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Spółdzielnia nasza, na uroczystej gali w Cen-
trum Haff nera, nagrodzona została I miej-

scem w konkursie na najładniejszą posesję w So-
pocie w 2017 r., w kategorii instytucji. 

Na zdobycie tej nagrody złożyły się zarówno starania o es-
tetyzację terenów zielonych, wymiana chodników, punktowe 
oświetlenie zieleni, kamienne dekoracje i fontanna oraz orygi-
nalne kamienno - dębowe ławy rozmieszczone na całym osie-
dlu. Możemy obiecać, że zaraz po zakończeniu prac remonto-
wych będziemy aranżować przydomowe ogrody, wraz z oświe-
tleniem punktowym i sztucznym nawadnianiem. Zieleń była 
i będzie nadal ozdobą osiedla.

Najładniejsza posesja 
w Sopocie

SKRZYNKA NA LISTY

Po 2 latach monitowania, dyrekcja Poczty Polskiej zdecydo-
wała się, przy wejściu do siedziby naszej Spółdzielni, umieścić 
nową skrzynkę na listy. W dobie poczty elektronicznej i komu-
nikatorów, nadal w dobrym tonie jest wysłanie listów, bądź ży-
czeń z Sopotu. „Ludzie zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie…….. 
Ludzie listy piszą, zwykłe, polecone….. Listy szare, białe, kolo-
rowe”. To słowa popularnej piosenki Skaldów.

Nasz powszechnie lubiany listonosz Pan Sebastian, zawsze 
z uśmiechem doręcza wszelkie przesyłki. Szczególnie te z do-
brymi wiadomościami.

VIZUMINFO.COM                           

Vizum to aplikacja dla posiadaczy smart-
fonów  oraz iPhone'ów. Dzięki niej bezpłatnie 
będziesz wiedział o wszystkim, co się dzieje w 
Twojej okolicy, spółdzielni, budynku. Informa-
cję otrzymasz obojętnie gdzie w danej chwili 
jesteś. Możesz pobrać aplikację na telefon An-
droid z Gogle Play. To wygodne narzędzie przy-
gotowane dla spółdzielni, użyteczne szczególnie 
w czasie naszych remontów i nie tylko. 

Polecam,  Piotr Kurdziel
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Po raz kolejny rada nadzorcza SM 
Przylesie udzieliła prezesowi zarzą-

du Piotrowi Kurdzielowi rekomenda-
cji i poparcia w staraniach o uzyskanie 
mandatu radnego w naszym "3" okrę-
gu wyborczym. 

Wybory już w październiku. Raz na 4 lata po-
jawią się na osiedlach kandydaci składający wy-
borcze obietnice bez pokrycia. Piotr Kurdziel nie 
musi obiecywać! Ma już olbrzymie doświadcze-
nie, jako przewodniczący najważniejszej komisji 
Rady Miasta Sopotu - komisji rewizyjnej. Dys-
ponuje bogatym, prawie 30 letnim doświadcze-
niem zawodowym. Zarządza Spółdzielnią kreatyw-
nie, konsekwentnie i skutecznie. Jego inicjatywy 
zmieniły Górny Sopot. A obecne już realizowane, 
nowatorskie zadania, jakie postawił przed sobą i 
Spółdzielnią są bezprecedensowe i wybiegają da-
leko w przyszłość. To najlepszy kandydat dla Gór-
nego Sopotu.

Grzegorz Nizgorski
Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Przylesie

Wkrótce wybory do Rady Miasta 
Sopotu na kolejną kadencję

Spotkanie w czasie WZCz Os. Mickiewicza z Prezesem Michałem 
Rembiszewskim i przewodniczacym RN Maciejem Pełczyńskim



3Osiedle Przylesie w SopocieWrzesień 2018r.

Przypominamy, że po wymianie całej instalacji 
elektrycznej w budynkach, w tym na klatkach 

schodowych do każdego mieszkania w zasobach 
naszej Spółdzielni doprowadziliśmy trójfazową 
instalację elektryczną ( siłę ). 

Już około 20% gospodarstw domowych zrezygnowało z 
kuchni gazowych na rzecz nowoczesnych indukcyjnych kuche-
nek elektrycznych. W naszych niedużych, źle wentylowanych 
mieszkaniach, gotowanie na gazie nie jest najlepszym rozwią-
zaniem. Sytuację dodatkowo pogarszają szczelne okna z PCV, 
instalowane w prawie w 100% pomieszczeń bez nawietrzaków, 
które utrudniają infi ltrację świeżego powietrza/tlenu do miesz-
kania. Uwzględnić trzeba też koszty corocznych przeglądów i 
naprawy instalacji gazowej, zagrożenie wybuchem, ilości osa-

Wygoda i nowoczesność 
w kuchniach

dzającego się w pomieszczeniach tłuszczu i spaliny zawierające 
szkodliwe tlenki węgla. Sadza, żółty płomień i zgłaszana mała 
kaloryczność gazu to objawy złego spalania, spowodowane bra-
kiem odpowiedniej ilości tlenu. Nowoczesna kuchnia elektrycz-
na w warunkach małych mieszkań eliminuje powyższe zagro-
żenia i jest jedyną alternatywą dla kuchni gazowych. 

Ważne!  W czasie corocznych, obowiązkowych przeglądów 
kominiarskich prosimy zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące funk-
cjonowania wentylacji. Kominiarz ma w ramach obowiązku 
wszystko sprawdzić, a w efekcie usunąć nieprawidłowości.

Zainteresowanych podłączeniem kuchenki do instalacji 
380V, prosimy o kontakt ze Spółdzielnią w celu otrzymania 
warunków przyłączenia. Gorąco zachęcamy do rezygnacji z 
kuchni gazowych w naszych mieszkaniach na rzecz kuchni 
elektrycznych.

W związku z rozpoczynającym się remontem 
elewacji we wszystkich budynkach, Spół-

dzielnia oferuje pomoc przy wymianie stolarki 
okiennej w mieszkaniach. Szczególnie w sytuacji 
gdzie taka wymiana jest konieczna i oczekiwana 
przez właściciela mieszkania. Nowoczesne pro-
fi le okienne, z potrójnymi szybami, napełniony-
mi gazem szlachetnym – argonem, mają nawet 
o 60% lepszą izolacyjność. Fachowcy posiadają-
cy upoważnienie Spółdzielni, określą czy należy 
wymienić całe okno, czy wystarczy, dla poprawy 
izolacyjności, wymienić tylko szyby zespolone. 
A może wystarczy samo wyregulowanie okuć lub 
wymiana uszczelek.

