu czy elek-
tryczność. 

Instalacja 
elektryczna 
w budynku

Gaz ziemny stosowany w naszych kuchniach 
jest gazem niepalnym. Dopiero mieszanina 

gazu z powietrzem w określonym stężeniu od 5% 
do 15% umożliwia jego spalanie. Dlatego też jest 
paliwem bezpiecznym, jednak pod warunkiem, 
że podczas jego użytkowania stosujemy się do 
określonych zasad bezpieczeństwa. Użytkowa-
nie instalacji niesprawnych technicznie zwięk-
sza niebezpieczeństwo związane z wykorzysty-
waniem gazu.

„Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawa-
ne okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na 
sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz prze-
wodów spalinowych i wentylacyjnych – art. 62 Ustawy Prawo 
budowlane. W celu zapewnienia sobie i swoim bliskim bezpie-
czeństwa należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.

Prawidłowa eksploatacja instalacji gazowych:
Pamiętaj! Aby urządzenia i instalacje gazowe oraz wenty-

lacja były sprawne, raz w roku przeprowadzaj kontrolę stanu 
technicznego urządzeń i instalacji gazowych.

Do prawidłowego spalania gazu ziemnego potrzebny jest 
dopływ powietrza; do spalenia 1 m3 gazu potrzeba ok. 10 m3 
powietrza:

nie zasłaniaj otworów kratek nawiewnych w drzwiach 
i przewodach wentylacyjnych.

zadbaj o prawidłowe odprowadzenie spalin.

Bezpieczeństwo 
instalacji gazowej

nie montuj wentylatorów elektrycznych 
w grawitacyjnych kanałach wentylacyjnych.

używaj kuchenek gazowych z zabezpieczeniem 
przeciwwypływowym gazu.

W sytuacji spalania gazu w warunkach niedoboru powietrza 
jako produkt spalania powstaje tlenek węgla zwany czadem, 
który może doprowadzić do groźnych zatruć lub nawet śmier-
ci. Czad wydziela się przy używaniu kuchni gazowej w czasie 
zamkniętych szczelnie okien.

Gdy ulatnia się gaz:
otwórz szeroko okna i drzwi tak, aby spowodować 

przewiew.                
zamknij zawór odcinający gaz w mieszkaniu.
nie używaj otwartego ognia.
nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych i światła.
powiadom osoby mieszkające w pobliżu o zagrożeniu 

i opuść budynek.
nie posługuj się telefonem (nawet komórkowym) 

w mieszkaniu.
powiadom Pogotowie Gazowe, korzystając z telefonu na 

zewnątrz  - tel: 992.

Ogłoszeniami informujemy o terminach przeglądów tech-
nicznych.
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Sumaryczna energia słoneczna, 
jaka dociera do powierzchni 

poziomej ziemi w ciągu całego 
roku, wynosi od 600 kWh/m²/

rok.W Skandynawii jest to 400 kWh/m²/rok do po-
nad 2500 kWh/m²/rok w centralnej Afryce. W Pol-
sce i Niemczech wynosi około 1000 kWh/m²/rok.

Z energii docierającej do powierzchni ziemi, około 0,1% jest 
wykorzystywana przez rośliny w procesie fotosyntezy. Cała ludz-
kość wykorzystuje ok. 0,02% mocy promieniowania słonecznego. 
Szacuje się, że wszystkie istniejące na Ziemi kopaliny energetyczne 
zawierają łącznie tyle energii, która odpowiada energii  jaka do-
ciera ze Słońca do Ziemi zaledwie w ciągu 56 dni.

Wiele czynników wpływa na wydajność fotowoltaiki. Możemy 
określić, że wydajność ta to średnio pomiędzy 850 do 1050 kWh 
z jednego kWp instalacji.

Instalacja fotowoltaiczna podnosi wartość nieruchomości a sys-
tem ten praktycznie nie potrzebuje przeglądów technicznych. Ży-
wotność takich systemów to przynajmniej 30 do 35 lat. Instalacje 
fotowoltaiczne są przyjazne środowisku a energia słoneczna jest nie-
kończącym się źródłem energii w przeciwieństwie do kopalin.

