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owa inwestycja TBS Dbaj o bezpieczeństwo
osiedle przy ul. Sławka w Katowicach

zapewnij wentylację!

M

imo że zależy nam na utrzymaniu
ciepła w budynkach, nie należy,
oskonała komunikacja, bliskość centrum miasta, przedszkoli, szkół, sklepów, nawet w okresie zimowym, zaniedbypunktów usługowo-handlowych i gastronomicznych, przychodni lekarskich wać wietrzenia mieszkań. Brak wentyi obiektów sportowo – rekreacyjnych, standard „pod klucz”. Brzmi nieźle? I etap lacji może mieć naprawdę katastrofalne
budowy nowego osiedla TBS przy ulicy Sławka dobiegł końca.
skutki.
Szczelne okna i drzwi, coraz grubsze
warstwy izolacji w ścianach służą zabezpieczeniu się przed przewiewaniem oraz
przed parą wodną opuszczającą budynek. Wszystkim nam zależy na oszczędzaniu energii. Niestety, skutek uboczny
szczelności to wzrost stężenia substancji
zanieczyszczających powietrze w budynkach. Wszelkie podejmowane samodzielnie działania, mające zapobiegać
stratom ciepła (zaklejanie i zatykanie
wszelkich możliwych otworów nawiewnych i wywiewnych systemu wentylacji)
sprawia, że mieszkanie przestaje spełniać normy bezpieczeństwa.
fot.: TBS Sp z o.o.

Dobra lokalizacja
Mieszkańcy nowego osiedla z pewnością docenią położenie swojego
nowego domu – w pobliżu Drogowej
Trasy Średnicowej, autostrady A4 oraz
przystanków autobusowych KZK GOP
i stacji kolejowej Katowice – Załęże.
Nowa inwestycja TBS zlokalizowana
jest w północno – zachodniej części
Katowic w sąsiedztwie dzielnicy Osiedle Witosa. Również poziom dostępności przydatnej w życiu codziennym
infrastruktury usługowej zaplanowany
został z myślą o komforcie przyszłych
mieszkańców.

2 hektary, na których już stoi 5 budynków, składających się na osiedle przy
ulicy Sławka. Do dyspozycji przyszłych
mieszkańców pozostaje w ramach
ogrodzonego osiedla: 446 mieszkań,
trzy parkingi podziemne oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu,
w tym: drogi i chodniki, zieleń wysoka
i niska, boisko wielofunkcyjne, urządzenia rekreacyjne i plac zabaw. Wszystkie
te udogodnienia wynikają z głównego
celu inwestycji, którym jest zapewnienie najemcom dobrego, bezpiecznego
i wygodnego miejsce zamieszkania.

I etap ukończony

Dokończenie na str. 7
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lany na 2015 rok

W

ywiad z Prezesem TBS,
Januszem Olesińskim

fot.: redakcja

Powierzchnia nowego osiedle to
Dokończenie na str. 4

Dokończenie na str. 2

element stały
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lany na 2015 rok

Dokończenie ze str. 1

W

ywiad z Prezesem TBS,
Januszem Olesińskim

Panie Prezesie, funkcję Prezesa Zarządu TBS pełni Pan od 1 grudnia 2015
r. Jaki będzie Pana główny cel w roku
2015?
Jako przedstawiciel Spółki będę starał
się podejmować wszelkie działania, które będą prowadziły do poprawy komfortu i jakości życia naszych mieszkańców.
mieszkańcy II etapu osiedla będą mogli
korzystać z boiska czy placu zabaw zlokalizowanych w obrębie istniejącego I etapu
osiedla.
W jaki sposób?
Poprzez utrzymywanie i podnoszenie jakości obsługi naszych obecnych najemców oraz takie zarządzanie nową inwestycją, by móc zaproponować najemcom
powstających lokali mieszkania o najwyższym standardzie. Zależy mi, by poznawać opinie naszych najemców i stale
udoskonalać naszą ofertę.