Wymianę szyb zalecana jest tylko w wypadku rozklejenia 
się pakietu szybowego lub pęknięć. Docieplenie starych okien 
argonem, poprawia izolacyjność termiczną szyb zespolonych, 
poprzez zastąpienie powietrza obecnego wewnątrz szyby zespo-
lonej gazem cięższym od powietrza, o lepszych parametrach izo-
lacyjnych. Nawet tylko samo zastosowanie argonu w przestrzeni 
między szybami poprawia izolacyjność szyb o 33%. 

Stwierdziliśmy, że montaż okien w części mieszkań nie jest 
zgodny ze sztuką budowlaną. Nie zachowane są piony i pozio-
my, nieszczelna jest izolacja z utlenioną po latach użytkowania 
pianką montażową, do obróbki zamiast tynku często użyto gip-
su, a parapety zewnętrzne nie mają odpowiedniego spadku. W 
wielu przypadkach parapety zewnętrzne nie są wprowadzone 
pod podcięcie ramy okiennej, powodując zacieki ściany, a na-
wet sufi tu w mieszkaniu poniżej. Powszechne zasilikonowanie 
szpar pomiędzy ramą a parapetem to chwyt montażystów sku-
teczny przez 2 lata.  Silikon traci swoje właściwości pod wpły-
wem słońca. Trzeba pamiętać, o pomijanej w większości przy-

Okno jest elementem, przez który 
"ucieka" najwięcej ciepła z mieszkania 

padków funkcji wentylacyjnej okna. W oknach z PCV brak jest 
nawietrzaków, co skutkuje złą wymianą powietrza, a w konse-
kwencji zawilgoceniem i zagrzybieniem mieszkań, alergiami. 
Wyjaśniamy, że możliwość rozszczelnienia okna wyłącznie za 
pomocą klamki nie spełnia wymogów zapewnienia prawidło-
wej, wydajnej wentylacji mieszkań, szczególnie tych z użytko-
wanymi kuchenkami gazowymi.

Spółdzielnia zapewni montaż okien pod kontrolą swoich 
inspektorów nadzoru. Wymienione zostaną na koszt SM para-
pety zewnętrzne, a stare ramy okienne zutylizowane. Obrób-
ki tynkarskie zewnętrzne również wykonywane będą na koszt 
SM. Wymiana okien nastąpić powinna przed lub w czasie wy-
konywania nowej elewacji budynku. Można zaoszczędzić nawet 
20% kosztów i mieć gwarancję właściwego montażu. Szczegó-
łowe, pisemne informacje można uzyskać bezpośrednio w sie-
dzibie SM.

Barbara Lechman
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Początek i koniec sezonu letniego to dla wie-
lu mieszkańców dylemat - gdzie bezpiecznie 

i wygodnie przechowywać rower?
Wygospodarowane w poprzednich latach, w piwnicach na-

szych budynków, rowerownie, są już przepełnione.
Rowerów systematycznie przybywa i będzie przybywać. 

Sprzyja temu rozwijana infrastruktura rowerowa w Trójmieście 
i coraz większy problem ze znalezieniem miejsca do parkowa-
nia. Nie bez znaczenia jest też coraz bardziej promowany mo-
del zdrowego trybu życia. Popularność wszelkich dwukołowców 
zwiększy się wraz z zamykaniem centrów miast dla pojazdów 
samochodowych, nieuchronną podwyżką opłat parkingowych 
i upowszechnieniem się napędów elektrycznych.

Pomysłem na rozwiązanie problemu braku miejsca do prze-
chowywania rowerów, jest zorganizowanie w piwnicach na-
szych budynków profesjonalnych rowerowni. Ograniczyłoby 
to z pewnością niszczenie kabiny wind i klatek schodowych, 
w czasie transportu rowerów do  mieszkań. 

W piwnicy każdego budynku, może powstać duże, monito-
rowane pomieszczenie z boksami, wieszakami i stojakami na-
wet dla 40 rowerów i 5 wózków. Tak zorganizowane pomiesz-
czenie zabezpieczone zostałoby elektronicznym zamkiem, z 
indywidualnym szyfrem dla każdego użytkownika. Rowery będą 
mogłyby być wówczas objęte ubezpieczeniem. Pierwszeństwo w 
korzystaniu z rowerowni zarówno tych planowanych oraz tych 
już zorganizowanych uzyskaliby właściciele mieszkań, którzy 
przekażą na ten cel użytkowane przez siebie komórki piwnicz-
ne. W zamian, za odstąpienie komórek, na rzecz powstania 
rowerowni oferujemy, ze swej strony pomoc w ewentualnych 
zamianach i opróżnianiu dotychczas zajmowanych komórek. 
W trakcie remontu budynków będziemy identyfi kować obec-
nych użytkowników poszczególnych komórek. Dzisiaj niektó-

Czy powstaną rowerownie?

Rowery zaparkowane pod budynkiem 79

rzy użytkują po kilka z nich. Są też tacy co nigdy w piwnicy nie 
byli lub mają komórki zagracone w takim stopniu, że korzysta-
nie z ich jest niemożliwe.

Decyzję o organizacji rowerowni w poszczególnych budyn-
kach poprzedzi ankieta skierowana do właścicieli mieszkań. 
Zapytamy o zainteresowanie, potrzebę budowy i chęć użytko-
wania rowerowni na bazie ustalonych wspólnie z radą nadzor-
czą sm warunków. Oczywiście, liczymy też na konstruktywne 
włączenie się do dyskusji i inne propozycje jak można pomóc 
mieszkańcom w rozwiązaniu problemu parkowania  pojazdów 
i rowerów na Przylesiu.

Remonty, a szczególnie te kapitalne miesz-
kań są zawsze bardzo uciążliwe zarówno dla 

remontującego, jak i dla sąsiadów. Jak przez to 
przejść, aby nie uprzykrzyć życia sąsiadom??? 
To nie takie trudne. Wystarczy dobra organiza-
cja i dostosowanie się do obowiązujących prze-
pisów i norm w tym zakresie. Potrzebna jest też 
odrobina dobrej woli.

Co można, a czego nie? Zawsze przed rozpoczęciem remontu 
mieszkania proponujemy zasięgnąć porady w siedzibie SM - 
w dziale technicznym. Konserwator Spółdzielni przyjdzie i uczuli, 
na co zwrócić uwagę w czasie remontu. Takie konsultacje kon-
serwatora są szczególnie wskazane w związku z przystąpieniem 
do wymiany instalacji centralnego ogrzewania i wodociągowych 
w całym budynku, w tym również w mieszkaniach.

