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BIULETYN
INFORMACYJNY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STRZECHA” w Bielsku-Białej

GRUDZIEŃ 2014 1902–2012

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
oraz zbliżającego się Nowego 2015 Roku 
prosimy wszystkich Członków oraz pozostałych
Mieszkańców naszych spółdzielczych domów
o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń zdrowia,
szczęścia oraz obfitości na świątecznych stołach.

Rodzinom – wewnętrznej zgody, miłości
i wzajemnego poszanowania.

Samotnym, którzy zostali z jakichś powodów
opuszczeni przez bliskich – życzymy
ich powrotów.

Seniorom – zachowania zdrowia, opieki
i zrozumienia przez młodszych.

Młodzieży – akceptacji oraz wsparcia
przez starszych ich potrzeb i ambicji.

Naszym dzieciom – radości i beztroski.

Chorym – by przestali cierpieć.

Dzielmy się więc życzliwością. 
Radujmy się Dobrą Nowiną
i podzielmy się nią wzajemnie – jak opłatkiem.

Zdrowych i Pogodnych Świąt życzą:
Rada Nadzorcza

Zarząd 
Pracownicy SM „Strzecha” w Bielsku-Białej

Pomnik na rogu
ul. Wiśniowej i Jesionowej,
przedstawiający
matkę z malutkim dzieckiem,
potocznie zwany
przez mieszkańców
pomnikiem „Matki Polki”.
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Szanowni Państwo,
Drodzy Członkowie oraz wszyscy Mieszkańcy Spółdziel-

czych Domów!
Zbliżają się Święta. Na stronie tytułowej tego biuletynu 

widnieją życzenia pisane przez nas szczerym i życzliwym 
piórem. Naszym – pracowników Spółdzielni – zadaniem 
jest realizować przede wszystkim te bardziej codzienne, 
praktyczne i mniej uniwersalne cele, wynikające z obowiąz-
ków, które nam powierzyliście. Staramy się dochodzić do 
ich finalizacji z poczuciem misji, obowiązku oraz postawą 
szacunku wobec Państwa. Wobec mijających lat wiemy, że 
nasza skuteczność w tej sprawie podlega Waszej ocenie. 
Spółdzielnia zmienia się jednak na lepsze. Mam nadzie-
ję, że lektura tego biuletynu będzie syntetycznym opisem 
tych procesów, które działy się ostatnio. Co roku w kolej-
nych nieruchomościach wykonuje się roboty, które wnoszą 
do ich wyglądu lub funkcjonalności coś dobrego. Na sku-
tek ograniczonych możliwości finansowych nie można od-
mienić wyglądu wszystkich budynków w całości i od razu. 
Potrzeba czasu rozkładającego te koszty na lata. Wykona-
nie wszystkich koniecznych robót remontowych niezwłocz-
nie, wymagałoby olbrzymich środków finansowych. Nie jest 
to więc możliwe, gdyż nie można windować opłat do po-
ziomu nieadekwatnego do portfeli mieszkańców. Niestety, 
nie zawsze rozumie to nasze Państwo, podnosząc podat-
ki lub wprowadzając porządek prawny, skutkujący prze-
rzucaniem większości kosztów transformacji rynkowej na 
zwykłego człowieka. Na skutek zmian prawnych w naszym 
kraju, podejmować musimy także inne zadania nakazane 
przez ustawodawcę, który niestety nie zastanawia się, kto 
za to zapłaci...

Przykładem niech będzie olbrzymi wydatek nałożony na 
obywateli zamieszkujących w budynkach wysokich, które 
na skutek zmian w ustawie podlegają konieczności wyko-
nania dodatkowych zabezpieczeń p/poż. Nie kwestionujemy 
tego, w końcu chodzi o bezpieczeństwo, ale czy nie moż-
na było choć części tych kosztów np. zapewnienia dodat-
kowego poboru wody (koszt budowy nowych stacji hydran-
towych oraz sieci dosilających budynki wodą na wypadek 
pożaru) przerzucić także na przedsiębiorstwa wodociągo-
we? A sprawa ustawy śmieciowej, która doprowadziła do 
kilkudziesięcioprocentowego wzrostu opłat? To tylko dwie 
sprawy, a jest ich znacznie więcej...

Stąd właśnie narodziła się koncepcja Wieloletniego Ra-
mowego Programu Remontowego na lata 2012–2020.
W 2011 roku okazało się, że wykonanie kapitałochłon-
nych ociepleń wszystkich bez wyjątku budynków, to za 
mało. Na skutek drożyzny dostawców ciepła oraz prądu, 
którzy wobec coraz mniejszego ich zużycia ciągle podno-
szą ceny jednostkowe, Zarząd Spółdzielni musiał pomyśleć
o innych przedsięwzięciach obniżających zużycie tych me-
diów. Trwa więc „zabawa” – „my” mniej zużywamy, „oni” 
podnoszą ceny... 

Wykonane przed laty remonty pokrywa także patyna cza-
su. Zdarza się, że mijają dziesięciolecia od wykonanych 
kiedyś prac. Wyremontowane kiedyś elewacje starzeją się. 
Wymaga to powtórnych prac. Niestety, zgubny upływ cza-
su pogłębiany jest często dewastacjami wandali i brakiem 
szacunku do wysiłku finansowego mieszkańców. Stąd kon-
cepcja monitoringu...

Na szczęście nie „zamordowano” spółdzielni mieszka-
niowych do końca. Nasza siła tkwi we wzajemnej pomocy 
i solidaryzmie. Jest wiele budynków, które nie dałyby sobie 
same rady, gdyby tylko z ich środków remontowych plano-
wać roboty. Mieszkańcy musieliby czekać o wiele dłużej niż 

obecnie, chyba że sięgnięto by po kredyty, ale to już inna 
rzeczywistość ... 

Poza istnieniem zwrotnej pomocy finansowej między nie-
ruchomościami o jakiej mowa w Statucie Spółdzielni, przy-
gotowano rozwiązania regulaminowe, które mają za zada-
nie sprawiedliwie tą pomoc rozliczać. Stąd też pojawiły się 
zapisy „Regulaminu zasad tworzenia oraz gospodarowa-
nia funduszem remontowym” – jest o nim mowa w dzisiej-
szym biuletynie, w informacji o remontach. 

W spółdzielni zachodzą stopniowe zmiany personalne. 
Życie płynie. Mamy nadzieję, że nowo przyjęci dostrzegą, 
że pracować w spółdzielni takiej jak „Strzecha”, oznacza 
pracować z misją dla ludzi. Na przestrzeni lat 2013–2014 
przyjęto pięcioro nowych pracowników. Oczywiście całkowi-
ta ilość etatów (48) nie zwiększyła się od 2006 roku, kiedy 
to również za moim udziałem zreformowano strukturę orga-
nizacyjną największej spółdzielni mieszkaniowej w Bielsku 
i zlikwidowano 7 etatów, obniżając zatrudnienie o ok. 15%. 
Nowo przyjęci pracują w pionie gospodarki zasobami, a jest 
to poletko szczególnie obarczone Państwa oceną. Wśród 
tych pracowników jest dwoje nowych kierowników obu ad-
ministracji. Postawiliśmy im wysokie wymagania. Mam na-
dzieję, że się sprawdzą i dzięki wysokim kwalifikacjom za-
wodowym wniosą do naszej Spółdzielni nową jakość. 

Szanowni Państwo!
W ostatniej części mojego wystąpienia chciałbym poin-

formować, że zakończyła się właśnie w naszej Spółdzielni 
„Lustracja Pełna za lata 2011–2013”. Kontrola prowadzo-
na była w miesiącach od sierpnia do października przez 
lustratora Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdziel-
czości Mieszkaniowej w Katowicach Pana mgr inż. arch. 
Zbigniewa Durczoka (nr uprawn. KRS 14/95). Pełny pro-
tokół z lustracji dostępny będzie niebawem do dyspozycji 
Członków w trybie określonym ustawowo, a ewentualne 
wnioski polustracyjne lustrator planuje omówić na Konfe-
rencji w dn. 15 grudnia 2014 r. z udziałem Rady Nadzor-
czej oraz Zarządu (redaguję niniejszy tekst w przeddzień 
tego zdarzenia). W tym miejscu pozwolę sobie zacytować 
kilka sentencji wyjętych z obszernego protokołu:

odnośnie porządku rachunkowego (m. in.)
„Jak wynika z raportów biegłych rewidentów, wszystkie 

operacje gospodarcze podlegające ewidencji księgowej do-
kumentowane były prawidłowo sporządzonymi dowodami 
księgowymi, sprawdzonymi pod względem merytorycznym 
i formalno-rachunkowym przez właściwe komórki organi-
zacyjne Spółdzielni oraz na dowód sprawdzenia podpisa-
nymi przez osoby upoważnione.”

odnośnie porządku w rozliczaniu mediów na nierucho-
mościach (m.in.)

„Sprawdzenia prawidłowości rozliczeń, pomiędzy przed-
siębiorstwem ciepłowniczym i Spółdzielnią oraz Spółdziel-
nią a użytkownikami lokali, dokonano w zakresie: 
a/  zgodności zafakturowanych przez dostawcę, należ-

ności z tytułu zamówionej mocy i dostarczonej ener-
gii cieplnej dla celów podgrzania wody i ogrzewania lo-
kali z uwzględnieniem postanowień umowy o dostawę 
energii cieplnej do obiektów i na cele zgłoszone w zle-
ceniach Spółdzielni, 

b/  zgodności poniesionych kosztów przez SM „STRZECHA” 
w Bielsku-Białej z sumą opłat przypadających na użyt-
kowników lokali, z uwzględnianiem zasad obowiązują-
cych w Spółdzielni, 

c/  zgodności rozliczeń kosztów ponoszonych przez Spół-
dzielnią z użytkownikami lokali z tytułu dostarczonego 
ciepła dla podgrzania wody oraz ciepła dostarczanego 

na cele ogrzewania lokali z przepisami ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne” (z późniejszy-
mi zmianami) oraz zasadami powołanego wyżej „Regu-
laminu…”
„Zafakturowane przez przedsiębiorstwa wodno-kanali-

zacyjne koszty wody i kanalizacji przedstawione w zesta-
wieniach nr 1–4 są zgodne z cennikami obowiązującymi 
w okresie rozliczeniowym oraz ilością zużytej wody (i ode-
branych ścieków) wskazaną przez wodomierz zbiorczy. Po-
niesione przez Spółdzielnię koszty z tytułu dostawy wody
i odebranych ścieków, były równe sumie obciążeń użyt-
kowników lokali (rozliczonych, wg zużycia wody i odpro-
wadzonych ścieków w oparciu o wskazania wodomierzy
indywidualnych) na zasadach obowiązującego w Spółdziel-
ni „Regulaminu…” z uwzględnieniem różnicy wskazań wo-
domierza zbiorczego a sumą wskazań wodomierzy indywi-
dualnych oraz poniesionych z tego tyt. kosztów zgodnymi
z § 29 pkt. 2 ust. „d” Regulaminu zasad rozliczania kosz-
tów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania 
opłat za używanie lokali mieszkalnych wraz z określeniem 
obowiązków użytkowników tych lokali w Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Strzecha” w Bielsku-Białej” oraz przepisami art. 
26 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. „o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” 
(Dz. U. 72/01 poz. 747 z dnia 13 lipca 2001 r.).”

odnośnie dokumentowania pracy Zarządu (m.in.)
„Kompletność dokumentacji organizacyjnej z działalno-

ści Zarządu Spółdzielni, za lata 2011–2013, nie budzi za-
strzeżeń. W oparciu o ustalenia, o jakich mowa powyżej, 
stwierdza się, iż Zarząd SM „Strzecha” w Bielsku-Białej, 
przyjęte zadania wynikające z zarządzania i kierowania 
działalnością Spółdzielni, realizował w sposób prawidłowy 
i pełny. Podejmowane przez Zarząd uchwały, zgodne były 
z uprawnieniami przewidzianymi w obowiązujących prze-
pisach „Prawa spółdzielczego”, statutu Spółdzielni i „Regu-
laminu Zarządu SM „Strzecha” w Bielsku-Białej.”

odnośnie sytuacji ekonomicznej po zapoznaniu się ra-
portami rewidentów (m.in.)

„Ocena sytuacji finansowej i majątkowej Spółdzielni, 
dokonana w oparciu o informacje i ustalenia zawarte
w sprawozdaniach finansowych Spółdzielni za lata 2011–
2013 oraz raportów biegłych rewidentów, wskazuje na: 

–  dobre wskaźniki płynności finansowej i zdolności 
płatniczej zapewniające terminową spłatę zobowią-
zań.” 
„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha” w Bielsku-

Białej posiada pełną zdolność do kontynuacji działal-
ności gospodarczej.”

„Badane sprawozdania finansowe za lata 2011–2013, 
obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, według 
opinii biegłych rewidentów: 
–  przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie istotne informa-

cje dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdziel-
ni na dzień 31 grudnia danego roku, jak też jej wyników 
finansowych za określony rok obrotowy, 

–  sporządzone zostały we wszystkich istotnych aspektach, 
zgodnie z określonymi w ustawie „o rachunkowości” za-
sadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie pra-
widłowo sporządzonych ksiąg rachunkowych. 

–  były zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania fi-
nansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu 
SM „STRZECHA” w Bielsku-Białej.”
Tyle nt. wyników lustracji za lata 2011–2013, której wyni-

ki zostaną przedstawione przez Radę Nadzorczą Walne-
mu Zgromadzeniu Członków (prawdopodobnie maj 2015 
roku) w postaci projektu uchwały o przyjęciu wniosków po-
lustracyjnych, z uwagi na wniesione uwagi lustratora, które 
nie mają jednak pierwszorzędnego charakteru co do oce-
ny funkcjonowania Spółdzielni oraz nie obniżają sentencji 
wyrażającej się pozytywną jej oceną. 

Na zakończenie raz jeszcze życzę Wesołych Świąt, 
upraszając Państwa o lekturę niniejszego biuletynu, któ-
ra co prawda w pewnych fragmentach z uwagi na tema-
tykę nie będzie łatwa, ale w innych jego fragmentach bę-
dzie bardziej przystępna w opisywaniu tego, co dzieje się 
w Spółdzielni. 

Uprzejmie proszę wszystkich o dalsze wsparcie oraz za-
ufanie podczas realizacji postawionych celów. Mamy am-
bitne zamiary i nie chcemy zadowalać się przeciętnością. 
Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich Mieszkań-
ców, w imieniu Zarządu,

Prezes Zarządu
Jacek Żołubak
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Zdjęcia zamieszczone w Biuletynie – własność SM Strzecha.
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Z wielką przyjemnością informuje się mieszkańców oraz 
sympatyków naszej Spółdzielni, że w dniu 27 październi-
ka br. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej przyjęto dele-
gację dziennika Gazeta Prawna – redakcji dodatku Biznes 
Magazyn „Strefa Gospodarki”. Podczas spotkania nastąpiło 
uroczyste przekazanie przez przedstawiciela Kapituły Go-
dła „Dobra Spółdzielnia”, pana Bogdana Leszczorza, przy-
znanego wyróżnienia Grand Prix Godła „Dobra Spółdziel-
nia 2014” w grupie spółdzielni mieszkaniowych o śred-
niej wielkości.

Członkowie Rady oraz Zarządu przyjęli delegację dzien-
nika Gazeta Prawna, która na ręce Prezesa Zarządu Jacka 
Żołubaka oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej dr Kon-
rada Łosia, w obecności całej Rady Nadzorczej przekaza-
ła to szczególnie wartościowe wyróżnienie. Dyplom Grand 
Prix programu „Dobra Spółdzielnia 2014” nasza spółdziel-
nia otrzymała jako najlepsza spółdzielnia w tym konkursie, 
w grupie startujących spółdzielni mieszkaniowych o śred-
niej wielkości tj. w kategorii „Spółdzielnia 250–500 tys. m2”. 
Tym samym ma ona pełne prawo do użytkowania tego tytu-
łu oraz jego prezentacji we wszelkich działaniach promocyj-
nych i marketingowych.