Czy każdy lokator ma możliwość podzielenia się swoimi uwagami?
Oczywiście – jest to podstawa udanej komunikacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, podjęto
pierwsze kroki prowadzące do poprawy
jakości usług świadczonych na rzecz lokatorów. Wprowadziliśmy w tym celu
telefoniczne badanie ankietowe, mające
na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości w procesie usuwania usterek.
Czy w 2015 roku czekają nas jakieś
zmiany?
Ważnym elementem planu usprawnień
na 2015 rok będzie wdrożenie elektronicznego systemu obsługi najemców,
który ułatwi Państwu sprawdzanie w wygodny sposób wszelkich informacji dla lokalu mieszkalnego jak np. stan aktualnych
należności.
Dziękujemy za rozmowę.

TBS sp. z o. o. - nowe władze Spółki
Zarząd
Janusz Olesiński - Prezes Zarządu
Agnieszka Koziełło - Poklewska - Wiceprezes Zarządu

Prokurenci
Agnieszka Koziełło-Poklewska - Prokurent
Katarzyna Korus - Putyra - Prokurent

Skład Rady Nadzorczej
Elżbieta Pachelska - Przewodnicząca
Jan Rychlik - Wiceprzewodniczący
Jerzy Rożek - Sekretarz

Udziałowcy Spółki
Miasto Katowice - 99,98%
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa - 0,02%

Ważna informacja dla lokatora TBS
Promocja na wynajem miejsc postojowych!
Wszystkim najemcom mieszkań TBS Sp. z o. o., chcącym wynająć miejsce postojowe, oferujemy promocyjne ceny
na miejsca w parkingu podziemnym w budynku przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 2 ÷ 2i.

Warunki najmu miejsca postojowego
1. Miesięczna opłata za wynajem:
- najemcy KTBS: 129 zł brutto / kaucja 299 zł brutto
- osoby z zewnątrz: 170 zł brutto / kaucja 340 zł brutto
2. Umowa na czas określony do 31.03.2016 r.
3. Oferta promocyjna obowiązuje do 31.03.2015 r.
4. Promocja obejmuje wszystkie osoby zainteresowane wynajmem miejsc postojowych na ww. parkingu*
Osoby zainteresowane wynajmem prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (32) 253-67-13 wew. 724
lub osobisty w siedzibie Spółki, ul. Krasińskiego 14, pokój nr 3 osoba kontaktowa – Marta Sibielak.
* Regulamin promocji dostępny na stronie www.tbs.katowice.pl lub w siedzibie Spółki
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ądź bezpieczny
i reaguj na akty wandalizmu!

W

ostatnim czasie na naszych
osiedlach odnotowano wiele
przejawów wandalizmu i niszczenia
mienia (dewastacja małej architektury,
boisk, placów zabaw, zieleni, wyposażenie budynków, malowanie graffiti).
W celu zwalczania tego typu zachowań potrzebna jest aktywna postawa mieszkańców i ich reagowanie na
dostrzeżone akty wandalizmu. Koszty
usuwania skutków aktu wandalizmu
pochłaniają środki finansowe, które
można przeznaczyć na utrzymywanie
budynków i upiększenie infrastruktury
osiedlowej.

nawet pozornie niewinna wizyta ma na
celu przekazanie informacji o wyposażaniu, cennych przedmiotach i zabezpieczeniach. W przypadku dłuższego
wyjazdu warto poprosić zaprzyjaźnionych sąsiadów, by w czasie naszej
nieobecności zwrócili uwagę na osoby
kręcące się w pobliżu naszego mieszkania. Przed wyjazdem należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie okna i
drzwi zostały zamknięte i odpowiednio zabezpieczone. Należy również
zamknąć zawory gazu i wody, a także
odłączyć od instalacji elektrycznej niepotrzebne urządzenia.