W dobrym tonie jest pisemne poinformowanie na klatce scho-
dowej sąsiadów o planowanym terminie remontu. Z góry prze-
prośmy sąsiadów za utrudnienia. Prace hałaśliwe wykonujmy 
wyłącznie w ciągu dnia. Zasady te określone są w regulaminie 
porządku domowego obowiązującym w Spółdzielni i umieszczo-
nym na stronie internetowej SM. 

UWAGA! Wszelkie wyburzanie ścian wymaga postępowania 
zgodnie z regulaminem porządku domowego i wcześniejszej zgo-

Remonty i sprzątanie

Worek na gruz
dy SM. W każdym przypadku zarząd SM określi warunki tech-
niczne i prawne wyburzania.

Remont w mieszkaniach to nieodłączny kurz i brud. W czasie 
szlifowania ścian nie otwierajmy drzwi na klatkę! 

Dla sąsiadów twój tynk i gips w ich mieszkaniach to ogromna 
uciążliwość! Przypominamy, że windy służą do transportu osób. 
Wożąc małe ilości gruzu i materiałów budowlanych koniecznie 
zabezpiecz windę przed uszkodzeniem. Naprawy są bardzo kosz-
towne i obciążają sprawcę uszkodzenia.

Sprzątanie na bieżąco klatki schodowej i windy w cza-
sie remontu należy do remontującego.

Ewa Laskowska 
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Sopockie osiedla mieszkaniowe powstałe 50 
lat temu, nie były planowane na przyjęcie tylu 

samochodów co obecnie. W Sopocie pojazdów 
jest więcej niż mieszkańców. Okres wakacyj-
ny to  najazd zmotoryzowanych i spragnionych 
wrażeń turystów odwiedzających nasz piękny 
Kurort. Rodzi to szereg problemów dla samych 
kierowców i pieszych. Planując dzisiaj budowę 
budynków wielorodzinnych zapewnienia się wię-
cej niż jedno miejsce postojowe na mieszkanie. 
W ścisłej, miejskiej zabudowie jest to możliwe 
praktycznie tylko poprzez budowę parkingów 
podziemnych. Ale i podziemny parking, które-
go budowa rozpocznie się u nas w przyszłym 
roku, nie rozwiąże problemów parkingowych 
osiedla. Jak możemy sobie pomóc? Jednym z roz-
wiązań jest dobrze zorganizowana, przyjazna 
komunikacja miejska, z gęstą siecią połączeń 
i przystanków.

Dobrym tego przykładem jest wyznaczenie na wniosek 
zarządu SM Przylesie dodatkowego przystanku autobusowe-
go, w obie strony, na wysokości siedziby Spółdzielni. Z tego 
przystanku korzysta najwięcej pasażerów, na całej ulicy 23 
Marca.

Co aktualnie jest robione dla rowerzystów? Na Przylesiu 
rozpoczęła się właśnie budowa brakującego odcinka ciągu pie-
szo-jezdnego wzdłuż ulicy 23 Marca do Sanatorium „Leśnik”. 
Cała ścieżka rowerowa od Uniwersytetu Gdańskiego do "Le-
śnika" będzie oświetlona. Ułatwi dojazd rowerem do leśnic-
twa w Gołębiewie,  Wielkiej Gwiazdy i na sąsiednie osiedle 
Mickiewicza czy działki przy ul. Reja. 

O rosnącym zainteresowaniu do przemieszczania się jed-
nośladem świadczy popularność zorganizowanych dotychczas 
w piwnicach budynków na Przylesiu rowerowni. Mieszczą już 

po kilkadziesiąt rowerów. Zorganizowane 3 lata temu, są za 
małe na obecne potrzeby.

Kolejny etap rowerowej rewolucji w Sopocie
Już od listopada tego roku, w 14 gminach naszej metropo-

lii, na 600 stacjach, będzie można całorocznie wypożyczać do 
4 000 rowerów. W Sopocie powstanie 25 stacji, na których 
dostępne będą do wypożyczenia 164 rowery. Jedna z ta-

Rowerem na Przylesie

Piotr Kurdziel zachęca do poparcia inicjatywy budowy ścieżki 
rowerowej na 23 Marca

kich stacji zlokalizowana zostanie u nas na pętli autobusowej na 
Przylesiu. Podobna wypożyczalnia powstanie na Os. Mickiewi-
cza przy DPS. Wnioskowałem o dwa takie punkty na Przylesiu. 
Nasze remonty mogłyby jednak utrudnić korzystanie z wypo-
życzalni i w pierwszej kolejności będzie jedna  lokalizacja. No-
wość!, będą też rowery elektryczne! W pagórkowatym So-
pocie to doskonała idea. Inną nowością będzie zastosowanie 
systemu GPS z możliwością oddawania roweru poza stacjami, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. Oddać rower będzie można również 
w każdej z gmin objętych systemem, nie tylko w Sopocie. Mak-
symalny ustalony koszt wypożyczania rowerów wyniesie 10 zł 
miesięcznie i 100 zł rocznie. W tej cenie do wykorzystania bę-
dzie 90 min jazdy dziennie. Za każdą kolejną minutę jazdy do-
płata wyniesie tylko 5 gr. 

Nowy system wypożyczalni nowoczesnych rowerów z pew-
nością zmieni krajobraz ulic nie tylko Sopotu, ale i całej aglo-
meracji.

Do spotkania na ścieżce rowerowej!
Piotr Kurdziel – pasjonat komunikacji rowerowej w Sopocie

Nowy przystanek autobusowy na 23 Marca
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Z wizji przeprowadzonej w ramach, sprawdze-
nia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego w piwnicach budynków wy-
nika, że zdecydowana większość komórek na pię-
trach, półpiętrach i piwnicach to skład przedmio-
tów zdecydowanie zbędnych. Większość z tych 
przedmiotów stanowi poważne zagrożenie poża-
rowe i zabronione jest ich składowanie w piwnicy. 
Okazją do porządków jest już prowadzony i pla-
nowany w kolejnych budynkach remont instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, hydrantowej i 
teletechnicznej na poziomie piwnic. Ostatni etap 
prac stanowić będzie ocieplenie rurociągów i stro-
pów piwnicznych. Wymagać to będzie wejścia do 
każdej piwnicy. Czas trwania remontu w zdecy-
dowanej mierze uzależniony jest od sprawnego 
udostępniania piwnic przez mieszkańców. 