Systemy fotowoltaiczne są mocno technologicznie rozwinięte 
i działają niezawodnie.

Ciekawostka
Nasza instalacja 

PV składa się z 542 
paneli fotowolta-
icznych o łącznej 
mocy prawie 137,5 
KWp i rocznej pro-
dukcji energii elek-
trycznej ponad 130 
MWh. Oczywiście są 
to średnie dane zależ-
ne od warunków na-
słonecznienia. 

Efekt ekologiczny 
montażu samej tylko 
instalacji fotowolta-
icznej to zmniejszenie emisji CO2 o ponad 115 Mg/rok. Moż-
na spotkać się z błędną opinią, że wykorzystanie energii sło-
necznej w Polsce nie ma większego sensu, ponieważ „mamy 
za mało słońca”. Jednak zasoby energii słonecznej w Polsce są 
prawie identyczne do istniejących w Niemczech, które są lide-
rem w produkcji elektryczności z słońca. Wynika to z położenia 
na takiej samej szerokości geografi cznej. Pomysł jak wyprodu-
kować energię ze słońca to jedno, a racjonalne jej zagospoda-
rowanie to inna sprawa.

Wspólnie z Policją prosimy 
o ostrożność i nie wpuszcza-

nie do mieszkań osób nieznanych, 
bez potwierdzenia ich tożsamości. 
Oszuści wykorzystują różne tech-
niki celem zmylenia lub osłabienia 
czujności mieszkańców.

Przed otworzeniem drzwi obcej osobie należy najpierw do-
kładnie dowiedzieć się o cel wizyty, zweryfi kować jej tożsamość. 
Zawsze można poprosić o wizytę w innym terminie po wcześniej-
szym upewnieniu się co do celu wizyty w siedzibie Spółdzielni 
Przylesie. Można to zrobić w godzinach pracy administracji te-
lefonicznie pod numerami: 58-551-29-21, 6000-43-643.

Naciągacze, 
oszuści Prosimy parkując 

pojazdy na osie-
dlu stosować się do 
przepisów.

Zaparkowanie w miej-
scu niedozwolonym wie-
lokrotnie uniemożliwia 
dojazd pod budynek ka-
retki, wywóz śmieci, od-
śnieżenie drogi dojazdowej. 

Całe osiedle znajduje się w oznaczonej znakami D40, D41 
strefi e zamieszkania, ze wszystkimi tego konsekwencjami dla 
kierowców niestosujących się do przepisów Prawo o ruchu 
drogowym. Wszystkie drogi dojazdowe pod budynki i place 
manewrowe przed klatkami schodowymi są drogami pożaro-
wymi. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscach wy-
znaczonych.

Parkowanie 

przebudowa wszelkich ścian wymaga uzgodnień z administracją SM.   

w Zakładzie Oczyszczania Miasta można zaopatrzyć się nieodpłatnie w worki na gruz.
przy wymianie okien należy zapewnić ich wywóz po demontażu starych.
nie wrzucać gruzu i śmieci do kanałów wentylacyjnych i śmietników.
nie niszczyć wind. Przy przewozie materiałów lub mebli zabezpieczyć ściany i posadzkę kabiny.
utrzymać czystość na klatce schodowej w obrębie remontowanego mieszkania.     

Kilka zasad remontów 
w mieszkaniach
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Praktyczne informacje:

* W każdy ostatni poniedziałek miesiąca jest możliwość 
nieodpłatnego pozbycia się starych mebli.  

Meble wystawiamy przed budynek, najlepiej rozłożone na 
części na 1- 2 dni wcześniej.

* Gruz - zbieramy wyłącznie w specjalnych workach wy-
wożonych na koszt mieszkańców. Raz na rok, na każdy lokal 
mieszkalny przysługuje jeden worek na odpady poremontowe 
o pojemności 1m3. Worek można pobrać bezpłatnie w ZOM 
Al. Niepodległości 723A. Kolejne worki na odpady poremon-
towe są odpłatne.