Ranking najlepszych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce 
w cyklu „Dobra Spółdzielnia” realizowany jest przez „Stre-
fę Gospodarki” dziennika Gazeta Prawna. Zasadniczym ce-
lem tego ogólnopolskiego programu jest wyłonienie spółdziel-
czych liderów i najprężniej działających spółdzielni mieszka-
niowych w naszym kraju. Jego intencją jest również promocja 
spółdzielczych liderów, wzmacnianie wizerunku polskiej spół-
dzielczości mieszkaniowej i komunikowanie zasadniczych idei 
przyświecających potężnemu, polskiemu ruchowi spółdziel-
czemu. Program ma za zadanie upowszechniać i propago-
wać właściwe wzorce, modele oraz strategie funkcjonowania 
spółdzielni mieszkaniowych, jak również upubliczniać przykła-
dy sprawnego zarządzania zasobami mieszkaniowymi. 

Uczestnicząc w tym programie SM „Strzecha” poddała się 
weryfikacji ze strony zewnętrznych, niezależnych i obiektyw-
nych mediów. Pokazała tym samym otwartość i jawność dzia-
łania, potwierdzając wysokie standardy zarządzania i funk-
cjonowania.

Po przekazaniu dyplomu redaktor „Strefy Gospodarki” od-
powiedział na dodatkowe pytania Członków Rady Nadzor-
czej, przybliżając zarówno warunki przystąpienia do w/w 
programu, jak i kryteria wyboru laureatów. Wśród nich jest 
szeroko rozumiana jakość zarządzania zasobami mieszka-
niowymi i obsługi mieszkańców, jak również wypracowane 
plany remontowo-modernizacyjne i ich faktyczna realizacja 
przy zachowaniu dobrej ekonomiki przedsiębiorstwa spół-
dzielczego. Źródłem oceny jest również bezpośredni ogląd 
osiedli oraz dynamika pozytywnych zmian oblicza zasobów 
w wielu ostatnich latach. Oczywiście bierze się także pod 
uwagę wnioski wynikłe z publikowanych sprawozdań finan-
sowych spółdzielni.

Przyznany tytuł odzwierciedla pozycję SM „Strzecha”
w środowisku i jest wiarygodną ilustracją rzetelności, solidno-
ści oraz wysokiej dbałości w procesie zarządzania mieniem 
spółdzielni. Przy tej okazji jest także miłym podsumowaniem 
długoletniej, bo już 112-letniej historii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha”
w Bielsku-Białej laureatką tytułu

Grand Prix godła „Dobra Spółdzielnia 2014” Niezależnie od informacji jaką Spółdzielnia przekazała do 
mieszkań we wrześniu bieżącego roku, pragniemy poinfor-
mować Państwa, o sposobie skalkulowania opłat eksploata-
cyjnych (zależnych i niezależnych od Spółdzielni) jakie wcho-
dzą w życie od 01 stycznia 2015 roku. Informacje te dotyczą 
wydruków z opłatami za eksploatację mieszkań, które przed 
Świętami znalazły się w skrzynkach pocztowych.

Przede wszystkim chcemy jednak podkreślić, iż pomimo 
tak niekorzystnych zjawisk na rynku jak: coraz większe trud-
ności w korzystnym wynajmowaniu lokali użytkowych, znacz-
nego spadku wysokości oprocentowania lokat bankowych 
(są to główne elementy mające wpływ na wysokość docho-
du z działalności gospodarczej pozamieszkaniowej), udało 
się utrzymać wysokość pożytków z działalności gospodar-
czej Spółdzielni, które obniżają opłaty za mieszkania (doty-
czy tylko członków Spółdzielni). Pozostają one na niezmie-
nionym poziomie i wynoszą:
•  0,23 zł zł/m2/m-c w opłacie z tyt. zarządzania i administracji
•  0,26 zł zł/m2/m-c w opłacie z tyt. konserwacji i utrzymania 

nieruchomości.
•  łącznie 0,49 zł/m2/ m-c

Rocznie więc, zależnie od aktualnego metrażu powierzch-
ni lokali zajmowanych przez Członków (nie wszyscy właści-
ciele wstępują do spółdzielni), Spółdzielnia przeznacza od 
ok.1,5 do ok. 1,7 mln zł na zmniejszenie opłat za użytkowa-
nie członkowskich lokali mieszkalnych. 

Często spotykamy się z nie do końca adekwatnymi opinia-
mi, że to „Spółdzielnia w całości podniosła opłaty„ dlatego 
zamieszczamy szczegółowe wyjaśnienie sposobu kalkulacji 
poszczególnych składników opłat eksploatacyjnych.

Opłaty niezależne od Spółdzielni (zgodnie z Art. 4 ust. 
71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych):
1.  Dostawa wody i odprowadzanie ścieków – opłata wg taryfy 

z „AQUA” S. A., którą zatwierdza Rada Miasta Bielsko-Bia-
ła, uzależniona od zużycia wody w danym mieszkaniu wg 
wskazań wodomierzy. W 2015 roku cena nie ulegnie zmia-
nie. Dla mieszkańców naszej spółdzielni stosuje się 3% 
upust, co pozwala na obniżenie kosztów w tej pozycji

2.  Abonament za licznik i odprowadzanie wód opadowych – 
opłata wg taryfy z „AQUA” S. A., dotyczy wodomierza głów-
nego w budynku oraz odprowadzania wód opadowych do 
kanalizacji deszczowej, jeżeli taka występuje w danej nieru-
chomości. Zaliczka miesięczna kalkulowana jest dla każdej 
nieruchomości oddzielnie a rozliczenie kosztów rocznych 
odbywa się po sporządzeniu bilansu za dany rok.

3.  Dostawa ciepłej wody – opłata kalkulowana na podstawie 
taryfy z P.K. „Therma” dla każdego budynku oddzielnie wg 
faktycznego zużycia i rozliczana z okresach pokrywających 
się z rozliczeniem zimnej wody. Opłata dotyczy tylko bu-
dynków z c.w. (wzrosty taryf – patrz. pkt. 4 – niżej)

4.  Zaliczka na centralne ogrzewanie – opłata wg taryfy P.K. 
„Therma”, którą zatwierdza URE. W naszej Spółdzielni 
każdy budynek ma indywidualną zaliczkę skalkulowaną 
wg zużycia ciepła. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych na-
stępuje rozliczenie kosztów i przychodów w wyniku któ-
rego dokonywane są jednorazowe zwroty bądź dopłaty, 
w zależności od zużycia ciepła w danym budynku. Ogó-
łem ceny z P.K. „Therma” w 2014 r. wzrosły średnio o 8%.
Opłata dotyczy tylko budynków z c. o.

5.  Zaliczkowa opłata stała za moc zamówioną do c.w. – opła-
ta kalkulowana na podstawie taryfy z P.K. „Therma” dla 
każdego budynku oddzielnie. Opłata dotyczy tylko bu-

ZAGADNIENIA EKONOMICZNE ZWIĄZANE
Z OPŁATAMI ZA LOKALE

dynków z centralną ciepłą wodą (uwagi nt. wzrostu taryf 
pkt. 4 wyżej).

6.  Dostawa gazu dla budynków ze zbiorczymi licznikami 
(brak indywidualnych liczników w mieszkaniach) – zalicz-
ka ustalona na podstawie faktycznych kosztów bieżących 
i kalkulowana dla każdego budynku indywidualnie wg ta-
ryfy PGNiG.

7.  Opłata z tyt. wywozu śmieci – opłata wg decyzji Rady Miej-
skiej i przekazywana do Urzędu Miejskiego.

8.  Gniazdko TV – dostarczenie pakietu podstawowego – 
na razie bez zmian – opłata kalkulowana zgodnie z ceną
z „VECTRA” S. A. (nie dotyczy osób, które rozliczają się 
na podstawie umowy indywidualnej z Operatorem). 
 Szczegółowo o dostarczaniu sygnału telewizji cyfrowej po-
informujemy w innym czasie, po uzgodnieniu zmian w za-
kresie zwiększenia ilości programów w podstawowym pa-
kiecie oraz umożliwienia korzystania z programów w wer-
sji cyfrowej przy porównywalnej opłacie – negocjacje są
w toku – planowane ulepszenia maj – czerwiec 2015.

9.  Konserwacja instalacji domofonowej – (o ile jest w kon-
serwacji Spółdzielni) opłata kalkulowana na podstawie 
cen firmy obsługującej spółdzielnię w tym zakresie – bez 
zmian.

10.  Wymiana legalizacyjna wodomierzy – opłata wg kalku-
lacji na pokrycie wymiany legalizacyjnej wodomierzy in-
dywidualnych w lokalach mieszkalnych.

11.  Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania – opłata 
kalkulowana na podstawie cen firmy obsługującej spół-
dzielnię w tym zakresie. Dotyczy tylko budynków z c.o.- 
bez zmian.

12.  Konserwacja instalacji c.w. – stawka obejmuje wyłącz-
nie koszty związane z konserwacją instalacji ciepłej wody 
w danym budynku o ile taka instalacja występuje – bez 
zmian.

13.  Eksploatacja dźwigów - opłata ustalona na podstawie 
faktycznych kosztów bieżących i kalkulowana dla każ-
dej nieruchomości oddzielnie. Obejmuje pokrycie kosz-
tów związanych z energią elektryczną, kosztami nadzoru 
technicznego oraz konserwacją bieżącą dźwigów. Wpływ 
na jej wysokość ma malejąca ilość osób zamieszkujących 
– tymczasem opłaty bez zmian.

14.  Podatek od nieruchomości i gruntów – opłata ustalana 
dla każdej nieruchomości oddzielnie i przekazywana jest 
do Urzędu Miejskiego – bez zmian.

Opłaty zależne od Spółdzielni (zgodnie z Art. 4 ust.
7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych):

Prezes Spółdzielni mgr J. Żołubak oraz Przewodniczący RN dr K. Łoś po 
wręczeniu dyplomu.

Ikara 5. Dziękujemy mieszkańcom za współpracę w pielęgnacji zieleni.
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1.  Fundusz remontowy – od 2011 r. nie uległ zmianie i wyno-
si 1,95 zł/m2/m-c. W 2015 r. również nie ulegnie podwyż-
szeniu. Koszty i przychody z tytułu remontów dla poszcze-
gólnych nieruchomości są wywieszane na klatkach scho-
dowych po obradach Walnego Zgromadzenia Członków. 
Informacja obejmuje koszty robót planowanych na dany 
rok oraz saldo ewidencyjne stanu funduszu remontowe-
go od 1995 roku.

2.  Utrzymanie i konserwacja nieruchomości – od styczna 
2015 roku dla członków spółdzielni opłaty mieszczą się 
w przedziałach:
•  od 0,69 zł/m2/m-c do 0,79 zł/m2/m-c w 23 nieruchomo-

ściach tj. 34% ogółu
•  od 0,80 zł/m2/m-c do 0,89 zł/m2/m-c w 30 nieruchomo-

ściach tj. 44% ogółu
•  od 0,90 zł/m2/m-c do 0,99 zł/m2/m-c w 11 nieruchomo-

ściach tj. 16% ogółu
•  od 1,00 zł/m2/m-c do 1,19 zł/m2/m-c w 4 nieruchomo-

ściach tj. 6% ogółu
 Średnia zaliczka na utrzymanie i konserwację nierucho-
mości dla członków spółdzielni od stycznia 2015 r. wynie-
sie 0,84 zł/m2/m-c, zaś dla osób bez członkostwa w Sp-ni 
średnio 1,10 zł/m2/m-c. 
 Wysokość opłaty jest wynikiem szczegółowej kalkulacji 
kosztów dla każdej nieruchomości oddzielnie i obejmuje 
oprócz konserwacji i przeglądów instalacji, utrzymanie zi-
mowe, usługi kominiarskie, koszty ubezpieczenia nierucho-
mości, utrzymanie czystości i zieleni, koszty energii elek-
trycznej w częściach wspólnych nieruchomości, koszty ob-
sługi bankowej, deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji (usłu-
gi DDD), obsługę bankową, koszty materiałów, zagospo-
darowania terenu wokół nieruchomości i inne związane
z utrzymaniem danej nieruchomości.

3.  Utrzymanie i konserwacja nieruchomości rozliczenie z lat 
ubiegłych – pozycja służąca do rozliczenia salda nadwyżki 
bądź niedoboru przychodów na danej nieruchomości z tyt. 
utrzymania i konserwacji. Od stycznia 2015 roku dla 50 nie-
ruchomości tj. 74% nastąpi zmniejszenie opłat w związku 
z dodatnim saldem na utrzymaniu i konserwacji nierucho-
mości. W 18 nieruchomościach wystąpił niedobór przycho-
dów – zaliczki nie pokryły poniesionych kosztów.

4.  Zarządzanie i administracja – opłaty są zróżnicowane ze 
względu na formę własności lokalu i od 01.01.2015 r. wy-
nosić będą:
•  0,73 zł/m2/m-c – dla członków spółdzielni,
•  0,87 zł/m2/m-c – dla osób posiadających odrębną wła-

sność lokalu niebędących członkami,
•  0,90 zł/m2/m-c – dla osób posiadających spółdzielcze wła-

snościowe prawo do lokalu niebędących członkami,

•  0,96 zł/m2/m-c – dla osób bez tytułu prawnego do loka-
lu oraz najemców,

 Wysokość opłaty pokrywa koszty związane z obsługą sta-
tutową, zarządczo-administracyjną, techniczną, biurową 
oraz prawną nieruchomości. 
Jak widać z w/w zestawienia tylko 3 pozycje („fundusz re-

montowy”, „utrzymanie i konserwacja nieruchomości”, „za-
rządzanie i administracja”) dotyczą kosztów zależnych od 
spółdzielni. W 14 pozostałych pozycjach opłat spółdzielnia 
nie ma bezpośredniego wpływu na ich wysokość. Uśrednio-
ny wzrost opłat zależnych od spółdzielni w 2015 roku wy-
niesie średnio o 1,7% (w zawężeniu do osób posiadających 
członkostwo, a więc korzystających z pożytków z działalno-
ści gospodarczej).

W związku z powtarzającymi się pytaniami wyjaśniamy 
ponownie, że:
•  opłaty za media i usługi komunalne wnoszone są w postaci 

zaliczek; Spółdzielnia po zakończeniu okresu rozlicza je do 
wysokości faktycznie poniesionych kosztów, wynikających 
np. z faktur dostawców, a różnice są rozliczane z miesz-
kańcami i nie stanowią dla Spółdzielni dodatkowego przy-
chodu – nadwyżki są zwracane mieszkańcom, zaś niedo-
bory rozliczane w następnym roku obrachunkowym po za-
mknięciu bilansu za rok poprzedni,

•  w opłatach za lokale mieszkalne nie kalkuluje się zaległo-
ści w opłatach innych mieszkańców,

•  przypomina się, że zdecydowana większość opłat jest nieza-
leżna od spółdzielni – dla porównania: łącznie za sześć lat 
(2010–2015) wszystkie opłaty zależne od spółdzielni wzro-
sły na poziomie, który jest równy procentowemu wzrostowi 
ceny ciepła (wzrostowi wysokości taryf cieplnych) tylko za 
jeden 2014 rok, a ciepło jest tylko jednym z kilkunastu po-
zostałych, niezależnych od spółdzielni pozycji opłat;

•  co prawda zależy to od specyfiki konkretnej nieruchomości, 
ale po uśrednieniu na wszystkich nieruchomościach, całość 
opłat zależnych od spółdzielni stanowi najwyżej 30–35%, 
zaś opłat niezależnych 65–70% opłat wszystkich.

Plan remontowy Spółdzielni na rok obrachunkowy 2014 zo-
stał przygotowany jako załącznik do „Planu gospodarczo 
– finansowego”. Planowane do wydatkowania środki, po 
uwzględnieniu bilansu otwarcia z roku 2013 (po którym wy-
stąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości
- 469.844 zł) wynosiły 7.187.100 zł. 