Prace zlecone są różnym fi rmom, które kolejno wchodzić 
będą na budowę, po zakończeniu każdego z jej etapów. Część 
prac wykonywanych będzie od razu w kilku budynkach. Stąd w 
kilku budynkach na raz będą musiały być udostępnione wszyst-
kie pomieszczenia piwniczne.

Mając rozeznanie, co do ilości nagromadzonych zbędnych 
przedmiotów, proponujemy już teraz rozpoczęcie się ich pozby-
wania. Taka oferta Spółdzielni i Zakładu Oczyszczania Miasta 
w Sopocie długo się nie powtórzy. Warto wysprzątać piwnice, 
pozbywając się nieodpłatnie nagromadzonych przez dziesięcio-
lecia zbędnych przedmiotów.

Przed wywiezieniem z osiedla śmieci są segregowane. 
O wstępną segregację bardzo prosimy też mieszkań-
ców. Usprawni to znacznie pracę naszych służb i zdecydowa-
nie zmniejszy koszty utylizacji.

Po doświadczeniach z pierwszych dwóch sprzątanych bu-
dynków, przy 23 Marca 78 i 91A widzimy, że z piwnic wyrzuco-
no już około 40 ton śmieci: w większości desek, chemikaliów, 

Sprzątanie piwnic 

Śmieci z piwnic pod budynkami

kartonów, książek, materiałów drewnopochodnych, tworzyw 
sztucznych, starych przetworów w słoikach, elektroniki i opon. 
Jeden pełen kontener to koszt około 700 zł, plus koszt pracy 
przy segregacji i jego załadunku. Aż strach pomyśleć co działoby 
się w przypadku pożaru. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia 
kilka lat temu w budynku przy 23 Marca 78, gdzie doszło do 
samozapłonu w jednej z piwnic. 

Przypominamy, że piwnice i komórki piwniczne na piętrach 
w naszej Spółdzielni nie są pomieszczeniami przynależnymi do 
mieszkań, stanowią część wspólną nieruchomości, tak jak win-
dy i korytarze. Odpowiedzialność za sposób użytkowania czę-
ści wspólnych ponosi Spółdzielnia. Stąd nasze usilne starania 
o uregulowanie sytuacji, nieuporządkowanej od 50 lat.

Ze względu na podrzucanie śmieci do już opróżnionych ko-
mórek oraz nocowanie w nich „osiedlowych niebieskich pta-
ków”, na tablicach ogłoszeniowych i stronie internetowej www.
smprzylesie.pl znajduje się instrukcja postępowania z opróż-
nianymi komórkami.

Praktyczne informacje:

• W każdy czwarty poniedziałek miesiąca jest możliwość 
nieodpłatnego pozbycia się starych mebli. Meble wystawiamy 
przed budynek, najlepiej rozłożone na 
części, na 1- 2 dni wcześniej.

• Zakład Oczyszczania Miasta w 
Sopocie prowadzi również akcję bez-
płatnego odbioru dużego sprzętu 
AGD i RTV. Zgłoszenia należy kiero-
wać do ZOM.

• Gruz - zbieramy wyłącznie w spe-
cjalnych workach, wywożonych na koszt 
mieszkańców. Raz do roku, na każdy lo-
kal mieszkalny przysługuje jeden worek na odpady poremonto-
we o pojemności 1m3. Worek można pobrać bezpłatnie w ZOM, 
po okazaniu dokumentu potwierdzającego zameldowanie lub 
prawo własności do danego lokalu. Kolejne worki na odpady 
poremontowe są odpłatne.

Przypominamy o obowiązku 
segregacji odpadów!

• Odpady niebezpieczne są zbierane w Punkcie Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych na terenie ZOM, Al. Niepodległości 

723 A od poniedziałku do piątku.
Objazdowa zbiórka odpadów niebez-

piecznych organizowana jest przez Komu-
nalny Związek Gmin.

Wszelka wystawka w innym niż ostatni 
poniedziałek miesiąca terminie zosta-
nie zgodnie z zasadami usunięta na koszt 
właściciela wystawionych przedmiotów. 
Wystawione stare meble i worki z gruzem 
nie mogą  zaśmiecać i utrudniać funkcjo-

nowania osiedla przez kilka tygodni.
Szczegółowe informacje znaleźć można w gablotach przy 

wejściu do budynków, na stronie www.zom.sopot.pl. lub w Za-
kładzie Oczyszczania Miasta pod nr tel. 58 551 38 27.

Ewa Laskowska
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Wspólnie z Wydziałem Inżynierii i Ochrony 
Środowiska UM Sopot, przed sklepem "Fre-

shmarket" przy ul. 23 Marca 77C zlokalizowany 
został profesjonalny punkt zbiórki elektroodpa-
dów. Zachęcamy do segregacji elektrośmieci. Ich 
utylizacja pochłania ogromne nakłady fi nansowe 
i zasoby środowiskowe. Każdy z nas wstępnie se-
gregując śmieci pomaga środowisku oraz sobie.

Przypominamy, że opłaty wnoszone przez nas za wywóz 
śmieci uzależnione są od stopnia ich posegregowania.

Według statystyk Polacy segregują tylko jedną czwartą śmie-
ci. Nasi zachodni sąsiedzi już niemal dwie trzecie. Taki poziom 
musimy osiągnąć w zaledwie 3 lata. Inaczej grożą Polsce kary, 
które przełożą się na płacony przez nas koszt wywozu śmieci. 
Europa chce gospodarki bez śmieci. Jak nie chcemy mieszkać 
w zaśmieconym, zanieczyszczonym środowisku to musimy dą-
żyć do obiegu zamkniętego gospodarując posiadanymi zasoba-

Punkt zbiórki elektroodpadów

Śmieci niebezpieczne usunięte z piwnic
mi. Inną sprawą jest to, że brak segregacji będzie powodował 
drastyczny wzrost ceny za wywóz naszych zmieszanych śmieci. 
Ktoś inny zajmie się segregacją na nasz koszt.

6 września na budowie Centrum Geriatrii za-
wisła wiecha. To prestiżowa dla miasta i dla 

Przylesia inwestycja. Będzie kolejną obok Sana-
torium "Leśnik", Dziecięcego Oddziału Reuma-
tologicznego, kompleksu rekreacyjnego MOSiR 
Sopot i nowoczesnej, zielonej ulicy 23 Marca wi-
zytówką naszej dzielnicy.