Przypominamy o obowiązku 
segregacji odpadów! 

* Odpady niebezpieczne są zbierane na terenie  ZOM, od 
poniedziałku do piątku w godz. 700-1500.

Wystawka w innym niż ostatni poniedziałek miesiąca 
terminie musi zostać usunięta na koszt właściciela "gratów". 
Stare meble i worki z gruzem nie mogą "dekorować" przez kil-
ka tygodni osiedla.

Szczegółowe informacje znaleźć można w gablotach, stronie 
www.zom.sopot.pl. lub w Zakładzie Oczyszczania Miasta pod 
nr tel. 58 624 66 11.

Wspólnie z Wydziałem Inżynierii i Ochrony Śro-
dowiska UM Sopot przed sklepem "Żabka" 

przy ul. 23 Marca 77C zlokalizowany został profe-
sjonalny punkt zbiórki elektrośmieci. 

Każdy z nas wstępnie segregując śmieci może pomóc śro-
dowisku oraz sobie. Przypominamy, że opłaty wnoszone przez 
nas za wywóz śmieci uzależnione są od stopnia ich posegre-
gowania.

Wg statystyk Polacy segregują tylko jedną czwartą śmieci. 
Niemcy już niemal dwie trzecie. 

Punkt zbiórki elektroodpadów

 największe uciążliwości stwarzają hałasujący w nocy 
imprezowicze i prace remontowe w mieszkaniach.

 palenie papierosów na balkonach i korytarzach klatki 
schodowej.

 zastawianie korytarzy bocznych i utrudnianie tym 
samym przejścia osobom starszym.

 zanieczyszczenie terenu osiedla psimi odchodami.
 trzepanie chodników, koców na balkonach, 

zanieczyszczanie ziemią balkonów poniżej.
Jakie szkody występują najczęściej?

 sąsiedzkie zalania mieszkań, 
 uszkadzanie drzwi wejściowych i zamków.

Nie terroryzujmy sąsiadów. Pamiętajmy, że mieszkamy-
pośród innych ludzi mających prawo do spokoju we własnym 
mieszkaniu. Tylko od indywidualnego poziomu kultury osób 
zależy harmonijne mieszkanie w takim dużym skupisku ludzi, 
jakim jest wielorodzinny budynek mieszkalny. Trafi ają się także 
sąsiedzi - pionierzy wychodzący palić przed blok, zbierający psie 
kupy, uprzejmie informujący, że syn w piątek będzie hucznie 
obchodził osiemnastkę lub zaczynają remont i proszą o wyro-
zumiałość. Takich dobrych przykładów jest coraz więcej.          

Na co najczęściej skarżą 
się Mieszkańcy? 

Przypominamy o możliwości ubezpieczenia miesz-
kania od nieszczęśliwych zdarzeń w Towarzy-

stwie Ubezpieczeniowym Uniqa, które proponuje 
ubezpieczenia tzw. „płatne przy czynszu„. 

Najczęstszymi  szkodami są zalania mieszkań spowodowane 
awariami instalacji wodnej u sąsiadów. Zgłoszenia takie wystę-
pują nawet dwa trzy razy tygodniowo. Ubezpieczenie to obej-
muje również elementy stałe wyposażenia mieszkań, takie jak 
drzwi i okna. Dodatkowo można ubezpieczyć się od NNW – od 
następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NNW – 
już od 8 zł/mc- pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji. Warto z 
tego skorzystać. Informacja w siedzibie Spółdzielni.

Korzystając z aplikacji Mobilnej Vizum można 
otrzymać komunikaty o tym co się dzieje w na-

szej Spółdzielni i w okolicy. W czasie naszych remon-
tów i nie tylko jest to bardzo przydatne darmowe 
narzędzie. Aplikację można pobrać na Smartfona z 
Androidem z Google Play lub iPhone z App Store. 