nieniem, roznoszących reklamy, zbierających datki, proszących o wsparcie lub
oferujących sprzedaż rożnego rodzaju
towarów lub usług,
3. Zwracanie szczególnej uwagi na
osoby nieznane przebywające na klatkach schodowych, a niemieszkające w
budynku lub próbujące wejść na posesję lub do budynku,
4. Zwracanie uwagi na lokale mieszkalne sąsiadów podczas ich nieobecności
(np. gdy wyjechali na święta do rodziny
czy na urlop),

Każda próba wandalizmu czy niszczenia mienia powinna być natychmiast
zgłoszona właściwym służbom:
– Policji tel. 997
– Straży Miejskiej tel. 986
lub 32 494-02-4.
Również we wspólnym interesie mieszkańców leży dbałość o bezpieczeństwo
mieszkań i budynków, by zapobiegać
włamaniom i kradzieżom. Należy unikać zostawiania mieszkania bez opieki i
z najwyższą ostrożnością zachowywać
się wobec osób, pukających do naszych drzwi z różnymi ofertami. Często
Informacja dla zadłużonych Najemców
Skorzystaj z naszej oferty ugody i spłacaj
dług, nie ponosząc dodatkowych kosztów!
Nieopłacanie terminowo zobowiązań z tytułu czynszu
prowadzi do systematycznego zadłużania się najemców,
co skutkuje uruchomieniem procedury windykacyjnej,
która niejednokrotnie wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Spółka
proponuje zawarcie ugody z osobami, które mają
przejściowe problemy z płynnością ﬁnansową skutkującą
zadłużeniem z tytułu najmu lokalu w zasobach KTBS.
W przypadku braku dobrowolnego uregulowania
powstałego zadłużenia Spółka zmuszona jest
do wszczęcia postępowania sądowego o wydanie nakazu
zapłaty. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami (odsetki,
koszty procesu, klauzuli wykonalności, egzekucji przez
komornika), dlatego najkorzystniejszym rozwiązaniem jest
podpisanie ugody, która pomaga w stopniowym
uregulowaniu zobowiązań, zgodnie z zasadą, że „Lepiej
spłacać dług niż z nim żyć”. Dzięki temu oszczędzamy sobie
nie tylko dodatkowych kosztów, ale i ogromnego stresu.

fot.: redakcja

Nasze bezpieczeństwo zwiększa się
poprzez:
1. Zamykanie drzwi wejściowych do
klatek schodowych i korytarzy piwnicznych,

5. W przypadku stwierdzenia w budynku obecności osób obcych (niepożądanych) zachowujących się podejrzanie
należy powiadomić odpowiednie służby porządkowe (Policja, Straż Miejska).

2. Niewpuszczanie do budynku osób
nieznanych ze szczególnym uwzględTelefony alarmowe
Komenda Miejska Policji
tel. 997
tel. 32 200 25 55

Pogotowie Gazowe
tel. 992
tel. 32 251 54 11
tel. 32 256 47 11

Komenda Miejska Straży Pożarnej
tel. 998
tel. 32 251 00 82

Pogotowie Energetyczne
tel. 991
tel. 32 303 09 91

Straż Miejska
tel. 986
tel. 32 253 82 75

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
tel. 32 609 31 40

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
tel. 994
tel. 32 256 48 09
Całodobowe Pogotowie Dentystyczne
ul. Krasińskiego 25a
tel. 32 256 29 85
Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
tel. 32 259 39 09
www.katowice.eu
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do właścicieli
owa inwestycja TBS Apelczworonogów

osiedle przy ul. Sławka w Katowicach

Dokończenie ze str. 1

Co dalej?

II etap – ważne informacje

II etap osiedla będzie realizowany w
latach 2014 -2017 roku. Już w roku
2014 rozpoczęto budowę budynku
nr 1, którego ukończenie przewidziane jest na sierpień 2015. Docelowo
II etap będzie się składał z czterech
siedmiokondygnacyjnych budynków
mieszkalnych (55 mieszkań w każdym
z budynków), dwukondygnacyjnego
parkingu ażurowego na 220 miejsc
postojowych oraz drogi wewnętrznej (z
ograniczeniem prędkości ruchu), miejsc
postojowych w poziomie terenu, chodników i oświetlenia terenu oraz dwóch
placów zabaw. W ramach zagospodarowania terenu nie zabraknie zieleni;
mieszkańcy II etapu osiedla będą mogli
korzystać z boiska czy placu zabaw zlokalizowanych w obrębie istniejącego I
etapu osiedla.