Wkrótce również nasze osiedle, z wyremontowanymi ele-
wacjami budynków mieszkalnych stanowić będzie atrakcyjną 
enklawę pośród otaczających, wysokich wzgórz morenowych 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 

Pod koniec tego roku rozpoczną się prace wyburzeniowe sta-
rej kotłowni. W jej miejscu powstanie budynek mieszkalny wraz 
z lokalami usługowymi na pierwszych dwóch kondygnacjach. 
Zniknie tym samym brzydki, przemysłowy obiekt, z górującym 
nad osiedlem kominem. A to co nas zasmuca, to jest to, że są 
„pomysłowe” osoby i nie tylko w naszej spółdzielni, które mocno 
starają się, żeby nas zniechęcić do tego co robimy. Co możemy 
im odpowiedzieć jako spółdzielcy: „Dziękujemy za motywowa-
nie nas do jeszcze wydajniejszej pracy”.

Co nas cieszy – co nas smuci!
Co mnie gryzie?

Pyta Pani Krystyna: Dzięki staraniom Spółdzielni mamy w 
centrum osiedla przystanek autobusowy dla jadących w kierunku 
centrum, wybudowano też wiatę. Z przystanku korzysta największa 
ilość pasażerów w tej dzielnicy. Dlaczego nowa wiata przystankowa 
nie mogłaby być większa i lepiej chronić nas od wiatru i deszczu? 
Czy tak popularny przystanek musi być na żądanie?

Pyta Pan incognito: Czy kiedyś dojrzejemy do tego, że 
trawnik pod balkonami to nie wysypisko śmieci i niedopałków 
a balkony to nie palarnia papierosów? Dlaczego nie mam możli-
wości wietrzyć swojego mieszkania bez obecności śmierdzącego 
dymu z płuc sąsiada?

Pyta przyjezdny: Skąd się bierze pod sklepami w Sopocie 
tylu żebrzących, napastujących osoby starsze i stroniących od 
uczciwej pracy, pijanych mężczyzn? Przecież na Przylesiu trwa-
ją budowy i potrzeba dużo rąk do pracy!

Co mi się podoba?
Powiedziała Pani Małgosia: Na Osiedlu pojawiły się ory-

ginalne kamienne ławki i stojaki dla rowerów. 
Czy będzie ich więcej? Czy powstaną też wiaty rowerowe?
Czystej i zielonej ul. 23 Marca nie mógł się nachwalić gość 

Sanatorium "Leśnik". 
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Rozpoczęliśmy realizację 
programu Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie pod nazwą "Głę-
boka Termomodernizacja Bu-
dynków Mieszkalnych". Rów-
nolegle wykonywane są prace 
związane z wymianą instalacji 
wodociągowej wody zimnej i 
ciepłej. Wymiana obejmie in-
stalację w pionach mieszkanio-
wych i na poziomie piwnic.

 Mieszkania zostaną opomiarowa-
ne nowymi wodomierzami ze zdal-
nym odczytem. Wymiana sieci wo-
dociągowej w budynkach odbywać 
się będzie przez cały rok. Oczywiście 
z wyłączeniem okresów świątecznych. Konieczny będzie dostęp 
do ścian w miejscach przebiegu pionów. Najpierw wycięte i usu-
nięte musi zostać stare orurowanie. W tym samym miejscu 
umieszczone będą nowe piony. Wymiana instalacji nastąpi na 
odcinku do wodomierza w mieszkaniu. Wodomierze zostaną 
wymienione na nowe ze zdalnym odczytem. Ewentualna wy-
miana rur na odcinku od wodomierza do wylewki może zostać 
uzgodniona bezpośrednio z wykonawcami i wykonana na koszt 
właściciela mieszkania. Dołożymy wszelkich starań, żeby po-
móc w demontażu istniejących zabudów. Mamy jednak proś-
bę o wcześniejsze usunięcie innych utrudniających dostęp do 
miejsca pracy instalatorów przedmiotów. Obowiązkiem spół-
dzielni jest zamknąć wykuty otwór i posprzątać. Otwór w ścia-
nie zostanie zamurowany i otynkowany, ewentualnie zakryty 
płytą gipsową. SM nie odtwarza pokryć ceramicznych.

Przygotować trzeba się też na wymianę całej instalacji cen-
tralnego ogrzewania, również w mieszkaniach. 

Spółdzielnia proponuje zainteresowanym pomoc organiza-
cyjną w przypadku chęci wymiany grzejników. Właściciel 
lokalu poniesie wyłącznie koszt zakupu grzejnika w cenach 
hurtowych i ewentualnie nowego zaworu o ile nie jest spraw-
ny. Grzejniki dostarczy bezpośrednio fi rma instalacyjna. Koszt 
demontażu i utylizacji starego grzejnika, doboru parametrów 
i montażu nowego grzejnika poniesie spółdzielnia. Przy okazji 
będzie można zlecić wykonanie praktycznego ekranu zagrzej-
nikowego. Ekran taki skutecznie ogranicza straty ciepła przez 
elewację, odbijając ciepło grzejnika do wewnątrz mieszkania. 
Stanowi również estetyczne wykończenie ściany za grzejni-
kiem. 

Ocieplone będą: poziome instalacje grzewcze, instalacja 
wodociągowa, stropy piwniczne i stropodachy. 

Prace na instalacji centralnego ogrzewania wykonywane 
będą w mieszkaniach przez cały rok, również w okresie grzew-
czym, z wyjątkiem świąt i okresów o bardzo niskich tempera-
turach

Zapadła decyzja, że dla zminimalizowania przerw w dostawie 
mediów do mieszkań, na poziomie piwnic budowana jest równo-
legle do starej, nowa instalacja wodociągowa i grzewcza.

Do czasu zakończenia wymiany instalacji we wszystkich miesz-
kaniach będą pracowały dwie niezależne / zdublowane instalacje 
na poziomie piwnic. To rozwiązanie droższe, ale organizacyjnie 
lepsze i zapewniające stałe dostawy mediów do mieszkań.

Głęboka termomodernizacja 
z NFOŚiGW

Przełączenia pionów w mieszkaniach do nowej, poziomej 
instalacji odbywać się będzie systematycznie, pod warunkiem 
udostępnienia nam wszystkich mieszkań w danym pionie.

Sopot jest miastem specyfi cznym, w którym jest wiele miesz-
kań wynajmowanych, a wiele zamieszkiwanych tylko czaso-
wo. Taka jest charakterystyka miejscowości wypoczynkowych. 
Taka była też geneza Sopotu - miasta wypoczynku patrycjuszy 
z Gdańska.