W czasie wakacji w aplikacji odnajdziemy tu kartkę z kalen-
darza, uzyskamy informację o rowerach miejskich oraz komu-
nikacji miejskiej. Zapraszamy do korzystania.

Ubezpieczenie 
mieszkania w UNIQA

VIZUM
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Nie każdy wie, że już na starcie naszej termo-
modernizacji zostaliśmy przystopowani. Ku-

riozalnie, efekt naszych prac ma służyć zarówno 
ulżeniu kieszeni mieszkańców, ale i ochronie śro-
dowiska naturalnego. A to licznie gniazdujące na 
naszych budynkach różne gatunki ptaków wstrzy-
mały budowę. 

W maju 2018r mogliśmy zacząć remontować wyłącznie 
jeden budynek przy 23 Marca 91A. Dopiero od października 
2018r przystąpiliśmy do prac na kolejnym budynku "78". Re-
alizując remont w pierwszym budynku spotkaliśmy się z szere-
giem problemów technicznych i organizacyjnych. To był praw-
dziwy poligon doświadczalny. Problemy wynikały z postawy 
osób bagatelizujących obowiązki wynikające z zamieszkiwa-
nia w budynku wielorodzinnym. Problemem było uzyskanie 
dostępu do mieszkań. Częstym utrudnieniem były zagracone 
po sufi t mieszkania i piwnice, klejone do ścian kryształowe lu-
stra i glazura. Równolegle pojawiła się potrzeba zastosowania 

Jak to na budowie
innych niż w pierwotnym pozwoleniu projektów i rozwiązań 
technicznych. 

Nawet tak oczywista wymiana całej instalacji wodociągo-
wej i grzewczej spotkała się z utrudnieniem spowodowanymi 
samowolnymi przeróbkami orurowania, dzikimi podłączenia-
mi oraz przestawionymi lub wyburzonymi ścianami w miesz-
kaniach. 

Odcinanie starych balkonów oraz budowa nowych wież 
balkonowych to kolejne utrudnienia powodowane przez nie-
fachowo zamontowaną stolarkę okienną i brak, a nawet unie-
możliwianie nam dostępu do mieszkań celem zabezpieczenia 
drzwi balkonowych przed przypadkowym wyjściem na czaso-
wo nieistniejący balkon. Dopiero po odcięciu starych balko-
nów ujawniła się korozja fi zyczna betonu i zbrojenia. Potwier-
dziło to naszą opinię, że wszelkie malowania, naprawy starych 
balkonów to tylko zbędny koszt i tzw. "pudrowanie" elewacji. 
Budowa balkonów w nowym systemie wyeliminowała płyty 
balkonowe które działały jak radiatory chłodzone wiatrem, 
odprowadzające cenne ciepło z budynków. 

W 5-ciu budynkach w których poszcze-
gólne etapy prac są już zakończone 

lub kontynuowane, uzyskaliśmy nawet 35% 
spadek zużycia gazu, a tym samym kosztów 
pozyskania ciepła. Te oszczędności były 
przewidywane w audycie energetycznym. 
Nowa elewacja to też większy komfort ciepl-
ny. Zgodnie z umową z Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w W-ie, uzyskane oszczędności 
mają pozwolić na spłatę zobowiązań re-
montowych. 

Pozostaje jeszcze efekt funkcjonalny, wizualny i wzrost 
wartości nieruchomości.

Nowoczesna bryła budynków, z nowymi instalacjami 
wewnętrznymi, położonych w tak atrakcyjnej lokalizacji 
to sukces przekładający się na skokowy wzrost wartości 
mieszkań. Mamy już pierwsze transakcje ze stawką prze-
kraczającą 13 tys zł/m2 mieszkania.

Co zyskujemy?

Rusztowania na budynku 23 Marca 91

Trwają przygotowania do budowy nowego 
budynku mieszkalno-usługowego w miej-

scu dawnej kotłowni. Możemy potwierdzić, 
że renomowana sopocka pracownia archi-
tektoniczna fi nalizuje projekt bardzo atrak-
cyjnie wyglądającego budynku z parkingiem 
podziemnym. W projekcie duży nacisk poło-
żony jest na zieleń i standard. Niespodzianką 
będzie też inwestor. Szczegóły przedstawimy 
wkrótce.