Budynki wybudowane w ramach II etapu inwestycji nie będą podpiwniczone,
jednak w każdym wygospodarowane
zostaną na parterze pomieszczenia do
przechowywania wózków i rowerów.
W budynkach II etapu osiedla powstaną przede wszystkim mieszkania
dwupokojowe o powierzchni od 44,74
m2 do 48,11 m2, a ponadto mieszkania trzypokojowe o powierzchni od
57,11 m2 do 57,32 m2 i jednopokojowe o powierzchni 37,29 m2. Każde
z mieszkań na parterze będzie miało
taras wraz z niewielkim ogródkiem
przydomowym. Na wyższych kondygnacjach każdy lokal będzie posiadał
balkon. Wszystkie mieszkania zostaną
wykończone w standardzie „pod klucz”,
umożliwiającym zasiedlenie od razu po
podpisaniu umowy.

Problem psich odchodów jest aktualny nie tylko na wiosnę, kiedy topniejący
śnieg odsłania zgromadzone w okresie
zimowym nieczystości. Także w pozostałych porach roku, szczególnie latem,
kiedy najbardziej cieszy nas czysta zielona trawa, na której możemy rozłożyć
koc i wypocząć, chcemy móc przejść bez
obawy zabrudzenia obuwia. Psie odchody można sprzątnąć ręką uzbrojoną
w torebkę foliową, specjalną łopatką lub
innym przez siebie przygotowanym narzędziem, np. kawałkiem tektury, następnie przełożyć do torebki, także foliowej
i wrzucić do najbliższego ulicznego kosza
na śmieci. Problem psich odchodów ma
wymiar nie tylko estetyczny, ale również
zdrowotny. Psie odchody mogą być przyczyną groźnych chorób. Każdy właściciel
Więcej: www.osiedleslawka.pl psa, który nie sprząta po swoim pupilu,
powinien sobie zdawać sprawę, na jakie
niebezpieczeństwo naraża siebie i innych,
Zasady wynajmu mieszkań
np. dzieci, które mają jeszcze niedojrzaMieszkania z zasobów katowickiego TBS są alternatywą wobec oferty deweloperów i nieruchomości dostępnych na
ły układ immunologiczny i są najbardziej
rynku wtórnym. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do młodych osób, których nie stać na zakup nowego
narażone na zachorowania odzwierzęce.
mieszkania oraz tych, którzy nie chcą wiązać się wieloletnim kredytem hipotecznym.
W odchodach psów występują drobnoOsoby zainteresowane wynajmem lokalu zobowiązane będą do wpłaty partycypacji (płatnej przed zasiedleniem lokalu
ustroje, które mogą być przyczyną chorób
zgodnie z podpisaną umową w sprawie partycypacji) oraz kaucji (płatnej na dzień zawarcia umowy najmu). W przypadku
zakaźnych i pasożytniczych.
rezygnacji z najmu rewaloryzowane kwoty partycypacji oraz kaucji są zwracane.

K
K

rótka historia TBS

atowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostało
powołane w listopadzie 1996 roku, a
faktyczną działalność rozpoczęło w
maju 1997.Od chwili powołania Spółki jej udziałowcami są: Miasto Katowice, które jest strategicznym udziałowcem, posiadającym 99,98% udziałów i
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
posiadająca 0,02% udziałów.
Zgodnie z umową Spółki, podstawowym przedmiotem naszej działalności
jest budowa domów mieszkalnych i ich
wynajem. Do dnia dzisiejszego wybu-

dowaliśmy w Katowicach łącznie 1890
nowych mieszkań zlokalizowanych w
43 nowych budynkach wielorodzinnych. Nasze projekty inwestycyjne
zyskały uznanie w branży architektonicznej i budowlanej w postaci szeregu
nagród i wyróżnień o zasięgu lokalnym
i krajowym. Są to przede wszystkim
dwie nagrody główne w konkursie
„Budowa Roku”, nagroda główna „Izolacja Roku” oraz nagrody za wybitne
osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury. Niezależnie od budowy
nowych lokali jesteśmy również właścicielami 144 mieszkań zakładowych

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Z

uwagi na higienę i komfort wszystkich mieszkańców osiedla, prosimy
o sprzątanie w czasie spacerów po swoich czworonożnych pupilach.