Mając to na uwadze, będziemy z dużym wyprzedzeniem 
informować o terminie rozpoczęcia robót instalacyjnych w 
mieszkaniach. Samo rozpoczęcie robót poprzedzone zostanie 
rozeznaniem dostępności 100% mieszkań. Brak przygotowa-
nia mieszkania do remontu lub brak dostępności spowoduje 
przeciąganie się terminu rozpoczęcia i zakończenia naszej in-
westycji.

Od właścicieli w dużym, jak nie największym stopniu zale-
żą terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów. 
Spółdzielnia przygotowuje się do nich od prawie 3 lat. Mam 
pewność, że ewentualne problemy z dostępnością będą incy-
dentalne i wynikające z obiektywnych przesłanek.

Nasi mieszkańcy mogą liczyć na naszą pomoc w czasie re-
montu, na co i my liczymy z ich strony.

Już teraz prosimy zgłaszać do nas jaką ewentualnie formę 
pomocy będzie potrzebna. Liczymy przy tym na rozsądek i za-
angażowanie samych mieszkańców. Prosimy nie zmuszać nas 
np. do układania książek na regałach.

Uwaga!
Przed rozpoczęciem prac będziemy chcieli spotkać się z wła-

ścicielami w mieszkaniach i ocenić np. możliwość montażu 
grzejnika łazienkowego, ewentualne utrudnienia budowlane, 
zinwentaryzować fotografi cznie grzejniki i zawory termostatycz-
ne, istniejący układ rur. Chcielibyśmy, żeby po przystąpieniu 
do zasadniczych prac, wystąpiło jak najmniej nieprzewidzia-
nych okoliczności. 

Prośba do właścicieli mieszkań o:
1. przygotowanie we właściwym czasie dojścia do miejsc 

przebiegu pionów w kuchniach lub odpowiednio w łazienkach, 
również w pokojach w czasie prac na sieci grzewczej,

2. zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń, w których będą 
wykonywane prace,

Prace w toku 
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Od kilku lat pro-
wadzona jest 

w Sopocie akcja in-
formacyjna, skiero-
wana do właścicieli 
psów, o obowiązku 
sprzątania po swoich 
czworonożnych pu-
pilach. Przynosi ona 
coraz lepsze rezulta-
ty. Sporadycznie spo-
tykamy osoby niewy-
wiązujące się z tego 
obowiązku. 

Na naszym osiedlu jest 
kilka punktów dystrybucji 
woreczków i są pojemniki 
na psie odchody. W rejonie 
pętli autobusowej przy ul. 
23 Marca miasto wyzna-
czyło miejsce na spacery z 
pupilami.

Jest nadzieja, że z cza-
sem dojedziemy do stan-
dardów obowiązujących w 
krajach o najwyższym poziomie "psiej etykiety".  Szczególnie 
pracownicy spółdzielni utrzymujący zieleń dziękują za usuwa-
nie psich odchodów z trawników. Łatwo sobie wyobrazić że ich 
praca w czasie koszenia wygląda podobnie do pracy sapera na 
polu minowym. Osiedla, miasta upstrzone psimi odchodami 
nie stanowią naszej wizytówki, co zauważyłem po reakcjach 
zagranicznych gości.

3. niezwłoczne przekazanie do administracji danych kon-
taktowych, z których będziemy mogli korzystać w celu powia-
damiania właścicieli o terminach prac remontowych wymaga-
jących udostępnienia mieszkań,

4. informowanie z wyprzedzeniem administrację SM o pla-
nowanej dłuższej nieobecności / ponad 7 dni /, w sytuacji wy-
znaczenia terminu wymiany instalacji w mieszkaniach,

5. poinformowanie o ewentualnej chęci wymiany grzejni-
ków, okien.

6. korzystanie z aplikacji vizuminfo.com służącej do prze-
kazywania drogą telefoniczną pilnych komunikatów.

Spotkania z Mieszkańcami
Systematycznie organizowane będą w siedzibie Spółdziel-

ni spotkania z właścicielami mieszkań, mające na celu infor-
mowanie i rozwiązywanie na bieżąco pojawiających się pro-
blemów.

Podjęliśmy się bardzo dużego wyzwania. Ale skoro udało 
się 50 lat temu wybudować to osiedle, to tym bardziej razem 
możemy je odmłodzić!

O każdej potrzebie wejścia do mieszkań w celach remonto-
wych będziemy informowali wszelkimi drogami z dużym wy-
przedzeniem. Bardzo prosimy o zapoznawanie się z wywiesza-
nymi przez nas ogłoszeniami. Jest tego dużo, ale stosowanie 
do zakresu i złożoności prac.

Nasi czworonożni 
pupile

Zapadła decyzja, żeby ze względów praktycznych 
zamontować, na koszt SM, grzejniki "rurkowe" 

w łazienkach każdego mieszkania. Oczywiście, wła-
ściciel może z takiego rozwiązania zrezygnować np. 
ze względu na zabudowę łazienki. Jednak zmiana 
decyzji w przyszłości będzie wiązać się z konieczno-
ścią zakupu grzejnika i jego montażem na własny 
koszt. Grzejniki w łazienkach nie będą opomiaro-
wane. Są rozwiązaniem bardzo praktycznym, ale 
też niezbędnym dla zapewnienia normowej tem-
peratury w tym wilgotnym pomieszczeniu. Poza 
funkcją ogrzewania pomieszczenia, sprawdzają 
się również, jako suszarki np. dla ręczników.

Stare, grube rury grzewcze w łazienkach typu „świeczka” 
będą zlikwidowane. W ich miejscu znajdzie się nowa instalacja, 
która może nie zapewnić wystarczająco wysokiej temperatury 
w łazience.

Pojawiły się pytania, czy musimy wymieniać instalację? Liczba 
awarii, jej wiek jest podstawowym argumentem do rozpoczęcia 
prac. To cud, że po 50 latach funkcjonowania instalacji nie mamy 
kilkudniowych przerw w zasilaniu. Olbrzymia w tym też zasłu-
ga konserwatorów. Są dni, że nie zajmują się oni niczym innym 
tylko szukaniem przyczyn kolejnego zalania. Faktem jest, że w 
70% przypadków są to zalania sąsiedzkie spowodowane brakiem 
dbałości o sprawność instalacji przynależnej do mieszkania, za 
którą odpowiada jego właściciel. 