W roku 2014 realizowano między innymi następujące 
prace:
–  częściowe zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków 

planowana do wydatkowania kwota 1.419.700,- zł.,
–  ocieplenie dachów w 2 budynkach, wymiana pokrycia 

dachowego na 1 budynku planowana do wydatkowania 
kwota łącznie: 128.300,- zł., 

–  modernizacja instalacji centralnego ogrzewania prace pro-
jektowe w 18 budynkach,  planowana do wydatkowania 
kwota 76.800,- zł.,

–  kompleksowe malowanie 33 klatek schodowych, plano-
wana do wydatkowania kwota 295.000,- zł. (kwota nie 
uwzględnia robót towarzyszących),

–  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach, 
piwnicach i na klatkach schodowych na 35 budynkach, 
planowana do wydatkowania kwota 258.700,- zł., 

–  prace dotyczące wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych 
w około 24 budynkach planowana do wydatkowania kwota 
(za wyjątkiem prac realizowanych w ramach robót pozo-
stałych i awaryjnych) 170.500,- zł.,

–  prace elektryczne o różnym zakresie w 25 budynkach, 
planowana do wydatkowania kwota 285.500,- zł.,

–  remonty dźwigów osobowych w 13 budynkach w, tym dla 
3 remont kapitalny, planowana do wydatkowania kwota 
734.200,- zł.,

–  monitoring wizyjny w 25 budynkach, planowana do wy-
datkowania kwota 157.800,- zł. Ewentualność montażu 
takich instalacji w całych zasobach, w przyszłości należy 
uzgodnić z Członkami oraz Radą Nadzorczą. Trzeba 
bowiem zauważyć, że wydatki te nie były prognozowane
w Wieloletnim Ramowym Programie Remontowym o czym 
piszemy w innym miejscu,

–  kompleksową budowę 4 placów zabaw oraz doposażenie 
innych nieruchomości w urządzenia zabawowe, remonty, 
budowę chodników, miejsc postojowych, dróg osiedlowych 
za szacowaną łączną kwotę: 1.516.600,- zł,

–  jak i inne niewymienione wcześniej roboty np. remonty 
kominiarskie, wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach, 
nowe balustrady w pieszych ciągach komunikacyjnych, 
inne prace ślusarskie, wymiany rynien, renowacje elewacji 
oraz pozostałe prace realizowane na wniosek mieszkańców 
lub usuwanie awarii – łącznie kwota ok. 2.150.000,- zł.
W chwili bieżącej, kiedy wydajemy niniejszy biuletyn dzię-

ki sprzyjającej aurze niektóre roboty tutaj nie wymienione 
są na ukończeniu. Szczegółowy pełny zakres rzeczowy i fi-
nansowy prac zostanie podany między innymi na stronie in-
ternetowej po zakończeniu roku obrachunkowego, jak rów-
nież w sprawozdaniu z działalności Zarządu Spółdzielni za 
2014 rok. Podkreślić należy, że z uwagi na mogące wystą-
pić awarie i inne pilne potrzeby realizacji robót o różnym 
zakresie – katalog wyspecyfikowanych powyżej prac może 
ulec zmianie.

Otwarcie placów zabaw w 2014 roku.

Najbardziej oczekiwaną przez nasze pociechy była komplek-
sowa realizacja placów zabaw na zasobach n/Spółdzielni. 

Realizacja planu remontów w 2014 roku
Poniżej przedstawiamy, krótką relację z ich otwarcia:

31 lipca 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie dwóch 
placów zabaw na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej „Strze-
cha” w Bielsku-Białej tj. na Os. Piastowskim przy ul. Sobie-
skiego 103 oraz na Os. Wojska Polskiego w obrębie budyn-
ków I AWP 2–4. Po tych uroczystościach dokonano również 
otwarcia trzeciego placu zabaw w rejonie budynków przy ul. 
Tańskiego.

Obiekty te były długo wyczekiwane przez mieszkańców. Po 
przywitaniu przybyłych gości przez Prezesa Zarządu Spół-
dzielni Jacka Żołubaka oraz Przewodniczącego Rady Nad-

zorczej dr Konrada Łosia, krótkim przemówieniu Pełnomoc-
nika Prezydenta Miasta Bielsko-Biała Henryka Juszczyka, 
odbyło się oficjalne przecięcie wstęgi. Następnie po odmó-
wieniu wspólnej modlitwy place poświęcił biorący także udział 
w otwarciu proboszcz, ksiądz prałat Marcin Aleksy.

Moment otwarcia był z niecierpliwością oczekiwany przez 
okolicznych maluchów. Nowe, kolorowe place zabaw zostały 
wyposażone w wiele atrakcyjnych urządzeń: huśtawki, ka-
ruzele, wieże ze zjeżdżalnią, bujaki, pajęczynę i inne urzą-
dzenia. Dzieci z radością w oczach rzuciły się do zabawy. 
Dodatkową atrakcją stały się urządzenia fitness do rekre-
acji dla dorosłych. Na terenach pojawiły się również nowe 
ławki, stoły tworząc razem mikro kompleksy rekreacyjno-
-wypoczynkowe.

Nie zabrakło konkursów, nagród, pogody i postaci najważ-
niejszych bawiących się dzieci, które mile spędzając czas 

Nowa aranżacja – Grunwaldzka 50. Nowy chodnik – Trzech Diamentów 4.
Zabawy prowadzili osobiście Z-ca Prezesa M. Drwiła oraz Kierownik 
Adm. 1 J. Kuliński.
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częstowały się przygotowanymi na tę okazję napojami i sło-
dyczami. Otwarcie wspomagali pracownicy Spółdzielni a pod 
kierunkiem i nadzorem „Pana Kierownika” można było po-
skakać na piłce, porzucać lotkami, a przede wszystkim ko-
rzystać ze wszystkich znajdujących się tam urządzeń.

Wspólnie z naszymi mieszkańcami cieszymy się nowymi 
inwestycjami. Radość tę potęgują każdego dnia dzieci, licznie 
korzystające z placów zabaw. Olbrzymią przyjemność i dumę 
sprawiają również liczne podziękowania mieszkańców korzy-
stających z urządzeń fitness dedykowanych przede wszyst-
kim dla osób bardziej zaawansowanych wiekowo.

Patrząc obecnie na teren placu zabaw zrealizowanego 
dla osiedla Piastowskiego trudno uwierzyć, że jeszcze nie-

dawno było to miejsce porastające chaszczami, zaniedba-
ne, niejednokrotnie wykorzystywane pod osłoną nocy jako 
obszar dla składowania odpadów.

Nie obyło się także bez podziękowań dla osób, które swą 
determinacją, zaangażowaniem i olbrzymim nakładem czasu 
i pracy pomogli w realizacji tych przepięknych miejsc. 

– Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy przy-
czynili się do powstania tych obiektów, niech przybywa ich 
jak najwięcej – powiedział pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Henryk Juszczyk.

– W ciągu ostatnich trzech lat w naszej spółdzielni powsta-
ło sześć takich obiektów. Istotne jest to, żeby nasze pocie-
chy bawiły się w bezpiecznym miejscu, dlatego też plac za-
baw jest monitorowany – powiedział dr Konrad Łoś, prze-
wodniczący Rady Nadzorczej „Strzecha”.

– Przez ostatnie lata przyjmowaliśmy od państwa sporo 
korespondencji odnośnie placów zabaw. Dla wielu miesz-
kańców położenie placu zabaw pod oknami mieszkań było 
uciążliwe. W związku z tym postanowiliśmy umiejscowić go 
za osiedlem. Plac zabaw ma służyć przyjemności, rozrywce, 
relaksowi, ale przede wszystkim ma być bezpieczny. Dlate-
go też najmłodsi muszą być pod opieką dorosłych – to frag-
ment wypowiedzi Jacka Żołubaka, Prezesa Zarządu Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Strzecha”.

Otwarcie placów zabaw stało się wspólnym, może skrom-
nym ale radosnym świętowaniem zakończenia prac. Rela-
cje z tych uroczystości zamieściły również lokalne media 
prasowe. 

Przy tej okazji serdecznie zapraszamy do korzystania
z placów zabaw oraz urządzeń fitness na terenach naszej 
Spółdzielni.

Wieloletni Ramowy Program Remontowy na lata 2012 
– 2020 

Jak już informowaliśmy Walne Zgromadzenie Członków Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w Bielsku-Białej, które od-
było się w dniu 29 maja 2012 r. przyjęło uchwałę nr 5/2012 
w sprawie: kierunków rozwoju działalności gospodarczej
z uwzględnieniem polityki remontowej na lata 2012–2016. 
Biorąc pod uwagę wynik szczegółowych wyliczeń kosztów 
prac, które wykazały, że w oparciu o obecną stawkę wpła-
caną na fundusz remontowy Spółdzielnia nie ma możliwości 
realizacji całości prac objętych Programem, w okresie tyl-
ko 6 lat, Zarząd Spółdzielni, aby nie formułować wniosków
o zwiększenie opłat i jednocześnie zachowując cały zakres 
robót, przedłożył Radzie Nadzorczej projekt zawierający dłuż-
szy okres realizacyjny uchwały, tj. na lata 2012–2020. Rada 
Nadzorcza na podstawie § 77 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Strzecha” Uchwałą 45/2012 z dnia 
27.08.2012 r. pozytywnie zaopiniowała i przyjęła Wieloletni 
Ramowy Program Remontowy Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Strzecha” w Bielsku-Białej na lata 2012–2020. 

Po skierowaniu wniosku w dniu 28 maja 2013 roku Uchwa-
łą 5/2013 Walne Zgromadzenie Członków n/Spółdzielni zmie-
niło zapisy dotyczące okresu realizacji WRPR zastępując 
czas realizacji kierunków rozwoju z okresu lat 2012–2016 
na okres lat 2012–2020.

Podjęcie działań skutkujących przedłużeniem okresu reali-
zacji całości „Programu”, zdaniem Zarządu i Rady Nadzor-
czej było konieczne ze względu na ograniczone możliwości 
finansowe bardzo wielu rodzin, w sytuacji niezależnego od 
Spółdzielni wzrostu niektórych składników kosztów utrzyma-
nia lokali mieszkalnych. Organy te, negatywnie opowiedziały 
się za rozwiązaniem polegającym na okresowym wzroście 
stawki na fundusz remontowy, spowodowanym konieczno-
ścią realizacji WRPR w pierwotnie przyjętym okresie

Ponieważ sprawozdanie Zarządu za rok 2012 nie obejmo-
wało wyników wykonania prac obejmujących swoim zakre-
sem WRPR informujemy, że w 2012 roku wykonano 12,98% 
całości objętego WRPR zakresu prac, na łączną kwotę kal-
kulowaną w tym zestawieniu na 6.976.190,84 zł. 

Wykonanie WRPR za rok 2013 wynosi 15,84%, zaś na-
rastająco z rokiem 2012 łącznie 28,82%, tak więc wykona-
nie wyprzedza ustalony plan. Zakres rzeczowo-finansowy 
WRPR, wyliczenie okresu realizacji były podawane w po-
przednich edycjach biuletynu. Ze względu na właściwą i ce-
lową gospodarkę funduszem remontowym, a w konsekwencji 
racjonalną alokacją środków finansowych, zakres rzeczowy 
planów remontów na poszczególne lata jest w większości 
spójny z zakresem prac objętych WRPR, to też szczegóło-
we omówienie wykonanych całościowo prac byłoby mate-
riałem zbyt obszernym i nie możliwym do przedstawienia
w ramach niniejszego biuletynu. 

Pojawiły się jednak liczne wnioski mieszkańców o wykona-
nie prac, których zakres wykracza poza obecne ramy WRPR 
w tym między innymi: 
–  wykonanie nadzoru wizyjnego budynków i ich otoczenia, 
–  ograniczenie wjazdu na teren będący własnością Spół-

dzielni przez osoby do tego nieuprawnione, poprzez za-
budowę szlabanów,

–  wymianę drzwi oddzielających klatki schodowe od koryta-
rzy na poszczególnych kondygnacjach

–  wymiane starzejących się analogowych instalacji domo-
fonowych na cyfrowe 

–  inne nie wymienione a oczekiwane przez mieszkańców 
roboty, w tym rozbudowy placów zabaw 

–  jak również rozszerzenia zakresu prac wykonywanych
w ramach WRPR w tym między innymi obłożenia ścian 
i posadzek parterów płytkami ceramicznymi przed przy-
stąpieniem do robót malarskich, tam, gdzie jest to możli-
we i realizacji dodatkowych miejsc postojowych, zabudo-
wy lub zakładania innej infrastruktury (np. klombów, raba-
tek kwiatowych) w trakcie wykonywania dróg pożarowych 
lub w ramach odrębnych zleceń, remontów bądź wymian 
instalacji domofonowych w budynkach, gdzie nie przewi-
dziano realizacji takich prac itp.

Wymaga to przeprowadzenia dodatkowej analizy i rozwa-
żenia wprowadzenia korekt. Sprawa musi być przedmiotem 
uzgodnień pomiędzy Zarządem a Radą Nadzorczą Spół-
dzielni w przyszłości. Konsekwencją uszczegółowień może 

być przedłużenie realizacji WRPR lub alternatywnie rezy-
gnacja z wykonania części robót, o ile nowo wprowadzone 
roboty oraz poszerzenie zakresu rzeczowo-finansowego re-
alizowanych prac w ramach Programu, miałyby być realizo-
wane do roku 2020.

Jako cel priorytetowy należy także przyjąć, że Zarząd Spół-
dzielni winien dołożyć starań aby realizować wszystkie zgło-
szone racjonalne wnioski mieszkańców w zakresie prac re-
montowo-modernizacyjnych. Szczególnie te, które popiera 
zdecydowana większość mieszkańców danej nieruchomo-
ści. Realizacja i chronologia zleceń odbywać się powinna
w oparciu o analizę bezwzględnej konieczności realizacji 
robót w korelacji z wymogami bezpieczeństwa, ewidencyj-
nym saldem funduszu remontowego danej nieruchomości 
(dostępnością środków finansowych danej nieruchomości) 
oraz możliwościami techniczno-finansowymi całej Spół-
dzielni. Byłoby wskazane aby działania te nie miały wpły-
wu na ewentualną konieczność podniesienia stawki fundu-
szu remontowego. Członkowie powinni więc brać pod uwa-
gę, że ich wnioski skutkować mogą dodatkowymi koszta-
mi oraz przedłużeniem realizacji całości robót objętych 
tym Wieloletnim Programem Remontowym na Lata 2012–
2020, a więc rozciągnięciem realizacji w dłuższym przedziale
czasowym.

Szczegółowe zasady gospodarowania funduszem remon-
towym oraz zasady udzielania oraz rozliczania zwrotnej po-
życzki finansowej pomiędzy nieruchomościami (szczególnie 
istotne przy opiniowaniu wniosków mieszkańców!) zawarte 
są w Regulaminie zasad tworzenia oraz gospodarowania 
funduszem remontowym SM Strzecha w Bielsku-Białej, 
zatwierdzonym uchwałą nr 75/2012 z dn. 17 grudnia 2012 r. 
Warto się z nim zapoznać na stronie internetowej spółdzielni 
względnie poprosić o jego powielenie w administracji.

Moment poświęcenia placu zabaw przy ul. I AWP 2–4. Modlitwę odma-
wia proboszcz ks. prałat Marcin Aleksy.

Prace przy budowie drogi i parkingu – Os. Piastowskie.

Obejście budynku Spółdzielców 17.



10 11

BIULETYN INFORMACYJNY SM „STRZECHA”BIULETYN INFORMACYJNY SM „STRZECHA”

W OBIEKTYWIE – PAWILONY
WCZORAJ

Głównym przychodem z działalności gospodarczej Spółdziel-
ni są środki z najmu lokali użytkowych znajdujących się w pa-
wilonach handlowych oraz zabudowanych w niektórych bu-
dynkach mieszkalnych. Wypracowane środki z działalności 
gospodarczej, jak również z gospodarki środkami pieniężny-
mi finansującymi majątek Spółdzielni, pozwoliły kolejny rok 
z rzędu obniżyć opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych 
przez Członków Spółdzielni o 0,49 zł/m2/miesięcznie w sto-
sunku do kosztów jakie faktycznie powinni pokryć. Jest to za-
danie niełatwe w dobie dalszego wzrostu konkurencji. Zarząd 
chcąc poprawić konkurencyjność lokali użytkowych Strzechy, 
których najem ze względu na uwarunkowania rynkowe jest 
coraz trudniejszy, musi podejmować działania, które popra-
wią walory zewnętrzne i estetyczne tego zasobu oraz zwięk-
szą konkurencyjność w stosunku do sieciowych marketów. 
Wpisuje się to także w działania wpływające na zmniejszenie 
kosztów użytkowania pawilonów poprzez prace docieplenio-
we, modernizacje systemów grzewczych, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej. Walorami tego typu działań jest zmniej-
szenie energochłonności eksploatacji lokali, tym samym uzy-
skanie konkretnych wymiernych efektów ekologicznych i fi-
nansowych oraz obniżenie kosztów ich eksploatacji.