Co będzie zbudowane…?
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Kolejny etap termomoderni-
zacji na Przylesiu połączo-

ny z kompleksową moderniza-
cją zasobów mieszkaniowych i 
zielonego otoczenia będzie kon-
tynuowany zaraz od początku 
czerwca. 

Przygotowujemy właśnie harmono-
gram dalszych prac który zostanie wkrót-
ce podany do wiadomości. W okresie wa-
kacyjnym nie  będą wykonywane prace 
hałaśliwe wewnątrz budynków. Nie jest 
to łatwa budowa, tym bardziej, że opera-
cja trwa na żywym organizmie. Jeszcze 
dużo pracy i problemów technicznych 
do rozwiązania przed nami. Dużą po-
mocą dla zarządu spółdzielni są człon-
kowie rady nadzorczej oraz współpraca 
Mieszkańców.

Korzystamy też na każdym etapie na-
szej inwestycji z pomocy władz miasta 
oraz pracowników kilku merytorycznych 
wydziałów UM Sopot. To wszystko daje 
nam energię do dalszej pracy.

Co dalej na budowie?

Panorama osiedla

Na Przylesiu rozpocznie się testowe segregowa-
nie kolejnej frakcji śmieci – odpadów biodegra-

dowalnych – odpadów zielonych, kuchennych.
A od przyszłego roku taki obowiązek wprowadzony zostanie 

już w całej Polsce. Obowiązek ten ze względu na koszty i zwią-
zaną z tym niepopularność nie został wprowadzony przed te-
gorocznymi wyborami. To tak jak ze sztucznie zaniżoną ceną 
energii elektrycznej. Ale po wyborach wszystko wróci do nor-
my. Ale jakie to rodzi dla nas konsekwencje?  Pomijając dodat-
kowe obowiązki to jeszcze jeden woreczek, kubełek na śmieci 
w mieszkaniu. Przed budynkami, pod oknami pojawi się dodat-
kowy, większy lub mniejszy kontener. Ze względu na procesy 
gnilne będzie musiał być częściej być wywożony. Kto chciałby 
mieć widok na taki zestaw kontenerów pod oknami? Na pew-
no nie mieszkańcy dolnych pięter. Dla dzików pojawiających 
się systematycznie na Przylesiu, będzie to jak zaproszenie na 
stołówkę. Na kolejne wiaty nie ma miejsca. Do nich też trzeba 
będzie zapewnić dojazd ciężkim i dużym pojazdom służb sa-
nitarnych - porządkowych przepychających się przez wąskie, 
zatarasowane źle zaparkowanymi pojazdami uliczki osiedla. 
Śmieci w miarę wzrostu poziomu konsumpcji też będzie przy-
bywać i częściej będzie je trzeba wywozić. Śmieci bytowe – 
zmieszane, gromadzone na naszym osiedlu nie mieszczą się 
już w dotychczasowych komorach śmietnikowych. Nie jest to 
też higieniczne rozwiązanie. 

Czy jest jakieś rozwiązanie? Dla zintensyfi kowania i ucywi-
lizowania segregacji odpadów w budynkach wielorodzinnych 
praktycy widzą jedno rozwiązanie - wprowadzenie na pewno 
istotnie droższych, częściowo zautomatyzowanych śmietni-
ków podziemnych lub półpodziemnych, ewentualnie silosów 

Sopocianie segregują

opróżnianych pneumatycznie. Takie dobre przykłady są już 
w Sopocie - vis a vis Hotelu Sheraton na plaży i przy fontannie 
Jasia Rybaka. Nasze rozwiązania organizacyjne mam nadzieję 
będą miały wsparcie w rozwiązaniach prawnych wprowadza-
nych centralnie w stolicy. Inaczej o segregacji na dużych osie-
dlach długo nie będzie jeszcze można powiedzieć inaczej niż, 
że "mieszkańcy udają segregację, a władze udają, że ją widzą".  
Na Przylesiu wytypowane mamy miejsca do zlokalizowania 
podziemnych śmietników. Teraz czas na realizację kolejnego 
zadania. Inaczej grozi nam śmieciowa apokalipsa.