W przypadku uniemożliwienia wymiany instalacji w mieszka-
niach, odpowiedzialność za usuwanie wszelkich przyszłych awa-
rii, przerwy w dostawie mediów, a i tak konieczną w przyszłości 
wymianę rur oraz odszkodowania za zniszczenia/zalania/awa-
rie ponosić będą właściciele którzy remont uniemożliwią. Mamy 
jednak pewność, że takich sytuacji nie będzie. 

Barbara Lechman 

Nowe grzejniki 
w łazienkach
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Nowe, większe balkony - to cieszy wszystkich naj-
bardziej! Już w pierwszej połowie październi-

ka będą montowane nowe balkony.
Wykonanie warstwy izolacyjnej na elewacji, poprzedzone jest 

ustawieniem rusztowania i mechanicznym obcięciem istniejących 
balkonów. Drzwi balkonowe zostaną czasowo zablokowane przed 
przypadkowym otwarciem. Właścicieli prosimy o podpisanie 
zobowiązania co do tego, że nie będą do czasu odbioru nowych 
balkonów zdejmowali blokady i otwierali drzwi balkonowych. Na 
elewacji zostanie położona nowa, 10 cm warstwa izolacji ciepl-
nej. Zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW nowa otulina termiczna 
budynków musi spełniać wyśrubowane parametry izolacyjności 
przegród, które zaczną obowiązywać od stycznia 2021 r. Dopiero 
po zakończeniu prac izolacyjnych elewacji i demontażu ruszto-
wań, budowana z wykorzystaniem dźwigów będzie stalowa kon-
strukcja z nowymi żelbetowymi płytami balkonowymi.

Nowe balkony będą miały powierzchnię ponad czterokrot-
nie większą od obecnych. Harmonogram prac przewiduje, że 
do czasu montażu nowych balkonów muszą zostać wykonane 
wszystkie prace na poziomie piwnic.

Przy okazji prac fundamentowych niezbędnym okazało się wy-
konanie robót towarzyszących w otoczeniu budynków. Wymie-
niamy skorodowane przyłącza wodociągowe, deszczowe i gazowe 
oraz infrastrukturę teletechniczną i odgromową. 

Wymiana balkonów

Kształt nowych balkonów

Odkrywki instalacji w kilku przypadkach ujawniły bardzo 
duże wycieki gazu i wody z rurociągów, na odcinkach przed 
budynkami.

Tą olbrzymią plątaninę rur może każdy zobaczyć w wyko-
pach remontowanych pierwszych 4 budynków. Równocze-
śnie fundamenty budynków izolowane będą przeciwwodnie 
i termicznie.

Wraz z robotami fundamentowymi pod nowe 
wieże balkonowe wymieniana jest cała insta-

lacja odgromowa - podziemny otok i uziomy pio-
nowe na ścianach budynków. 

Te prace nie były planowane. Jednak odkrywki fundamen-
tów i pomiary pokazały, że istniejąca instalacja odgromowa nie 
nadaje się do dalszego użytku, kwalifi kuje się tylko do wymiany. 
Coraz cenniejsza i coraz bardziej „delikatna” elektronika użyt-
kowa znajdująca się w każdym mieszkaniu ( komputery, telewi-
zory ), wymaga sprawnej i zgodnej z obowiązującymi normami 
instalacji odgromowej. Sprawna "odgromówka" to również wa-
runek bezpieczeństwa samych mieszkańców i bezpieczeństwa 
pożarowego budynków.

az z rrobotami fundamentowymi po
e balkonowe wymieniana jest c

wa - podziemny otok i u
budynków. 

Jednak odkr
instalac

się

Instalacja 
odgromowa

W kilku miejscach, w samym centrum osiedla, 
prowadziliśmy ostatnio głębokie wykopy. 

Wymieniliśmy, na nowe, kilkaset metrów podziemnych od-
cinków rur wodociągowych wraz z zasuwami odcinającymi. Mało 
kto wie, że dla zapewnienia wody w budynkach na kondygna-
cjach powyżej 5 piętra, spiętrzać musimy ją za pomocą pomp w 
hydroforniach. Do końca roku 2017 były to dwie hydrofornie. 
Po modernizacji została jedna. Nowa organizacja przesyłu wody 
pomiędzy hydrofornią, a budynkami mieszkalnymi ograniczy 
ewentualne straty wody w czasie awarii. Będzie możliwość od-
cięcia pojedynczych budynków od sieci, a nie kilku jednocze-
śnie jak to było dotychczas.

Modernizacja 
hydroforni
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Przypominam, że formalnie nazwa naszej ulicy 
od 2017 r. symbolizuje ustanowienie w dniu 

23 marca 2007 r. Dnia Przyjaźni Polsko -Wę-
gierskiej. 

Tym sposobem geneza nazwy ulicy przestała być kon-
trowersyjna dla rządzących, a my nie staliśmy się zakładni-
kami polityki. Wszyscy uniknęliśmy poniesienia zbędnych 
kosztów organizacyjnych i fi nansowych. Cieszy mnie to, że 
moja inicjatywa zachowania nazwy 23 Marca spotkała się z 
tak dużym poparciem mieszkańców Górnego Sopotu, któ-
rzy gremialnie, na moją prośbę, przybyli do UM Sopot i ak-
tywnie uczestniczyli w sesji Rady Miasta. Razem, skutecznie 
pokazaliśmy radnym nasze niezadowolenie z próby zmiany 
nazwy naszej ulicy. 

Dla przypomnienia: do 2017 r. nazwa naszej ulicy upa-
miętniała wyparcie 23 marca 1945 r. z Sopotu hitlerowców 
przez wojska sowieckie. Kilka dni później w mieście ustano-
wiono Polską administrację. 

Czytaj więcej na:
https://historia.trojmiasto.pl/Sopot-w-ogniu-Marzec-1945-

roku-w-kurorcie-n77930.html#tri

Nasza ulica, 23 Marca, 
zmieniła jednak nazwę

Parkujących pojazdy na osiedlu prosimy o do-
stosowanie się do obowiązujących przepisów 

„Prawo o ruchu drogowym”.
Zaparkowanie w miejscu niedozwolonym uniemożliwia do-

jazd służbom ratunkowym i porządkowym, a zimą odśnieżenie 
drogi dojazdowej do budynku. W konsekwencji może to spo-
wodować utrudnienie akcji ratunkowej.