Od paru lat można zaobserwować na kilku budynkach w tym 
niemalże na każdym pawilonie handlowo-usługowym tablice 
informujące, że koszt realizacji robót termorenowacyjnych był 
współfinansowany środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Działalność w/w funduszu w podstawowym zakre-
sie realizowana jest w oparciu o Ustawę z dnia 27.04.2008 r. 
Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. Zapisy 
tej ustawy jak również wydanych na jej podstawie przepisów, 
innych aktów prawnych, dają Funduszowi możliwość udzie-
lania pomocy finansowej w postaci nisko oprocentowanych 
pożyczek i dotacji głównie w zakresie działań, które w efekcie 
przynoszą widoczne, wyliczalne pozytywne efekty związane 
z ochroną środowiska. Jest to instytucja, która wykorzystuje 

WSPÓŁPRACA Z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY 
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

dla swoich celów statutowych środki pochodzące z opłat za 
korzystanie ze środowiska. Celem generalnym Funduszu jest, 
poprzez realizowane programy, zapewnienie systematycznej 
i trwałej poprawy stanu środowiska w województwie śląskim 
oraz zachowanie i przywracanie na jego obszarze terenów
o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

Z punktu widzenia potrzeb naszej Spółdzielni najważniejszy 
z nich to przyjęty na 2015 rok cel długoterminowy (do 2018 
roku) zdefiniowany jako: ”Ochrona atmosfery – Poprawa ja-
kości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wy-
korzystania energii z odnawialnych źródeł”, a w szczególno-
ści zmniejszanie emisji pyłowo-gazowej, w tym tzw. „niskiej 
emisji”, zwiększenie efektywności energetycznej wytwarza-
nia, przesyłu lub użytkowania energii, a w ramach tego pro-
gramu :
•  budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efek-

tywny ekologicznie i energetycznie
•  termoizolacja budynków w zakresie wynikającym z audytu 

energetycznego.
WFOŚiGW poprzez udzielanie niskooprocentowanych po-

życzek i kredytów bankowych w postaci dopłat do odsetek,
a także umorzeń pożyczek z przeznaczeniem na kolejne eko-
logiczne inwestycje, co roku pomnaża publiczne środki prze-
znaczane na ochronę środowiska. Należy podkreślić, że na 
dzień dzisiejszy dofinansowanie zadań ze wsparciem Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach jest najkorzystniejszym montażem finanso-
wym licznych zadań, a dla sfinansowania obiektów komercyj-
nych – jedynym. Oprócz nisko oprocentowanej pożyczki po 
zakończeniu zadania istnieje możliwość umorzenia jej czę-
ści, a przy przeznaczeniu umorzenia na następną inwesty-
cje proekologiczną – (np. kolejne zadanie termorenowacyj-
ne) wielkość umorzenia sięga nawet 40% zaciągniętej po-
życzki. Należy również zaznaczyć, że zakres rzeczowo-finan-
sowy udzielanych pożyczek dotyczy tylko tzw. kosztów kwa-
lifikowanych np. docieplenia ścian, dachów, wymiany okien, 

DZISIAJ

Wapienicka 1

Wapienicka 1

Konopnicka 22

Trzech Diamentów 8

Jesionowa 13Emilii Plater

Trzech Diamentów 6

Jesionowa 13Emilii Plater
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drzwi, modernizacji instalacji co, pozostałe koszty np. zwią-
zane z naprawą schodów, chodników itp. nie są przedmio-
tem pożyczki i ich realizacja musi być finansowana ze środ-
ków własnych Spółdzielni. 

Do chwili obecnej Zarząd Spółdzielni w oparciu o:
a)  § 80 ust.1 i § 82 ust. 3 Statutu SM „Strzecha” oraz § 2

i 4 Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Strze-
cha” w Bielsku-Białej

b)  Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Strzecha” w Bielsku-Białej nr 6/2012 z dnia 
29.05.2012 w sprawie najwyższej sumy zobowiązań.

c)  stosowne Uchwały Rady Nadzorczej oraz złożone wnioski, 
otrzymał z Funduszu pożyczki:
–  pożyczkę nr umowy nr 152/2012/201/OA/oe/P z dnia 

26.02.2012 – kwota: 640.493,00 zł (dotyczy: termomo-
dernizacji 5 pawilonów handlowo-usługowych zlokalizo-
wanych w Bielsku-Białej przy ul. Jesionowej 13, Trzech 
Diamentów 6, Spółdzielców 5, Piotra Skargi 4, M. Ko-
nopnickiej 30)

–  pożyczkę nr umowy 228/2012/201/OA/oe/P z dnia 
26.02.2012 roku – kwota 673.690,00 zł. (dotyczy termo-
modernizacji budynków zlokalizowanych w Bielsku-Bia-
łej przy ul. I AWP 2 i I AWP 4,) Pożyczka ta obejmowała 
swym zakresem finansowanie prac na budynkach miesz-
kalnych. Prace te były niezbędne ze względu na dużą
degradacje techniczną docieplenia ścian budynków wy-
konaną w technologii tzw. „styrobloków”, o czym informo-
waliśmy kilkakrotnie w sprawozdaniach oraz analogicz-
nych publikacjach.

–  pożyczkę nr umowy 134/2014/201/OA/oe/P z dnia 
05.09.2014 roku – kwota 299.377,00 zł. (dotyczy termo-
modernizacji dwóch pawilonów handlowo-usługowych zlo-
kalizowanych w Bielsku-Białej przy ul. Trzech Diamentów 
8 i Wapienickiej 1) – zakończonych w bieżącym roku.

Łącznie zaciągnięte zobowiązania: 1.613.560,00 zł.
W chwili obecnej patrząc ze względu na konieczność:

a.  kontynuowania kompleksowych robót termorenowacyjnych 
w budynkach Spółdzielni wyposażonych w instalację cen-
tralnego ogrzewania.

b.  konieczność zainwestowania środków pochodzących
z przyszłego umorzenia części w/cytowanych pożyczek
z WFOŚ i GW na inne cele termorenowacyjne,

Już od ponad roku funkcjonuje w naszym kraju nowy sys-
tem gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym 
wysokość opłat za wytworzone śmieci zależna jest od spo-
sobu ich gromadzenia. W zasobach zarządzanych przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Strzecha”, mając na uwadze 
stanowisko większości mieszkańców, a także aspekty eko-
nomiczne oraz troskę o środowisko naturalne, podjęto de-
cyzje o wprowadzeniu segregacji. Zgodnie z „Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Bielska-Białej” 
ustanowionym przez Radę Miasta, zbiórkę selektywną pro-
wadzi się z podziałem na dwie frakcje umownie nazwane: 
„suchą” i „mokrą”. 

Niestety, pomimo akcji informacyjnej dotyczącej nowych 
zasad segregacji zdarzają się, i to dość często, przypadki 
niedochowania selektywnej zbiórki odpadów w nierucho-
mościach. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące niewłaści-
wej segregacji są skrupulatnie dokumentowane przez pra-
cowników SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. w postaci 
zdjęć, na podstawie których przygotowywany jest raport pt.  
„Gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny”. Jest on 
przekazywany do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Po-
nadto, w firmie SITA ZOM wyznaczono specjalnego pra-
cownika, którego zadaniem jest wyrywkowa kontrola altan
i komór śmietnikowych pod kątem właściwej segregacji. Po-
jemniki, w których stwierdzono nieprawidłowości oznacza-
ne są charakterystyczną „czerwoną kartką”. Następstwem 
niezachowania selektywnej zbiórki odpadów jest przede 
wszystkim zmiana kwalifikacji odpadów na zmieszane, co 
może wiązać się ze zwiększeniem opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, ale również przepełnieniem 
pojemników, gdyż usługa odbioru odpadów zmieszanych 
wcześniej deklarowanych jako selektywne, jest realizowa-
na później, tj. w terminie do trzech dni od daty stwierdze-
nia przedmiotowej nieprawidłowości. W oczywisty sposób 
może to prowadzić do przepełnień pojemników.

Jest oczywistym, że segregacja odpadów przyczynia się 
do zmniejszenia ilości odpadów składowanych na wysypi-
skach, a przy tym do redukcji obciążenia środowiska natu-
ralnego. Sortowanie odpadów umożliwia odzysk większej 
ilości surowców wtórnych, które następne poddawane są 
procesowi recyklingu. Liczymy więc na wzrost świadomo-
ści ekologicznej, a także ukształtowanie dobrych nawyków 
związanych z utrzymaniem porządku, oszczędnością i go-
spodarnością.

JESZCZE RAZ O ŚMIECIACH
Zarząd Spółdzielni przypominał o tym mieszkańcom wiele 

razy zwłaszcza, że stosunkowo niewielkim wysiłkiem mo-
żemy uzyskać znaczne korzyści w wymiarze ekonomicz-
nym, ekologicznym i społecznym. Jest też silny argument 
finansowy! Opłata za gospodarowanie odpadami w przy-
padku segregacji jest dwukrotnie niższa od opłaty za wy-
wóz śmieci wrzucanych do kubłów bez podziału na suche 
i mokre.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi infor-
macjami dotyczącymi segregacji odpadów zamieszczonymi 
na stronach internetowych: Spółdzielni www.smstrzecha.pl, 
Urzędu Miejskiego www.czystemiasto.bielsko-biala.pl,
a w przypadku problemów dotyczących klasyfikacji odpa-
dów zachęcamy do skorzystania z precyzyjnej wyszukiwar-
ki dostępnej na stronie – www.sita.bielsko.pl/jak-sortowac. 
Wyjaśnieniami służą także bezpośrednio:
•  służby SITA ZOM (tel. 33 499 20 09 (19) Biuro Obsługi

Klienta),
•  Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego (tel.

33 470 12 64 – budynki mieszkalne wielolokalowe, 33 
470 12 65 – lokale użytkowe, 33 470 12 67 – domy jed-
norodzinne),

•  administracje osiedlowe SM Strzecha – Administracja
nr 1 tel. 33 812 58 01 oraz 33 811 56 23, Administracja 
nr 2 tel. 33 818 28 59 oraz 33 815 70 20. 
W zakończeniu kończymy niniejszą informację 

APELEM O SEGREGACJĘ ODPADÓW!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha” przypomina, że 
w chwili obecnej trwają zapowiadane wcześniej przez 
służby miejskie kontrole segregowania odpadów. Na 
podstawie oględzin komór śmieciowych stwierdza się, 
że obowiązek selektywnej zbiórki nie zawsze jest prze-
strzegany, co może skutkować podwyższeniem przez 
Prezydenta Miasta opłat pobieranych z tego tytułu 
przez Gminę.

APELUJE SIĘ WIĘC
O SEGREGOWANIE WYRZUCANYCH ODPADÓW

PAMIĘTAJMY – SEGREGUJĄC NA SUCHE I MOKRE
 – PŁACIMY MNIEJ!

oraz w oparciu o uprawnienia nadane uchwałą Rady Nad-
zorczej, Zarząd złożył kolejny wniosek do WFOŚiGW o uzy-
skanie pożyczki na częściowe pokrycie kosztów modernizacji 
systemu grzewczego w budynkach pod następującymi adre-
sami: Piastów Śląskich 6 oraz 7, Księcia Przemysława 8 oraz 
10, Piastowska 84 oraz 88, Cieszyńska 250 oraz 252, Przyby-
ły 8 oraz 12, Słowackiego 28e, Osuchowskiego 2 i 4 oraz 6, 
Zamoyskiego 2, Sobieskiego 80 oraz 84, Brodzińskiego 12 a 
oraz 14, Spółdzielców 31 oraz 50, Grunwaldzka 35. 

Zakres robót objęty tym wnioskiem planuje się sfinansować 
z funduszu remontowego. Zawiera on między innymi prace 
polegające na dostosowaniu zabudowanej instalacji grzew-
czej budynków do wcześniejszych prac termo renowacyjnych. 
W katalogu tym znajduje się regulacja hydrauliczna instalacji 
centralnego ogrzewania, wymiana zaworów podpionowych 
na zawory regulacyjne, modyfikacja odpowietrzenia, gdzie 
demontuje się centralne odpowietrzenie zastępując go odpo-
wietrznikami automatycznymi, montaż dodatkowego układu 
regulacyjnego i monitorującego krzywą grzania w budynku. 
Ponadto przewiduje się docieplenie stropodachów lub dachów 
tam, gdzie prace te nie były do chwili obecnej zrealizowane.

Mamy nadzieje, że realizacja zadań objętych ostatnio wy-
mienionym wnioskiem, w kolejnych budynkach przyczyni się 
do relatywnego zmniejszenia ponoszonych przez mieszkań-
ców opłat za centralne ogrzewanie, równolegle uda nam się 
zrealizować prace, których koszt zostanie częściowo pokry-
ty z umorzeń wynikających z zawartych wcześniej umów po-
życzek. 

W podsumowaniu Zarząd Spółdzielni chciałby podkre-
ślić, że realizacja finansowa w/w zadań realizowanych przy 
współudziale WFOŚiGW w Katowicach odbywa się:
•  w przypadku modernizacji i remontów bloków mieszkal-

nych – z funduszu remontowego Spółdzielni
  zaś 
•  wszystkich wymienionych w tym miejscu pawilonów 

handlowych wyłącznie z dochodów z działalności go-
spodarczej SM Strzecha – tak więc członkowie nie po-
noszą tych kosztów remontowych w opłatach za użyt-
kowanie mieszkania! 
W zakończeniu podkreśla się, że podjęte decyzje nie na-

ruszają płynności finansowej Spółdzielni. Członkowie mogą 
więc spać spokojnie.

Tablica informująca o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.
Nowa aranżacja drogi p-poż. oraz jeden z nowych chodników – Spółdziel-
ców – Bratków.Jedno z miejsc do odpoczynku.
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a) Budynki wysokie
W większości budynków wysokich, zostały wykonane prze-
glądy systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, które 
wykazały konieczność realizacji szeregu napraw zabudo-
wanych instalacji lub urządzeń, w głównej mierze systemów 
oddymiania klatek schodowych. Zdecydowana większość 
usterek wynika z dewastacji systemów, o czym informo-
waliśmy w kilku poprzednich biuletynach. Po wykonanych 
naprawach urządzenia te będą sukcesywnie uruchamiane.  
Dla przybliżenia opisu i działania systemów przekazujemy 
poniżej kilka informacji, o zasadach ich funkcjonowania. 
Podstawową rolą systemów jest oddymianie klatek scho-
dowych i maszynowni dźwigów. Dym i toksyczne produkty 
rozpadu termicznego i spalania, towarzyszące zwykle zja-
wiskom pożaru są odpowiedzialne prawie w 90% za ofiary 
pożarów, to też można stwierdzić, że to przede wszystkim 
systemy oddymiania mogą mieć decydujący wpływ na ra-
towanie ludzkiego życia. Stosowanie systemów oddymia-
nia zmniejsza gromadzenie się dymu, odprowadzając go 
skutecznie na zewnątrz budynku, równocześnie redukując 
powstałe niebezpieczeństwo do minimum.