Śmietniki podziemne Alicante - Hiszpania nadm. bulwar spacerowy
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Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie"
ul. 23 Marca 77c, 81-820 Sopot

tel. 58-551-29-21,tel.
e-mail: administracja@smprzylesie.pl

Hydraulik, awarie elektryczne: 600-043-640 - Zbigniew
Sekretariat SM: 600-043-643 

Domofony: 501-145-230 - Krzysztof 
Pogotowie ciepłownicze: 505-300-000 - Maciej

Skład: Baltox, www.dzielnica.pl; tel. 692 438 420

Ważne

telefony:
Bezpłatny biuletyn Osiedla Przylesie w Sopocie.

WYDAWCA: SM "Przylesie" Sopot

Redaguje zespół pracowników SM Przylesie

Piotr Kurdziel Przewodniczący Zespołu Redakcyjnego.

Kontakt z redakcją w siedzibie wydawcy

W czasie robót wokół budynków i przy bu-
dowie fundamentów pod wieże balkono-

we wykonywane są głębokie wykopy - nawet do 
4 metrów. Jednocześnie z fundamentami izo-
lowane są przeciwwodnie i termicznie coko-
ły budynków. Montowana jest nowa stolarka 
okienna. Wymieniamy bednarkę stanowiącą 
otok odgromu, przyłącza wodociągowe, gazo-
we, deszczowe i kanalizacyjne. Budowane są 
nowe studnie teletechniczne wraz z przyłącza-
mi - czyli wymianie przy okazji wykopu ulega 
całe uzbrojenie podziemne.  W rejon placu za-
baw przy budynku 23 Marca 91B, przeniesiona 
zostanie nasza studnia głębinowa z której woda 
służyć będzie do celów p-poż oraz nawadniania 
i fontann.

Warto zwrócić uwagę, też na prace przy wymianie rur desz-
czowych na elewacji i zwodów pionowych instalacji odgromowej. 
Przebywając w pobliżu rusztowań i wykopów prosimy o zacho-
wanie dużej ostrożności. Po zakończeniu prac ziemnych odbu-
dowane zostaną nawierzchnie chodników z uwzględnieniem 
podjazdów dla wózków. Powstanie mała architektura oraz od-
tworzymy to z czego Przylesie jest dumne - to atrakcyjną, od-
powiednią do coraz bardziej kapryśnego klimatu, a zarazem 
mało pracochłonną zieleń.

Uwaga głębokie wykopy! 

Głębokie wykopy pod fundamenty wież balkonowych

Problem ma wymiar estetyczny, ale jak do-
noszą media również zdrowotny. W wielu 

naszych domach towarzyszą nam czworonożne 
kanapowe miniaturki, ale i brytany.

Większość właścicieli zna obowiązki wynikające z posiada-
nia zwierzęcia, a ich wypełnianie nie stanowi dla nich proble-
mu. Decydując się na pupila trzeba mieć świadomość wiążą-
cych się z tym obowiązków.

Niektórzy jednak mało, że utrudniają życie zwierzęciu to 
i swoim sąsiadom. Zanieczyszczone klatki i trawniki są ich wi-
zytówką. W ramach akcji edukacyjnej na osiedlu rozmieszczo-
ne są dystrybutory z woreczkami na psie kupki. 

Pozostaje mieć nadzieję, że w miarę upływu czasu nabierze-
my prawidłowych nawyków, jakie powinny wiązać się z posia-
daniem czworonogów nie tylko w blokowisku

Zachęcamy też do odwiedzenia pobliskiego Sopotkowa - 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt www.schroni-
sko.Sopot.Toz.pl

Psi problem