Całe osiedle znajduje się w oznaczonej znakami D40, D41 
strefi e zamieszkania, ze wszystkimi tego konsekwencjami dla 
kierowców niestosujących się do przepisów. Drogi dojazdowe 
do wszystkich budynków i place manewrowe przed klatkami 
schodowymi są to drogi pożarowe. Parkowanie dozwolone jest 
wyłącznie w miejscach wyznaczonych. 

Rozpoczęte prace budowlane będą wymagały zapewnienia 
miejsc do składowania materiałów, zaplecza budowy, dojazdu 
ciężkiego sprzętu i ustawienia dźwigów. Wszystko to spowoduje 
utrudnienia w dojeździe i w parkowaniu w bezpośrednim są-
siedztwie budynków mieszkalnych. Szczególnie o subordynację 
prosimy użytkowników samochodów wynajmowanych "na mi-
nuty". Jest ich w Trójmieście coraz więcej. Kierowcy tych po-
jazdów, po zakończeniu użytkowania, zostawiają je na każdym 
wolnym miejscu. Bardzo często przed klatkami schodowymi, 
utrudniając tym samym np. dojazd śmieciarki i opróżnienie 
kontenerów na odpady. 

Być może budowa, w miejscu starej kotłowni, parkingu 
podziemnego w pewnym stopniu ułatwi kierowcom życie. Przy 
prawie 800 mieszkaniach w zasobach Spółdzielni i posiadaniu 
przez niektóre rodziny po 2 - 3 samochody, zapewnienie dla 

Parkowanie

każdego miejsca do 
parkowania pod do-
mem jest niemożli-
we. Czekamy na po-
mysły gdzie jeszcze, 
zgodnie z przepisa-
mi można na osiedlu 
zlokalizować miejsca 
postojowe. 

Protestowałem przeciwko zmianie nazwy ulicy
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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
Ślusarz: 600-043-641 - Andrzej

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 i Mieszkańców

Piotr Kurdziel Przewodniczący Zespołu Redakcyjnego.

Kontakt z redakcją w siedzibie wydawcy

Zainteresowani fi nansowaniem budowy osie-
dlowej sieci telewizji satelitarnej mogą zgło-

sić taki wniosek w siedzibie SM. Budowa takiej 
sieci jest możliwa na koszt zainteresowanych 
i do czasu ułożenia nowej warstwy izolacji 
na elewacjach budynków. Zgodnie z regu-
laminem porządku domowego w naszej 
Spółdzielni, montaż anten na elewacji i ba-
lustradach balkonów jest z powodów praw-
nych i technicznych niedopuszczalny.

Możliwość budowy osiedlowej sieci TV satelitarnej zapew-
ni dostęp chętnym do nieograniczonej ilości stacji bez potrze-
by oszpecania i dziurawienia elewacji, niszczenia balustrady 

Anteny na elewacji
balkonu. Co w konsekwencji prowadzi do utraty gwarancji na 
elewację.

Cały Sopot, w tym bez wyjątku osiedla mieszkaniowe, objęty 
jest strefą ochrony konserwatorskiej krajobrazu. Wynika 

z tego szereg ograniczeń dla właścicieli nieruchomości, 
w tym np. obowiązek uzgadniania z konserwatorem ko-
lorystyki elewacji, ram okiennych i niedopuszczalność 
innego niż pierwotny podziału okien. Celem ochrony 

jest zachowanie walorów krajobrazowych i estetycznych. 
Wyjątkowo nieestetycznie wyglądają okna komórek na 
półpiętrach. Widać przez nie bałagan i chaotycznie po-
upychane przedmioty. Komórki te, w wielu przypad-
kach, stały się miejscem gromadzenia zbędnych w domu 

przedmiotów, tak jak opróżniane właśnie piwnice. 
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Na naszych osiedlach snują się goście wyłu-
dzający pieniądze, pasożytujący i żerujący 

na naiwności najczęściej osób starszych. Te peł-
ne sił "niebieskie ptaki" nie są chętne do podjęcia 
jakiejkolwiek pracy, której u nas na osiedlu nie 
brakuje. W żebraniu znaleźli sposób na wygodne 
życie kosztem innych. Po co pracować skoro na 
piwo i papierosy dziennie są w stanie zebrać do 
150 złotych. Na żebraniu jednak się nie kończy. 
Mieszkańcy budynków skarżą się na wykorzy-
stywanie przez tych panów klatek schodowych 
i piwnic, jako noclegowni i toalety. Wzywana po-
licja wyprowadza cuchnących, zarobaczonych de-
likwentów na zewnątrz i odjeżdża. Wracają oni na 
swoje kartonowe legowiska po kilku minutach. 
Gospodarze budynków zatrudnieni w spółdzielni 
coraz częściej odmawiają sprzątania odchodów 
po tych nieproszonych gościach. 

W okolicznym lesie urządzili oni sobie koczowisko i wiel-
ką latrynę. Pijani oblegają ławki na przystanku autobusowym, 

Noclegownia na klatkach 
schodowych, piwnicach i w lesie

w alejkach i przy fontannie, często 
kąpiąc się w niej.

Zdecydowanej reakcji od spół-
dzielni oczekuje znacząca część 
mieszkańców. Ale to inni miesz-
kańcy "sponsorując" delikwentów 
zapewniają im wygodne życie na 
osiedlu. Żebrzący stanowią codzien-
ność, polując na przystanku auto-
busowym na wysiadających, którzy 
każdego dnia zapewniają im nowe 
środki na papierosy i alkohol. 

Prosimy osoby wspomagające 
żebrzących do zaprzestania dawania 
im pieniędzy, a raczej zachęcania 
ich do podjęcia uczciwej pracy np. 
przy robotach ziemnych na osiedlu, 
segregacji śmieci aktualnie wyrzu-
canych z piwnic albo do zamiesz-
kania w schronisku i korzystania 
z pomocy społecznej. 

Piotr Kurdziel

UWAGA! NACIĄGACZE 

- w związku z remontami w budynkach pojawiają się oso-
by próbujące sugerować, że proponowane przez nich usługi są 
zlecane lub fi rmowane przez Spółdzielnię Przylesie. Są to wie-
lokrotnie sprytne zabiegi socjotechniczne mające na celu skło-

nienie nas do zainteresowania taką ofertą. W związku z tym, 
przed podjęciem decyzji o zamówieniu takich usług warto 
zadzwonić do SM i zasięgnąć informacji bezpośrednio u pra-
cowników spółdzielni.

Prosimy nie wpuszczać do mieszkań osób w sprawach re-
montowych bez upoważnienia spółdzielni.