Najważniejsze funkcje i cele grawitacyjnych syste-
mów oddymiania:
•  zwiększenie widoczności poprzez usunięcie dymu oraz 

toksycznych gazów – produktów spalania, tym samym 
stworzenie warunków bezpiecznej ewakuacji z budynku 
objętego pożarem oraz polepszenie warunków prowadze-
nia akcji gaśniczej,

•  ograniczenie stężenia toksycznych produktów spalania
i rozkładu termicznego oraz temperatury, również poprzez 
usunięcie ich wraz z dymem, a także poprzez rozrzedze-
nie napływającym świeżym powietrzem poprzez otwory 
napowietrzające,

•  zmniejszenie ryzyka możliwości zawalenia się budynku 
lub jego części poprzez usunięcie gorących gazów spod 
przegród pionowych budynków, dzięki czemu maleje moż-
liwość nagrzania się elementów konstrukcyjnych budynku 
do wartości krytycznych, po przekroczeniu których nastę-
puje utrata ich właściwości nośnych,

•  zmniejszenie strat materialnych wywołanych działaniem 
dymu i temperatury,

•  doświetlenie klatki schodowej,
dodatkowo systemy oddymiania zabudowane na klatkach 

schodowych zapewniają:
•  możliwość przewietrzenia klatki schodowej za pomocą 

przycisków przewietrzania
Elementami składowymi systemów oddymiania są 

między innymi: centrala systemu oddymiania (zlokalizowa-
na zwykle na ostatniej kondygnacji klatki schodowej), czujki 
pożarowe (zlokalizowane na stropach klatki schodowej na 
ogół co 3 kondygnację), ręczne przyciski oddymiania (zlo-
kalizowane w większości przypadków na każdej kondygna-
cji klatki schodowej), przyciski przewietrzania (zlokalizowa-
ne przy centrali oddymiania), klapy i okna dymowe wypo-
sażone w siłowniki elektryczne (zlokalizowane na ostatniej 
kondygnacji klatki schodowej), siłowniki elektryczne mon-
towane na drzwiach lub oknach pełniących funkcję napo-
wietrzania (zlokalizowane zwykle na drzwiach lub oknach 
najniższych kondygnacji klatki schodowej), 

Zasada działania systemu oddymiania grawitacyjne-

FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW
ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

go (przedstawiona w sposób uproszczony):
W wyniku wykrycia dymu przez automatyczne czuj-

ki pożarowe, lub ręcznego uruchomienia przycisku od-
dymiania, centrala pożarowa uruchamia siłowniki klap 
dymowych zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji 
klatki schodowej i w maszynowni dźwigu, powodując 
ich automatyczne otwarcie. Współbieżnie automatycz-
nie uruchamiają się siłowniki okien, drzwi napowietrza-
jących zabudowanych na najniższych kondygnacjach 
klatki schodowej powodując ich otwarcie, co zapew-
nia napływ świeżego powietrza z zewnątrz, niezbędny 
do prawidłowego działania systemu oddymiania gra-
witacyjnego.

Bardzo poważnym zagrożeniem dla prawidłowego dzia-
łania systemów były ich uszkodzenia spowodowane głów-
nie dewastacjami. Działania te mogą być przyczyną braku 
możliwości bezpiecznej ewakuacji z budynku w przypad-
ku pożaru, tym samym stanowiąc bezpośrednie zagroże-
nie dla zdrowia i życia mieszkańców. Dodatkowo czynni-
kiem determinującym funkcjonowanie tych urządzeń jest 
palenie papierosów na klatkach schodowych, które powo-
duje niekontrolowane uruchamianie systemów. Wymie-
nione sytuacje nie tylko generują nieuzasadnione koszty 
związane z eksploatacją budynku w tym konieczność po-
noszenia kosztów napraw, dodatkowego ogrzewania nad-
miernie wychłodzonych klatek schodowych w okresie zi-
mowym, możliwość zalania klatek schodowych podczas 
opadów atmosferycznych, w konsekwencji odnowienia za-
lanych powierzchni.

Mogą również poprzez niewłaściwą interpretacje sytuacji 
stanowić impuls i sprowokować zachowania, które występu-
ją podczas pożaru w tym: nieuzasadnione wezwanie straży 
pożarnej, stres, panikę, rozpoczęcie ewakuacji itp.

Zbyt częste nieuzasadnione uruchomianie systemu może 
również uśpić czujność czego wynikiem może być zlekce-
ważenie powstałego zagrożenia.

Wobec powyższego w trosce przede wszystkim o Pań-
stwa bezpieczeństwo apelujemy do mieszkańców naszej 
Spółdzielni o zwiększenie czujności, o dbałość i ochronę 
wspólnego mienia oraz o zgłaszanie w Spółdzielni i Policji 
przypadków wandalizmu, usterek z nich wynikających lub 
innych nieprawidłowości, w celu natychmiastowego zare-
agowania i wszczęcia postępowania. Brak reakcji na za-
chowanie wandali sprawia, że stają się oni niestety bezkar-
ni. apelujemy o dbałość i bieżącą kontrolę, bezpośrednie 
reagowanie na dewastacje urządzeń służących zabezpie-
czeniu p.poż. Ponadto apelujemy o nie palenie papie-
rosów na klatce schodowej.

Przypominamy, że bezwzględny zakaz palenia wyro-
bów tytoniowych na klatkach schodowych wynika nie tylko
z wewnętrznych regulaminów Spółdzielni, ale również za-
pisów objętych Ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochro-
nie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyro-
bów tytoniowych z późniejszymi zmianami

Awarie systemów, niekontrolowane otwarcie należy zgła-
szać niezwłocznie do właściwych dla obsługiwanych re-
jonów Administracji Osiedlowych lub pod numer telefonu
33 811-56-22 (firma Beta-Serwis).

O TERMINACH WŁĄCZANIA SYSTEMÓW GRAWI-
TACYJNEGO ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

W POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKACH BĘDZIEMY IN-
FORMOWAĆ PAŃSTWA POPRZEZ OGŁOSZENIA ZA-
MIESZCZONE NA TABLICACH OGŁOSZEŃ ORAZ STO-
SOWNE POWIADOMIENIA W POCZTOWYCH SKRZYN-
KACH  NADAWCZYCH.

P.S.
To Ustawodawca, a nie Spółdzielnia nakazał realizację 

wokół budynków wysokich dodatkowych rozwiązań prze-
ciw pożarowych. Wynikają one z decyzji administracyjnych 
Komendanta PSP. Oprócz systemów oddymiania należą do 
nich głownie budowa nawodnionych instalacji p/poż. wraz 
z zestawami hydroforowymi oraz niektóre inne rozwiąza-
nia dróg pożarowych, umożliwiających akcję wozów stra-
żackich. Koszty wykonania tych robót obciążają wpłaty na 
fundusz remontowy użytkowników mieszkań. Natomiast 
koszty utrzymania i konserwacji tych  systemów obciążają 
stawkę na utrzymanie i konserwację budynków. Prosimy 
również pamiętać o tym podczas oceny wysokości opłat 
do Spółdzielni.

b) Bezpieczeństwo ogólne
Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wie-
lo i jednorodzinnych, to co roku okres zwiększonej ilości 
pożarów. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnoto-
wują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszko-
dowanych. 

Ilość strażackich interwencji rośnie z każdym ro-
kiem. 

Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominu-
jące ich grupy, to podpalenia, nieostrożność osób zarówno 
dorosłych jak i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploata-
cja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady i zła ob-
sługa urządzeń grzewczych.

Zapewnij bliskim i sobie spokojne święta. Zapamiętaj 
następujące, podstawowe zasady bezpieczeństwa poża-
rowego.

1. W zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych:
–  nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż dopusz-

czalna, nie naprawiaj ich,
–  używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile 

obliczono moc instalacji elektrycznej – nadmierne obcią-
żenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i prze-
wodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach 
rozgałęźnych; jednoczesne włączenie opiekacza, żelaz-
ka i czajnika powoduje duże obciążenie eksploatowa-
nej instalacji,

–  nie używaj urządzeń uszkodzonych,
–  zlecaj przeglądy techniczne urządzeń elektrycznych

i gazowych wyłącznie osobom uprawnionym do ich wy-
konywania,

–  nie ustawiaj sprzętu telewizyjnego i radiowego w nie wen-
tylowanych regałach, na półkach obłożonych książkami
i innymi materiałami palnymi – przez powolne i długotrwa-
łe nagrzewanie zakurzonych przedmiotów może dojść 
do ich zapalenia,

–  nie wykonuj prowizorycznych podłączeń do instalacji 
elektrycznej,

–  używaj tylko urządzeń elektrycznych posiadających kra-
jowe atesty i dopuszczenia,

–  nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w po-
bliżu materiałów palnych (mebli, firanek, itp.) – zachowaj 
odległość minimum 50 cm.
2. W zakresie eksploatacji urządzeń gazowych:

–  zabrania się używania butli gazowych w budynkach
z wspólną instalacją gazową,

–  nie zatykaj przewodów wentylacyjnych – w urządzeniach 
gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości po-
wietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego pro-
duktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla 
(CO),

–  zlecaj lub umożliwiaj Spółdzielni okresowe czyszczenie 
kanałów kominowych i wentylacyjnych – niedrożne mogą 
być przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szcze-
gólnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w ga-
zowe ogrzewacze wody,

–  nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową – takie prakty-
ki mogą się skończyć poważnym zatruciem organizmu,

–  używaj kuchni gazowej z wyłącznikiem przeciwwypły-
wowym,

–  używaj urządzeń gazowych posiadających krajowe ate-
sty i dopuszczenia.
3. Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek po-

żaru:
–  nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodo-

wych i przejściach między nimi oraz wyjściach na dach 
– krata utrudni ewakuację podczas pożaru oraz wydłu-
ży czas oczekiwania na pomoc strażaków; jeżeli musisz, 
zakładaj kraty, które można otworzyć od wewnątrz. Klucz 
przechowuj w miejscu, znanym wszystkim domownikom; 
pamiętaj, że podczas pożaru może to być jedyna droga 
ewakuacji,

–  nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań – 
może to utrudnić ewakuację oraz dojście ratowników.
4. W zakresie posługiwania się ogniem otwartym:

–  dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem, materiałami pi-
rotechnicznymi czy urządzeniami elektrycznymi, nigdy 
nie pozostawiaj małoletnich dzieci bez opieki,

Parter wyremontowanej klatki – Spółdzielców 15. Jedna z wyremontowanych klatek na Os. Piastowskim.
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–  nie pal śmieci w śmietnikach i nie dopuść do zaprósze-
nia ognia w zsypie,

–  nie pal papierosów w łóżku – ludzie giną nie tylko w po-
żarach obejmujących całe mieszkanie; zdarza się, że za-
prószenie ognia niedopałkiem papierosa po zaśnięciu, 
prowadzi do śmiertelnego zatrucia,

–  nie zapalaj świec w pobliżu materiałów łatwo zapal-
nych,

–  nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez dozoru – odpa-
rowanie wody z garnka może doprowadzić do zwęglenia 
pozostałości, zapalenia ich i silnego zadymienia miesz-
kania, szczególnie niebezpiecznego dla śpiących osób; 
przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania 
może również doprowadzić do ulatniania się gazu i jego 
wybuchu,

–  przestrzegaj zakazu używania wyrobów pirotechnicznych 
w pomieszczeniach,

–  przestrzegaj instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,
–  przestrzegaj wymagań prawa lokalnego w zakresie sto-

sowania wyrobów pirotechnicznych,
–  wyposaż mieszkanie w gaśnicę proszkową, minimum

2-kilogramową; taką gaśnicą będziesz mógł bezpiecznie 
gasić palące się urządzenia elektryczne pod napięciem,

–  wyposaż mieszkanie w autonomiczną czujkę pożarową, 
alarmującą o powstaniu dymu (podczas każdego poża-
ru wydzielają się duże ilości dymu).
5. Gdy opuszczasz mieszkanie:

–  sprawdź czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prą-
du i gazu,

–  przed opuszczeniem domu na dłuższy czas odłącz za-
silanie prądem elektrycznym oraz zakręć zawory wody 
i gazu,

–  u sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz prze-
bywać.
6. Gdy powstanie pożar:

– zadzwoń do straży pożarnej pod numer – 998 lub 112
–  staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania 

lub wyjść na zewnątrz budynku o ile to możliwe 
–  lecz pamiętaj – dym unosi się do góry, nie wolno zjeż-

dżać windami, nie należy otwierać drzwi, przez które wy-

W mijającym roku w zasobach mieszkaniowych Spółdziel-
ni przybyło wiele nowych kamer monitoringu wizyjnego. 
Jednym z najczęstszych zastosowań kamer jest nie tylko 
ochrona budynków mieszkalnych, ale i rejestrowanie zda-
rzeń mających miejsce na chodnikach, osiedlowych par-
kingach oraz placach zabaw. Łącznie udało się Spółdziel-
ni umieścić je w obejściu aż 40 budynków mieszkalnych. 
Kamery zabudowano także przy kilku nowo wyremontowa-
nych pawilonach handlowo-usługowych.

Urządzenia te w zależności od potrzeb i wynikających
z tego ustawień, mogą rejestrować zdarzenia non-stop lub 
uruchamiać ich zapis automatycznie w przypadku „zauwa-
żenia ruchu”. Kąt widoczności wynosi prawie 180°. Cha-
rakteryzują się również wielodniowym (zwykle 14-dnio-
wym) cyklem pracy, po którym wcześniejsze nagrania zo-
stają „nadpisane” nowymi. Zdarzenia odtwarza się tylko
w przypadku zajścia takiej konieczności, po czasie zdarze-
nia zabronionego prawem i tylko przez służby Spółdzielni, 
najczęściej na żądanie służb Policji, Straży Miejskiej lub 
na wniosek Sądu. 

Najbardziej oczekiwanym efektem montażu monitoringu 
jest wyeliminowanie lub ograniczenie wandalizmu oraz de-
wastacji. Zapis z w/w urządzeń może być również wyko-
rzystany przez upoważnione organy w trakcie prowadze-
nia dochodzeń dotyczących rozbojów, kradzieży, wypadków
i innych zdarzeń. Poprzez zarejestrowany obraz stwarza 
się większe szanse na odnalezienie winowajcy, gdyż po 
przejrzeniu zapisu, z którego odczytamy przebieg zdarze-
nia, możemy odkryć jego sprawcę. W razie konieczności 
jego ustalenia zapis z potrzebnego okresu jest kopiowany 
z serwera na przenośny dysk, udostępniany następnie or-
ganom uprawnionym do prowadzenia postępowania. 

MONITORING WIZYJNY
służy strzeżeniu, bezpieczeństwu, a nie podglądaniu... 

Jeśli w tytule tej informacji napisaliśmy, że służą one bez-
pieczeństwu, a nie podglądaniu oznacza to, że numery IP 
kamer nie zostały i nie będą udostępnione mieszkańcom, 
by mogli w „czasie rzeczywistym” podglądać otoczenie i in-
nych ludzi. Nie można – tak, jak chcieliby niektórzy miesz-
kańcy – udostępniać zgromadzonych danych w sposób 
dowolny, każdemu kto jest nimi zainteresowany. Podlega-
ją one ustawowej ochronie! 

Musimy również pamiętać, że monitoring nie obejmuje 
całego majątku i wszystkich miejsc nieruchomości, na któ-
rej został zabudowany – monitoring może pomóc tutaj tylko 
częściowo. Objęcie całkowitym monitoringiem całej nieru-
chomości ani nie jest wskazane, ani też pożądane. Było-
by to krępujące. Uzupełniać go powinna aktywna postawa 
mieszkańców w ochronie własnego dobra. Kamery obser-
wują partery klatek schodowych (filtrują dojście i wyjście 
z budynku), zaparkowane przed blokiem samochody, pla-
ce zabaw, pozwalają więc sprawdzić co dzieje się na tere-
nach objętych ich zasięgiem przez całą dobę. Jak informu-
ją mieszkańcy zabudowa monitoringu zdecydowanie i wi-
docznie zredukowała występowanie negatywnych zjawisk 
na osiedlach. Wnioski np. z Policji o udostępnienie nagra-
nia są coraz częstsze.

Mamy nadzieję, że po tych wyjaśnieniach akceptacja tych 
urządzeń będzie o wiele częstsza, gdyż nie wszyscy jednak 
w pełni akceptują montaż kamer w zasobach mieszkalnych. 
Na szczęście są to przypadki jednostkowe. Nazywanie mo-
nitoringu śledzeniem zachowań każdego człowieka, nie jest 
uzasadnione, bo jak już wyżej pisaliśmy nikt tego nie robi. 
Zapisy na dyskach kasują się automatycznie. 

Biorąc pod uwagę niezbędność pracy monitoringu dla 
posiadania poczucia większego bezpieczeństwa jako do-

dobywa się dym, gdyż dostarczenie większej ilości tle-
nu może spowodować szybki rozwój pożaru i płomienie 
mogą nas poparzyć,

–  jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi 
prowadzących na korytarz, uszczelnij je, wzywaj krzy-
kiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków,

–  nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, grozi to porażeniem 
prądem; staraj się wyciągnąć z gniazdka przewód zasila-
jący (np. drewnianym kijem od szczotki), można wykręcić 
bezpieczniki by odłączyć dopływ prądu do mieszkania,

– powiadom o zagrożeniu sąsiadów,
–  nie wdychaj dymu – zasłoń usta mokrą tkaniną; jeże-

li to możliwe – zmocz swoje ubranie lub owiń ciało mo-
krą grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, weł-
ny, bawełny itp.).
7. Gdy poczujesz gaz: 

–  zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i admini-
strację,

– powiadom sąsiadów, 
–  nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,
– nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,
– zamknij zawór gazu w mieszkaniu,
– otwórz szeroko okno,
– wyjdź na zewnątrz budynku.

Otoczenie budynku Ikara 16 – kolejny raz dziękujemy mieszkańcom za troskę w pielęgnacji zieleni.

Nowe podejście do klatki – Ikara 11.
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bra najważniejszego, argumenty te wydają się być nietra-
fione. Zapis z kamer może być także dowodem niewinno-
ści niesłusznie posądzonych osób jak również wykazać, 
że wyrządzona szkoda nie powstała w wyniku działania 
konkretnej osoby, ale jest spowodowana np. niesprzyja-
jącymi warunkami atmosferycznymi lub przez inne przy-
padki losowe

Do chwili obecnej nie ma jednoznacznych przepi-
sów prawnych regulujących funkcjonowanie monitoringu
w przestrzeni publicznej. Liczne informacje pojawiające się 
na łamach prasy bądź w innych źródłach są w większo-
ści przypadków tylko próbą interpretacji zapisów niektó-
rych Ustaw. W naszej Spółdzielni wprowadzono zasadę, 
że równocześnie tam gdzie został zabudowany monito-
ring montuje się tabliczki z informacją „obiekt monitorowa-
ny”. Powyższe działanie jest przede wszystkim wyrazem 
poszanowania prywatności mieszkańców Spółdzielni. Jak 
wykazuje przykład funkcjonowania monitoringu w pozosta-
łych miejscach naszego i innych  miast wydaje się, że jest 
on skutecznym straszakiem dla osób zagrażających bez-
pieczeństwu naszego zdrowia i mienia. Co prawda postu-
luje się czasem montaż „ślepych” kamer (np. tzw. atrap), 
ale trudno uznać takie kroki jako skuteczne w wykorzysty-
waniu ich w celu zniechęcania lub odwodzenia potencjal-
nych złoczyńców od zachowań przestępczych. Poza tym 
w projekcie nowej ustawy w tej sprawie atrapy takie mają 
być zabronione.

Na skutek powyższych argumentów można sformułować 
twierdzenie, że skuteczność monitoringu wizyjnego w wal-
ce z przestępczością nie budzi żadnych wątpliwości, a jego 
zabudowa staje się obecnie wręcz niezbędna. Twierdzenie 

to dodatkowo poparte jest licznymi prośbami mieszkańców 
Spółdzielni o objęcie monitoringiem kolejnych nieruchomo-
ści. Ponieważ wiąże się to z koniecznością zabezpieczenia 
środków finansowych na realizację tego zadania, prosimy 
o zgłaszanie takich potrzeb w formie pisemnej. Ze wzglę-
du na wielkość środków limitowanych wysokością odpisu 
na fundusz remontowy oraz koniecznością realizacji innych 
robót, wykonanie wnioskowanych prac dla pozostałych za-
sobów Spółdzielni będzie możliwe, ale na przestrzeni dłuż-
szego okresu czasu. 

Sprawy te Zarząd omawiał będzie z Radą Nadzorczą 
Spółdzielni, w której gestii jest zatwierdzanie Planów Go-
spodarczo-Finansowych, przedstawianych temu organowi 
do zatwierdzenia w formie projektów.

Na zakończenie niezbędnym jest przypomnieć, że funk-
cjonowanie monitoringu wiąże się także z kosztami jego 
utrzymania i konserwacji. Koszty te lokowane są w stawce 
na utrzymanie i konserwację budynków, zaś koszty pier-
wotnego montażu pokrywane są stawką na fundusz re-
montowy. Prosimy o tym pamiętać, kiedy analizować Pań-
stwo będziecie wszystkie koszty regulowane w czynszu 
spółdzielczym. 

Zadanie zwiększania bezpieczeństwa zamieszkiwania 
poprzez montaż monitoringu wizyjnego jest w grupie biel-
skich spółdzielni mieszkaniowych naprawdę pionierskie,
a już z pewnością jeśli chodzi o spory zakres ilościowy do-
tąd wykonany. Dotychczas mieszkańcy Miasta liczyli tylko 
na programy władz Bielska-Białej w tej sprawie. Cieszymy 
się więc, że wyprzedziliśmy w tej sprawie czas. Zrobiliśmy 
coś sami, nie czekając na pomoc, której „Strzecha” ocze-
kiwała od dawna...

W OBIEKTYWIE – BUDYNKI
WCZORAJ

CORAZ CZĘŚCIEJ DZISIAJ

Przykład wandalizmu – szkody na elewacji – budynek jeszcze nie posiada monitoringu.
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Każdy z nas dąży do tego, aby jego mieszkanie było jak 
najbardziej komfortowe, dlatego podczas prac wykończe-
niowych próbujemy zadbać o najmniejszy szczegół, mo-
gący mieć wpływ na poprawę komfortu. Wybieramy naj-
lepsze dla nas materiały, armaturę, grzejniki, sprzęt RTV, 
AGD i często zapominamy o najważniejszym elemencie - 
sprawnej wentylacji.

Czym jest wentylacja?
Wentylacja to zorganizowany proces wymiany powietrza 
zanieczyszczonego na świeże. Powietrze dostaje się do 
pomieszczenia (pokoju) przez przegrodę zewnętrzną (ścia-
na, okno), nasyca się zanieczyszczeniami i przepływa do 
pomieszczeń, w których znajdują się kratki wentylacyjne 
(najczęściej są to kuchnia, łazienka i WC), a stamtąd jest 
odprowadzane na zewnątrz. Generalnie można wyróżnić 
dwa rodzaje instalacji wentylacyjnych: naturalne (grawita-
cyjne) i mechaniczne. W zasobach S.M. „Strzecha” mamy 
do czynienia z wentylacjami grawitacyjnymi. W instalacjach 
naturalnych siłami napędowymi w procesie wymiany powie-
trza są: różnica temperatur między powietrzem zewnętrz-
nym a powietrzem w mieszkaniu oraz siła wiatru. Cechą 
charakterystyczną dla tego rodzaju instalacji jest zmienny 
w czasie ciąg. Ciąg ten jest funkcją pola przekroju komina, 
jego wysokości, różnicy temperatur i ciśnienia zewnętrzne-
go oraz wewnętrznego.

Skutki braku odpowiedniej wentylacji
W procesie termomodernizacji budynków połączonym
z wymianą okien następuje znaczące uszczelnienie obiek-
tu. Oczekuje się wtedy od jego użytkowników, że w spo-
sób właściwy i zgodny z obowiązującymi przepisami, będą 

POPRAWNIE DZIAŁAJĄCA WENTYLACJA W MIESZKANIU 
ORAZ JEJ WPŁYW NA KOMFORT

I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
eksploatować swoje mieszkania. Brak wymiany powietrza
w mieszkaniu powoduje nagromadzenie zanieczyszczeń
w ilościach, które mogą źle wpływać na  osoby w nim prze-
bywające. W większości użytkownicy nie zdają sobie spra-
wy jak wiele szkodliwych substancji znajduje się w otacza-
jącym ich powietrzu. Najbardziej szkodliwymi związkami, 
których nadmiar wpływa negatywnie na samopoczucie użyt-
kownika, są para wodna i dwutlenek węgla. Każda z wyko-
nywanych przez człowieka czynności, w mniejszym bądź 
większym stopniu wiąże się z wydzieleniem pary wodnej 
do otoczenia. Zbyt duża zawartość pary wodnej w powie-
trzu to zaparowane szyby, wilgotne i zagrzybione ściany 
budynku. Przy braku wietrzenia – czyli ograniczonym do-
pływie powietrza zewnętrznego – wśród mieszkańców wy-
stępują bóle głowy, uczucie zmęczenia czy choroby dróg 
oddechowych. 

Szczególnie ważna jest właściwa wymiana powietrza
w mieszkaniach wyposażonych w przepływowe gazowe 
podgrzewacze wody, popularnie zwane „junkersami”. Nie-
dostateczna jego ilość dopływająca do przyboru gazowego 
może spowodować wydzielanie tlenku węgla, jako efektu 
niepełnego spalania, już w małych stężeniach bardzo nie-
bezpiecznego dla człowieka. Ponadto piecyki gazowe sta-
rego typu nie są wyposażone w urządzenia pozwalające na 
odcięcie dopływu gazu w momencie, kiedy ciąg kominowy 
jest zbyt mały. W efekcie, nawet, jeżeli palnik zgaśnie, gaz 
nadal będzie się ulatniał do pomieszczenia. Warto więc za-
stanowić się nad ich wymianą!

Jakie są tego przyczyny?
Ograniczenie napływu powietrza będące skutkiem docie-

plenia i wymiana okien bez właściwej wentylacji powodu-
je problemy z zaparowanymi oknami, mokrymi ścianami, 
a w późniejszym etapie z pleśnią i grzybem na ścianach. 
Zmniejszenie dopływu powietrza może stwarzać bezpo-
średnie niebezpieczeństwo dla użytkowników. Zainstalowa-
ne w mieszkaniach kuchenki i piecyki gazowe czerpią po-
wietrze do spalania wprost z otoczenia. W przypadku zbyt 
małej ilości napływającego powietrza dochodzi do niepeł-
nego spalania gazu, którego efektem jest śmiertelnie groź-
ny tlenek węgla.

Innym elementem mającym istotny wpływ na nieprawi-
dłowe działanie wentylacji grawitacyjnej są mechaniczne 
wspomagacze ciągów kominowych (wentylatory wywiew-
ne) zainstalowane w łazienkach i kuchniach. Praca tych 
urządzeń powoduje nawiewanie powietrza sąsiadom na 
wyższych kondygnacjach i inne niepożądane i groźne skut-
ki. Wynika to z wyposażenia budynków w zbiorcze kana-
ły wentylacyjne (do jednego kanału włączone jest, co dru-
gie mieszkanie na kolejnych kondygnacjach).Urządzenia 
te zakłócają działanie przewodów kominowych odprowa-
dzających spaliny z piecyka gazowego, gdzie może nastą-
pić zjawisko „cofania” spalin, a w konsekwencji powstanie 
zagrożenia, zatrucia tlenkiem węgla (czadem). Niestety 
montujący te urządzenia lokatorzy często nie chcą rozu-
mieć tego zagrożenia, kiedy wzywa sie ich do demontażu 
tych wyciągów i prowadzą ostrą polemikę ze spółdzielnią 
lub mistrzem kominiarskim!

Jak rozwiązać te problemy samodzielnie?
Każdy użytkownik może bardzo łatwo sprawdzić, czy nie-
działająca wentylacja jest skutkiem braku nawiewu. Wystar-
czy przyłożyć kawałek kartki papieru do kratki wentylacyj-
nej i sprawdzić siłę ciągu przy otwartym i przy zamkniętym 
oknie. Jeżeli przy zamkniętym oknie kartka nie trzyma się 
kratki a po otwarciu okien przylega szczelnie oznacza to, 
że wentylacja nie działa gdyż nie ma wystarczającego na-
wiewu powietrza do pomieszczenia. Skutecznymi sposo-
bami zapewniającymi doprowadzenie odpowiedniej ilości 
świeżego powietrza do mieszkania są:
– wietrzenie mieszkania,
–  korzystanie z funkcji rozszczelniania okien (tzw. mikro-

wentylacja),
– stosowanie nawiewników okiennych,

Obecnie produkowane okna i drzwi są na tyle szczel-
ne, że kiedy się je zamknie, droga napływu powietrza
z zewnątrz zostaje poważnie utrudniona, a czasami bywa 
odcięta przez lokatora. Producenci okien proponują okna
z tzw. mikrowentylacją, czyli takie, które można rozszczel-
niać dzięki ustawieniu klamki w odpowiedniej pozycji. Roz-
wiązanie to ma jednak zasadniczą wadę: może być sku-
teczne jedynie wtedy, gdy domownicy świadomie z niego 
korzystają. Większość ludzi albo nie pamięta o rozszczel-
nieniu okien, albo świadomie nie chce korzystać z tej moż-
liwości, tłumacząc swe zachowanie faktem zimnej aury na 
zewnątrz mieszkania.

Warunki bezpiecznego użytkowania domowych urzą-
dzeń gazowych. 
Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest nie tylko droż-
ny przewód spalinowy, ale przede wszystkim zapewniony 
dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym 
następuje spalanie gazu. Nie będzie odpływu spalin, jeżeli 
pracujący piecyk gazowy będzie się znajdował w zamknię-
tym, uszczelnionym pomieszczeniu. Stały dopływ powie-
trza do pomieszczenia, w którym włączono piecyk gazo-
wy, jest, więc warunkiem niezbędnym do spełnienia dwóch 

podstawowych wymagań bezpieczeństwa: zupełnego spa-
lania gazu i swobodnego odpływu spalin. Poniżej przed-
stawiamy najważniejsze zasady prawidłowego użytkowa-
nia mieszkania z urządzeniami gazowymi:
–  instalację, wymianę, konserwację urządzenia gazowe-

go powierzyć wyłącznie osobom posiadającym stosow-
ne uprawnienia,

–  umożliwić służbom S.M. Strzecha wykonywanie okresowych 
kontroli przewodów kominowych i instalacji gazowej,

–  dokonywać okresowych przeglądów piecyków gazowych 
(jeden raz w roku)

–  użytkować tylko sprawne technicznie urządzenia, w któ-
rych odbywa się proces spalania,

–  piec gazowy powinien być szczelnie przyłączony do prze-
wodu spalinowego,

–  zapewnić stały dopływ świeżego powietrza do pomiesz-
czenia, w którym znajduje się urządzenie gazowe (w dol-
nej części drzwi wymagane są otwory o polu powierzchni 
nie mniejszym niż 220 cm2)

–  nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiew-
nych,

–  w czasie kąpieli nie należy używać innych urządzeń ga-
zowych (kuchenka, piekarnik),

–  przed każdą kąpielą należy dobrze przewietrzyć łazienkę,
–  stosowanie mechanicznych wspomagaczy ciągu jest za-

bronione,
–  rozważyć zamontowanie czujnika tlenku węgla w po-

mieszczeniu z piecykiem gazowym (przenośne modele 
dostępne są już za ok. 100 zł),
W trosce o komfort i zdrowie naszych mieszkańców 

S.M. „Strzecha” apeluje o stosowanie powyższych rad, 
które mogą w znacznym stopniu przyczynić się do popra-
wy komfortu, a przede wszystkim bezpieczeństwa Państwa, 
swoich bliskich jak i pozostałych mieszkańców budynku.

BIULETYN INFORMACYJNY SM „STRZECHA” BIULETYN INFORMACYJNY SM „STRZECHA”

Miło jest obejrzeć tak pięknie ukwiecony balkon na Os. Pistowskim.
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W ostatnich latach Spółdzielnia, usunęła z odpowiedniego re-
gulaminu zapisy o finansowania głównych remontów istnieją-
cych i przekazanych Spółdzielni w konserwację instalacji do-
mofonowych jedynie z dodatkowych wpłat na ten cel od użyt-
kowników lokali. Zmiana ta umożliwiła rozpoczęcie bardziej
aktywnego procesu wymiany tych instalacji, gdyż za wyjątkiem 
przypadku opisanego niżej, roboty te finansuje się już z fundu-
szu remontowego. 

Instalacje domofonowe stanowią nieodzowny element infra-
struktury technicznej budynków, są jednymi z najpopularniej-
szych systemów zabezpieczeń. Ich podstawowym zadaniem 
jest zapewnienie komunikacji. Poprawnie działająca instalacja 
domofonu staje się nie tylko gwarancją wygody, ale zdecydo-
wanie zmniejsza prawdopodobieństwo wizyt nieproszonych go-
ści, zwiększając tym samym poczucie bezpieczeństwa. Poprzez 
wykluczenie wizyt intruzów, szczególnie tych, których zachowa-
nie jest naganne sprawia że, niejednokrotnie unikamy dewasta-
cji przez co chronimy własny majątek przed nieuzasadnionym 
zniszczeniem. Uniemożliwienie wejścia do budynku osobom 
postronnym ma często również niebagatelny wpływ na estety-
kę i czystość  klatek schodowych. 

Pomimo podejmowanych przez Zarząd S.M. „Strzecha” licz-
nych działań zmierzających do wyposażenia budynków w no-
woczesną instalację domofonową, co powinno stać się w na-
szej Spółdzielni standardem, wciąż posiadamy obiekty, gdzie 
takiej instalacji do tej pory nie wykonano. 

Zagadnienia konserwacji, wymiany i montażu instalacji do-
mofonowej szczegółowo reguluje zapis § 38 „Regulaminu za-
sad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowy-
mi oraz ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych wraz 
z określeniem obowiązków użytkowników tych lokali w Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w Bielsku-Białej.”

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady rozliczania
w przypadku budowy nowej instalacji lub wymiany istniejącej.

Budowa nowej instalacji domofonowej (tam gdzie do tej 
pory jej nie wykonano).
–  Instalacja systemu domofonowego w danej klatce schodo-

wej budynku realizowana jest wyłącznie na koszt mieszkań-
ców. Jeżeli realizacja robót odbywa się za pośrednictwem 
Spółdzielni, prace zostaną zlecone po wyrażeniu zgody 
przez 80% użytkowników lokali mieszkalnych w danej klatce 
schodowej, na podstawie zawartych indywidualnych umów 
ze Spółdzielnią.

–  Istnieje możliwość obciążenia z tytułu montażu domofonów 
w systemie ratalnym (12 oprocentowanych rat).

–  Wykonanie takiej instalacji jest równoznaczne z jej przeję-
ciem do konserwacji Spółdzielni i obciążenia kosztami kon-
serwacji.

–  Spółdzielnia ma obowiązek przejęcia do konserwacji instalację 
domofonową zamontowaną bezpośrednio na zlecenie użyt-
kowników mieszkań, o ile spełnia ona odpowiednie warunki 
techniczne, przy czym przejęcie konserwacji sprawnego do-
mofonu możliwe jest z chwilą wyrażenia takiej woli przez 80% 
użytkowników posiadających domofon w danej klatce. W takiej 
sytuacji pozostałe 20% posiadających instalację jest zobowią-
zanych do uiszczania opłat za przyszłą konserwację. 

–  Wysokość obciążenia kalkulowana jest corocznie, na pod-
stawie przewidywanych kosztów. Opłata skalkulowana jest 
w wysokości zł/lokal.

–  W ramach opłaty pobieranej przez Spółdzielnię na konserwa-
cję domofonów pokrywane są między innymi koszty nastę-
pujących robót: wymiana przewodów, czyszczenie i naprawa 

INSTALACJA DOMOFONOWA – ZASADY ROZLICZANIA
W PRZYPADKU BUDOWY NOWEJ INSTALACJI

LUB WYMIANY ISTNIEJĄCEJ

podłączeń przewodów, zabezpieczenie i naprawa zabezpie-
czeń przewodów, sprawdzenie i naprawa urządzeń elektro-
nicznych, okresowe przeglądy i utrzymanie instalacji w na-
leżytym stanie.
Wymiana istniejącej instalacji domofonowej.

W przypadku kiedy pierwotnie wykonana na koszt użytkow-
ników lokali w danym budynku instalacja domofonowa wraz
z oprzyrządowaniem jest już zużyta, a posiadane opinie tech-
niczne przesądzają o braku możliwości utrzymania jej w beza-
waryjnym, prawidłowym stanie technicznym i nie jest możliwe 
dalsze użytkowanie urządzenia, Zarząd Spółdzielni może pod-
jąć decyzję o wymianie instalacji. Pokrywa się koszty tego za-
dania z funduszu remontowego, przy czym zgodnie z § 17 pkt. 
23 w/w regulaminu koszt wymiany unifonów, muszą sfinanso-
wać użytkownicy lokali (urządzeń tych nie zalicza się do czę-
ści wspólnej nieruchomości).

Dodatkowym argumentem przemawiającym za wymianą nie-
sprawnej lub wyeksploatowanej  instalacji domofonowej są pla-
nowane prace malarskie na klatkach schodowych. Spółdziel-
nia, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych, przypadków losowych, 
biorąc pod uwagę zły stan techniczny wyprzedzająco planuje 
modernizacje instalacji domofonowych. Niestety jednak zda-
rza się, że odnotowujemy brak zgody na jej wymianę ze strony 
mieszkańców, w szczególności gdy informujemy o konieczno-
ści uregulowania opłaty za unifon (dzisiaj ok. 53 zł – mimo że 
istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty). 

Dla przykładu podajemy, że koszt wymiany unifonu w insta-
lacji „starego typu” to około 150 zł/szt., a w przypadku wymia-
ny instalacji na nową wynosi około 53 zł/szt. 

Ponadto nowe systemy domofonowe charakteryzują się po-
lepszeniem jakości rozmów i sygnału głosowego w mieszka-
niu oraz cechują się m.in.:
– wybieraniem numeru lokalu z klawiatury numerycznej,
–  otwarciem drzwi wejściowych za pomocą: kodu (4 cyfry-przy-

dzielony) i klucza zbliżeniowego (brelok – jeden w komple-
cie, każdy następny odpłatnie – bez konieczności otwierania 
metalowym kluczem zamka w drzwiach),

–  elektronicznym spisem lokatorów bez numeracji lokali (akcep-
tując nazwisko można zadzwonić do lokatora),

–  słuchawka nie jest aktywna do czasu wykonania połączenia 
z panelu (kasety).

–  istniejącą możliwością nawiązania połączenia pomiędzy lo-
kalami.
W dotychczasowej praktyce odnotowujemy, że instalacje do-

mofonowe eksploatowane od kilkunastu a czasami więcej lat są 
awaryjne. Stąd w ostatnim okresie czasu w celu ograniczenia 
możliwych niesprawności, Spółdzielnia w ramach opłat za kon-
serwację domofonów zleciła w kilkudziesięciu budynkach wyko-
nanie niezbędnych prac modyfikujących tą infrastrukturę.

Często zgłaszanymi usterkami są własnie wadliwie działa-
jące unifony. Upływ czasu, powodujący ich techniczną degra-
dacje jest głównym czynnikiem generującym konieczność ich 
wymiany.

Apelujemy zatem, aby tam, gdzie instalacje nie zostały zabu-
dowane, poprzez własne inicjatywy mieszkańców doprowadzić 
do ich zainstalowania. Pamiętajmy, że urządzenia te są pierw-
szą barierą dla potencjalnych złodziei, równocześnie stanowiąc 
najważniejszy element zabezpieczający przed przebywaniem 
w naszych budynkach osób niepożądanych. W niekwestiono-
wany sposób zwiększają również poczucie bezpieczeństwa, 
niejednokrotnie chroniąc nasz majątek przed dewastacjami lub 
innymi nonsensownymi działaniami.

W OBIEKTYWIE – PLACE ZABAW
WCZORAJ

DZISIAJ
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W związku z licznymi zapytaniami, interwencjami mieszkań-
ców przypominamy, że wszystkie budynki Spółdzielni, do któ-
rych następuje dostawa energii cieplnej do celów centralne-
go ogrzewania wyposażone są w urządzenia kontrolno-po-
miarowe, umożliwiające określenie zużycia energii cieplnej.
Na koszty dostawy energii cieplnej składają się stałe oraz 
zmienne koszty zużycia i przesyłu energii cieplnej oraz kosz-
ty stałe dotyczące mocy zamówionej. Pod uwagę bierze się 
wszystkie składniki taryfy energetycznej dostawcy ciepła jaka 
ma zastosowanie na danym budynku. Rozliczenie kosztów 
dostawy energii cieplnej odbywa się na poszczególne
budynki. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie przyjmowa-
ną do rozliczeń zużycia ciepła przyjmuje się całą powierzch-
nię użytkową lokali budynków, objętych dostawą energii 
cieplnej.

W chwili obecnej w naszej Spółdzielni funkcjonują dwie za-
sady, w oparciu o które mogą być sporządzane rozliczania 
wpłacanych zaliczek na pokrycie kosztów za zużyte ciepło. 
Powyższe wynika z zapisu § 23 R E G U L A M I N U zasad 
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 
oraz ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych wraz
z określeniem obowiązków użytkowników tych lokali w Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w Bielsku-Białej zatwierdzo-
nym uchwałą Rady Nadzorczej nr 62/2012 z dnia 22.10.2012 r.
(dostępny w siedzibie lub na stronie internetowej Spółdzielni 
(www.smstrzecha.pl )).
•  Pierwsza z nich do chwili obecnej stosowana niemalże dla 

całych zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, wynika bez-
pośrednio z zapisów ust. 5 § 24 w/cytowanego Regulami-
nu opierając się na zasadzie proporcjonalności, gdzie udział
w kosztach dostawy centralnego ogrzewania dla poszcze-
gólnego lokalu jest proporcjonalny do jego powierzchni użyt-
kowej, w stosunku do całej powierzchni użytkowej budynku 
/udziałem lokalu w nieruchomości/.

•  Druga z nich opiera się o zasady zawarte w § 2 do § 10 
„Regulaminu rozliczania kosztów ciepła dostarczanego 
na potrzeby centralnego ogrzewania budynków mieszkal-
nych, w których przyjęto indywidualny system rozliczania 
oparty na podstawie wskazań podzielników kosztów” (do-
stępny w siedzibie lub na stronie internetowej Spółdzielni  
(www.smstrzecha.pl )).
W przypadku tzw. „regulaminu podzielnikowego” w sto-

sunku do ogólnego systemu rozliczeń, zmiana polega m. in. 
na zmianie okresu rozliczeniowego kosztów zużycia ciepła,
który po zamontowaniu podzielników trwa od 1 lipca roku 
poprzedzającego do 30 czerwca roku następnego (w myśl
zapisów regulaminu może być inny zależnie od woli miesz-
kańców). Biorąc pod uwagę uwarunkowania formalne i tech-
niczne w praktyce w pierwszym roku po wprowadzeniu no-
wego systemu rozliczenie kosztów co może zostać podzie-
lone na dwa okresy, gdzie 

•  okres pierwszy, który obowiązywał będzie od 1 stycz-
nie do 30 czerwca, w którym rozliczenie będzie reali-
zowane na zasadach określonych w § 24 Regulaminu 
zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali miesz-
kalnych wraz z określeniem obowiązków użytkowników 
tych lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w Biel-
sku-Białej”, to jest w rozliczeniu na 1 m2 powierzchni 
użytkowej mieszkania (tzn. identycznie jak obecnie 
– udziałem powierzchni użytkowej danego lokalu w 
stosunku do kosztów ogrzania powierzchni użytkowej 
całego budynku – lecz z zastrzeżeniem kosztów przy-

INFORMACJA O ZASADACH
ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA W S.M.”STRZECHA”

padających wyłącznie za I półrocze pierwszego roku,
w którym wprowadzono nowy system).

Następnie:
•  okres drugi od 1 lipca roku, w którym rozliczenie będzie 

realizowane do 30 czerwca roku następnego – wpłacane 
zaliczki zostaną rozliczone na poczet centralnego ogrzewa-
nia na nowych zasadach, wynikających  z regulaminu roz-
liczeń kosztów ciepła w oparciu o wskazania podzielników 
kosztów zainstalowanych w lokalach,
przy czym: 

1.  W lokalach opomiarowanych – całkowity koszt zużycia 
energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania dzie-
lony będzie wg następujących zasad:
–  75% kosztów całkowitych rozliczona będzie proporcjo-

nalnie do powierzchni użytkowej lokali i stanowi to tzw. 
część solidarną (stałą) część kosztów rozliczanych na 
1m2 powierzchni lokalu,

–  25% kosztów całkowitych rozliczona będzie proporcjo-
nalnie do wskazań podzielników ciepła i stanowi to tzw. 
część zmienną kosztów: 
a/  opłatę zmienną za C.O. dzieli się z uwzględnieniem 

współczynników korygujących zużycie energii, w tym 
biorąc pod uwagę uwarunkowania zużycia ze względu 
na lokalizację lokalu mieszkalnego w bryle budynku, 

b/  w lokalu opomiarowanym wartość zużycia wynika
z sumy odczytanych wskazań podzielników kosztów 
ogrzewania  zainstalowanych w lokalu, 

c/  w tym stanie rzeczy rozliczenie kosztów ogrzania bu-
dynku nadal odbywa się na podstawie faktycznych 
kosztów wynikających z faktur Dostawcy ciepła, lecz 
koszt przypadający na jeden impuls podzielnika jest 
kosztem wynikowym, ustalanym po zakończeniu se-
zonu grzewczego i zależnym od warunków pogodo-
wych oraz faktycznie odebranego ciepła – nie da są 
się go ustalić lub przewidzieć przed dokonaniem koń-
cowego rozliczenia.

2.  W lokalach nieopomiarowanych – (tj. nie posiadającym 
podzielników, których ilość nie może być większa niż 20% 
w budynku) koszty te rozliczane są na podstawie zuży-
cia wykazanego w lokalu opomiarowanym o najwyż-
szym zużyciu w tym budynku (w przeliczeniu na 1m2 po-
wierzchni użytkowej).
Regulamin ten dodatkowo nakłada, obowiązek przekazy-

wania użytkownikom mieszkań rozliczenie kosztów zuży-
tej energii cieplnej w terminie do 3 miesięcy od daty zakoń-
czenia okresu rozliczeniowego, nie później jednak niż do 30 
września, po otrzymaniu wyników od firmy rozliczającej. Ist-
nieje również możliwość odwołania się od dokonanego roz-
liczenia na piśmie do firmy rozliczającej za pośrednictwem 
Spółdzielni. 

Inne szczegółowe warunki, jak i sposób rozliczeń są zawar-
te w zapisach w/cytowanego regulaminu, który został wcze-
śniej podany do wiadomości w sposób ustawowy.

Istotnym jest również to, że podzielniki kosztów ciepła nie 
stanowią integralnej części instalacji centralnego ogrzewa-
nia (tym samym nie można ich traktować jako część wspól-
ną nieruchomości, której koszty utrzymania pokrywa się
z opłat na ten cel). 

Uwagi te nie dotyczą budynków, gdzie użytkownicy loka-
li nie są zainteresowani montażem urządzeń opomiarowują-
cych zużycie ciepła wewnątrz mieszkań. Tam rozliczenie od-
bywa się na starych zasadach powszechnie znanych, o któ-
rych wspomniano na wstępie.

INFORMACJA O WYNIKACH PILOTAŻOWEJ AKCJI MON-
TAŻU PODZIELNIKÓW KOSZTÓW CIEPŁA: 

Mając na uwadze złożoną w kilku poprzednich publikacjach 
oraz ostatnio przesłanym Państwu biuletynie deklaracje, jak 
również odpowiadając na odnotowane przez służby Spółdziel-
ni interwencje ze strony mieszkańców, w sprawie rozliczenia 
kosztów zużycia ciepła za ostatni okres rozliczeniowy, oraz 
sugestie o ewentualnym zastosowaniu innego sposobu roz-
liczenia, w oparciu o podzielniki kosztów ogrzewania, wyty-
powaliśmy sześć budynków do pilotażowej akcji promującej 
zmianę sposobu rozliczenia opłat za centralne ogrzewanie 
na podstawie wskazań w/w podzielników.

W pierwszej kolejności przeprowadzono rozmowy z firma-
mi realizującymi rozliczanie tego medium. W wyniku zapy-
tań kierowanych do firm realizujących montaż podzielników 
kosztów CO., mających na celu między innymi ogranicze-
nie kosztów akcji pilotażowej do niezbędnego minimum, do 
Spółdzielni wpłynęła oferta dająca możliwość wstępnie nie-
odpłatnego montażu ograniczonej liczby podzielników kosz-
tów. Proponowanymi do zamontowania przez oferenta były 
podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym, E-ITN 30.5 
produkowane przez Apator Powogaz S.A. Podzielniki te, cha-
rakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, 
są urządzeniami całkowicie bezobsługowymi, a wbudowa-
ne baterie pozwalają na ich ciągłą pracę przez dziesięć lat.
W przesłanej do mieszkańców korespondencji przekazano in-
formacje na temat podstaw prawnych realizowania opłat za 
ogrzewanie w oparciu o podzielniki kosztów oraz o najistot-
niejszych zmianach w stosunku do zasad rozliczania funkcjo-
nujących do chwili obecnej, przekazano również ofertę firmy 
– oferenta o warunkach przeprowadzenia pilotażu. Jednym
z załączników do informacji było zapytanie o opinię (wyrażenie 
zgody) w sprawie akceptacji przeprowadzenia akcji pilotażo-
wej. Równocześnie zaproponowano aby ostateczna decyzja 
w sprawie kontynuacji rozliczeń w nowym systemie została 
podjęta po pierwszym sezonie rozliczeniowym. Te same wa-
runki dotyczyłyby również akceptacji pozostałych warunków 

oferty dotyczących cen montażu urządzeń, kosztów odczytu 
oraz obsługi rozliczenia. 

Ostatecznie decyzja o stosowaniu podzielników w przy-
szłości na danym budynku miała zostać podjęta przez miesz-
kańców po przekazaniu przez firmę rozliczającą rocznego 
rozliczenia kosztów C.O. indywidualnie dla każdego lokalu 
mieszkalnego – to jest w połowie 2015 roku. Choć w piśmie 
była informacja, że decyzja o zmianie sposobu  rozliczeń jest 
suwerennym wyrazem woli użytkowników mieszkań danego 
budynku, tylko w jednym z budynków odnotowano śladową 
ilość głosów negujących przeprowadzenie akcji. Tam też za-
decydowano o przeprowadzeniu pilotażowej akcji montażu 
podzielników kosztów. Działania takie w zdecydowanej więk-
szości przypadków stymulują energooszczędne zachowania 
mieszkańców, co ma swoje odzwierciedlenie po okresie rozli-
czeniowym w postaci mniejszych obciążeń finansowych.

Przypominamy, że podstawową zaletą omawianego sys-
temu rozliczenia ciepła jest zdecydowanie bardziej sprawie-
dliwy podział kosztów ogrzewania, gdzie każdy mieszkaniec
w zależności od swojej postawy, preferencji, podejmowa-
nych działań czy zachowań ma bezpośredni wpływ na ilość 
zużytej energii dla celów grzewczych w zajmowanym lokalu,
w konsekwencji również na wielkość opłat ponoszonych
z tego tytułu. Widocznym staje się, że oszczędni płacą mniej 
natomiast osoby, które korzystają z ciepła w sposób niera-
cjonalny lub nie zwracają uwagi na możliwość oszczędzania 
muszą liczyć się z ponoszeniem większych opłat. 

Zwraca się więc uwagę, że sami Mieszkańcy decydują
o swym komforcie cieplnym poprzez regulację nastawami 
przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, lecz od tego 
momentu decydują o tym indywidualnie, a nie przez odpo-
wiedzialność zbiorową jak było do tej pory. Dodatkowym atu-
tem staje się stosunkowo niski koszt wprowadzenia syste-
mu, prostota obsługi, praktycznie brak ingerencji w instala-
cję, możliwość zastosowania zdalnego odczytu urządzeń co 
eliminuje konieczność obecności użytkownika lokalu w trak-
cie dokonywania odczytu.

Zarząd Spółdzielni powyższą inicjatywę podjął w tro-
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sce o obniżenie ogólnych kosztów utrzymania Państwa 
lokali, poprzedzając akcję stosowną ankietą weryfikują-
cą opinię Mieszkańców w tej sprawie. WAŻNA UWAGA: 
istnieje możliwość montażu tych urządzeń w każdym bu-
dynku SM Strzecha w przypadku zainteresowania tym 
tematem przez mieszkańców. Wspomniany wyżej regu-
lamin oddaje tą decyzje w ręce samych mieszkańców, 
więc prosimy o wnioski w tej sprawie w 1-szym półro-
czu 2015 roku!

DLA RACJONALNEGO UŻYTKOWANIA LOKALU PRZY-
POMINAMY KILKA ZASAD, JAK MOŻNA OBNIŻYĆ OPŁA-
TY ZA CIEPŁO:
•  Okresowe obniżanie temperatury w pomieszczeniu. Kom-

fortowo czujemy się gdy w pomieszczeniu panuje tempera-
tura ok. 20–21o C. Jednak nie zawsze musimy utrzymywać 
taką temperaturę. Korzystnym jest obniżenie temperatury
w pokoju w którym śpimy (zalecane przez lekarzy). Również 
w trakcie wykonywania cięższych czynności (np. sprząta-
nie), lepiej będziemy się czuli w niższej temperaturze. Je-
żeli w lokalu ma przebywać większa liczba osób (np. spo-
dziewamy się gości), to należy zawczasu przykręcić za-
wór termostatyczny przy grzejniku, bo każda osoba emitu-
je ciepło w ilości porównywalnej z wydajnością ok. połowy 
„żeberka” grzejnika. Należy jednak unikać zbytniego wy-
chłodzenia pomieszczenia w dłuższym okresie, bo na jego
ponowne dogrzanie stracimy zbyt wiele ciepła.

•  Efektywnie wykorzystywać zawory termostatyczne
w celu obniżenia temperatury. Zawory termostatyczne nie 
mają skali temperatury w stopniach. Na pokrętle zaworu na-
niesione są: gwiazdka i kreski oznaczone kolejnymi cyframi 
od 1 do 5. W położeniu „gwiazdka” zawór jest zamknięty. 
W odwrotną stronę, przy przestawieniu pokrętła do warto-
ści wyższych (np. 5) emisja ciepła z grzejnika rośnie. Każ-
dy zawór termostatyczny, w chwili montażu, ma ustawioną, 
niedostępną dla użytkownika (zaplombowaną), tzw. nastawę 
montażową. Nastawa ta zapewnia, że obliczeniową tempe-
raturę w pomieszczeniu (np. 20o C) osiąga się przy położe-
niu pokrętła pomiędzy kreskami oznaczonymi 3 i 4. Zawo-
ry termostatyczne są zabezpieczone przed zamarznięciem 
grzejnika: przy ustawieniu pokrętła w położeniu „gwiazdka” 
zawór termostatyczny otwiera się samoczynnie jeśli tempe-
ratura w jego otoczeniu spadnie poniżej ok. 6–7o C.

•  Należy pamiętać, ze oprócz skutków regulacji przygrzej-
nikowymi zaworami termostatycznymi ilość ciepła do-
starczana do budynku jest regulowana nastawami „po-
godowymi” Dostawcy ciepła, który musi stosować war-
tości tabelaryczne określone umową i nie przegrzewać 
zbędnie budynku.

•  Wietrzyć należy krótko i intensywnie. Opłaca się szybka 
(2–3 minut) wymiana powietrza poprzez szerokie otwarcie 
okien i drzwi balkonowych z jednoczesnym zamknięciem za-
worów przy grzejnikach. Nie należy uchylać okna na dłuższy 
czas nieobecności w mieszkaniu (np. wychodząc na wiele 
godzin do pracy), ponieważ zimne powietrze ochładza grzej-
nik i termostat otwiera się maksymalnie co powoduje duże
i zbędne straty ciepła oraz wpływa na wzrost wskazania po-
dzielnika kosztów zainstalowanego na grzejniku.

•  Nie zabudowywać i nie zasłaniać grzejników. Aby grzej-
nik oddawał ciepło do pomieszczenia, potrzebna jest wła-
ściwa cyrkulacja powietrza w jego otoczeniu. Grzejnik nie 
powinien być zabudowany, zasłonięty i zastawiony meblami, 
gdyż wówczas ciepło nie rozprzestrzenia się równomiernie
w pomieszczeniu, powstaje strefa przegrzana w pobliżu ścia-
ny zewnętrznej i rosną straty przez przenikanie, a w konse-
kwencji trzeba więcej ciepła na ogrzanie pomieszczenia.

•  Zmniejszać straty ciepła przez okna. Okno jest najlepiej 
przewodzącym ciepło elementem przegrody zewnętrznej. 
Oprócz przewodzenia, ciepło wypromieniowuje przez okno 
z wnętrza pomieszczenia. Dlatego aby ograniczyć straty cie-
pła należy na noc opuszczać żaluzje ewentualnie zaciągać 
zasłony, jednak bez zasłaniania grzejników.

•  Zapewnić odpowiednią szczelność okien i drzwi ze-
wnętrznych. W większości starszych budynków, gdzie 
mamy do czynienia z wentylacją naturalną (grawitacyjną), 
powietrze niezbędne do przewietrzania pomieszczeń do-
pływa przez nieszczelności w stolarce okiennej (infiltruje 
do pomieszczenia). Ilość tego powietrza jest niekontrolo-
wana i może być powodem poważnych strat ciepła. Ce-
lowa jest wymiana okien na szczelne, lecz zaopatrzone
w specjalne nawiewniki powietrza. W ten sposób zapew-
nimy właściwą wentylację, która uchroni mieszkanie przed 
zawilgoceniem, a równocześnie ograniczymy do niezbęd-
nego minimum straty ciepła, unoszonego z wywiewanym 
powietrzem wentylacyjnym. Trzeba podkreślić wyraźnie, że 
mieszkanie nieprzewietrzone wymaga większej ilości ciepła, 
by je właściwie ogrzać!

•  W żadnym wypadku nie należy ograniczać wentylacji lo-
kalu przez zamykanie (zaklejanie) kratek wentylacji gra-
witacyjnej, bądź inne działania. Grozi to zawilgoceniem 
( później zagrzybieniem lokalu), a w lokalach gdzie uży-
wane są kuchenki gazowe lub piece kąpielowe opalane 
gazem, nawet zatruciem użytkowników.

•  Zwracać uwagę na właściwe użytkowanie pomieszczeń 
wspólnych w budynku – klatki schodowe, korytarze i piw-
nice, często traktowane jako „niczyje”, ogrzewane są w spo-
sób niekontrolowany. W okresie zimowym należy zwracać 
m.in. uwagę na zamykanie drzwi wejściowych i okien na 
klatkach schodowych, zamykanie okienek w piwnicach i in-
nych pomieszczeniach wspólnego użytku.

W OBIEKTYWIE – BUDYNKI
WCZORAJ

CORAZ CZĘŚCIEJ DZISIAJ
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Redakcja: Panie Przewodniczący rok 2014 powoli dobie-
ga końca. Jak ocenia Pan mijający rok w kontekście funk-
cjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w Biel-
sku-Białej? 
Konrad Łoś: No cóż, rzeczywiście za kilka dni pożegnamy 
2014 rok. Dobiegający końca rok kalendarzowy w sposób na-
turalny skłania do refleksji, przemyśleń i podsumowań oraz 
jednocześnie uświadamia nam, jak wiele jeszcze zadań stoi 
przed nami. Idea spółdzielczości koncentruje się wokół ludzi
i ich problemów. Jako reprezentant Rady Nadzorczej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Strzecha” staram się w swojej działalności 
prezentować pro członkowski punkt widzenia. Jednocześnie 
mam świadomość, iż zadania stojące przed Spółdzielnią mu-
szą być realizowane przy zaangażowaniu wielu osób oraz – co 
niezwykle ważne – przy akceptacji naszych członków. 

Mając na uwadze powyższe mijający rok zaliczam do uda-
nych dla naszej Spółdzielni, pomimo niepewnej w dalszym 

ROZMOWA Z PRZEWODNICZACYM RADY 
NADZORCZEJ SM „STRZECHA” 
DR KONRADEM ŁOSIEM

ciągu sytuacji prawnej co do przyszłości tego sektora miesz-
kaniowego. Analiza poselskich projektów ustaw dotyczących 
spółdzielczości (także mieszkaniowej) wskazuje na chęci ogra-
niczania autonomii i niezależności spółdzielni. Cieszę się, że 
obok planowo prowadzonej polityki remontowej zasobów 
mieszkaniowych nastąpiło długo oczekiwane przyspiesze-
nie działań w obrębie modernizacji i polepszania stanu tech-
nicznego naszych pawilonów handlowych. Wspieram Zarząd 
Spółdzielni w poszukiwaniu alternatywnych, bezpiecznych
i dostosowanych do naszych potrzeb źródeł finansowania tej 
działalności. Rada Nadzorcza w celu modernizacji kolejnych 
dwóch pawilonów handlowych wyraziła w bieżącym roku ko-
lejną zgodę na zastosowanie montażu finansowego, polega-
jącego na zaangażowaniu środków finansowych z celowych, 
częściowo umarzalnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem przedsię-
wzięcia jest podniesienie w dłuższej perspektywie konkuren-
cyjności pawilonów handlowych oraz uzyskanie wymiernych 
korzyści w postaci środków z działalności gospodarczej spół-
dzielni, które następnie dotują utrzymanie zasobów mieszka-
niowych i wpływają na obniżenie opłat mieszkaniowych. 
Red.: Czy w mijającym roku podejmowano działania na 
rzecz poprawy stanu technicznego osiedlowej infrastruk-
tury?
K.Ł.: Oczywiście, wielokrotnie podkreślałem, iż racjonalna 
polityka remontowa powinna równoważyć potrzeby związa-
ne z naszymi budynkami mieszkalnymi, a przy tym sprzyjać 
poprawie estetyki otoczenia, modernizacji bogatej infrastruk-
tury osiedlowej zlokalizowanej poza tymi budynkami. W mi-
jającym roku oddaliśmy do użytku kilka placów zabaw, w tym 
dwa, które stały się wizytówką naszych osiedli. 

Natomiast w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkań-
ców oraz przeciwdziałania dewastacjom także w bieżącym 
roku kontynuowane były prace związane z wdrażaniem mo-
nitoringu wizyjnego naszych zasobów. 
Red.: Dziękuję za rozmowę.

Zarząd SM „STRZECHA”, ul. Osuchowskiego 4
33/812-60-28, 33/ 812-60-29, 33/829-79-50
fax 33/812-66-46, 
e-mail: strzecha-bb@post.pl
Dział czynszów, ul. Osuchowskiego 4
e-mail: strzecha-bb.cs@post.pl
33/82-979-74 lub 75
Dział finansowo-księgowy, ul. Osuchowskiego 4
e-mail: strzecha-bb.ks@post.pl
33/82-979-72 lub 67
Administracja Nr 1, ul. Sobieskiego 103
33/812-58-01, 33/811-56-23
e-mail: strzecha-bb.adm1@post.pl
Administracja Nr 2, ul. Stawowa 29
33/815-70-20, 33/818-28-59
e-mail: strzecha-bb.adm2@post.pl
Awarie elektryczne, dźwigowe, domofonowe
„BETA SERWIS”, ul. Piastów Śląskich 10a
33/811-56-22
awarie elektryczne 508-350-904
awarie dźwigowe  508-350-906
awarie domofonów 508-350-907
Awarie wod.-kan., gaz EL-GAZ-S, ul. Wita Stwosza 11b
33/821-44-16 lub 17
33/822-40-54
pogotowie awaryjne 660-482-477

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH TELEFONÓW
Awarie i konserwacje c.o.: Oś. Kopernika, Piastowskie,
Górne i Dolne Przedmieście „LEAR”,
ul. Piastów Śląskich 10a
33/815-81-25
pogotowie awaryjne 501-680-634
Awarie i konserwacje c.o.: Oś. Wojska Polskiego, Polskich 
Skrzydeł, Wapienica „EL-GAZ-S”,
ul. Wita Stwosza 11b
33/821-44-16 lub 17
33/822-40-54
pogotowie awaryjne 660-482-477
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Karola Miarki 11
33/499-56-00
Telewizja Kablowa VECTRA, Technologie S.A.,
ul. Stojałowskiego 44
801 080 180
Pogotowie Energetyczne – 991
Pogotowie Gazowe – 992
Pogotowie wod.-kan. „AQUA” – 994
Pogotowie ciepłownicze – 993
Policja – 997
Straż Pożarna – 998
Pogotowie Ratunkowe – 999; tel. alarmowy – 112
Straż Miejska – 986