MIESZKALNYMI I KOMERCYJNYMI

OFERUJEMY

tbs.katowice.pl

oraz
- fachowe doradztwo,
- bezpośredni kontakt,
- dostęp do rozliczeń przez Internet.

KIM JESTEŚMY?

DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ

Posiadamy 18 - letnie doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami na terenie Katowic. Jako Administrator, oprócz bieżącej obsługi nieruchomości:
- przygotowujemy i przeprowadzamy termomodernizacje
wraz z uzyskaniem premii ﬁnansowej,
- uczestniczymy w pozyskiwaniu funduszy unijnych, które
pokryły prawie 85% kosztów prac dociepleniowych,

Oferujemy rzetelne prowadzenie ﬁnansów Wspólnoty, pełną
przejrzystość podejmowanych decyzji ﬁnansowych, zawsze w
porozumieniu z Właścicielami i Zarządem Wspólnoty.

Posiadamy zespół fachowo przygotowanych pracowników,
którzy mają wysokie kwaliﬁkacje zawodowe i wieloletnie
doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, a w kontaktach interpersonalnych charakteryzują się wysoką kulturą
osobistą.
Dysponujemy kadrą administratorów, ściśle współpracujących
z zatrudnionymi w Spółce inspektorami, mającymi doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu prac remontowych.
Oferujemy dział ﬁnansowy oraz prawny, które wspierają prace
Administratorów i pomagają w rozwiązywaniu problemów, a
także wskazują najkorzystniejsze zgodne z prawem drogi ich
rozwiązywania.

przejętych od byłych przedsiębiorstw
państwowych czy też wniesionych do
Spółki przez Miasto Katowice.
Zajmujemy się również profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami
mieszkalnymi i komercyjnymi na zlecenie. Nasze oferty zarządzania spotykają się z dużym zainteresowaniem – na
chwilę obecną obsługujemy pod kątem
technicznym, finansowym i prawnym
34 wspólnoty mieszkaniowe.

Więcej: www.tbs.katowice.pl

- profesjonalne administrowanie nieruchomościami,
- obsługę ﬁnansową (rachunkowo – księgową),
- obsługę techniczną,
- obsługę eksploatacyjną,

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Posiadamy czynny całą dobę telefon alarmowy, który daje
komfort szybkiego i bezproblemowego powiadomienia odpowiednich służb o zaistniałych awariach i innych zdarzeniach bez względu na porę dnia i nocy oraz w niedziele i święta.
Monitorujemy na bieżąco stan nieruchomości, reagując bez
zbędnej zwłoki na zagrażające jej uszkodzenia,
Prężnie działający dział prawny pozwala ze spokojem podchodzić do sporów związanych nie tylko z wykonawstwem robót
budowlanych ale także ściąganiem niezapłaconych należności,
Rozwiązujemy trudne, zaszłe sprawy związane z nierzetelnymi
wykonawcami robót remontowych.
Wyboru wykonawców koniecznych prac remontowych,
dokonujemy zawsze na podstawie konkursu ofert lub postępowania przetargowego, wraz z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej lub przedstawicielami właścicieli, co daje Państwu
gwarancję najniższej ceny; weryﬁkacji dokonują nasi inspektorzy nadzoru, co gwarantuje wysoką jakość wykonanych prac
oraz fachowość wykonawców.

Stabilna pozycja na rynku gwarantuje państwu
rzetelną i kompleksową obsługę!

Z powodzeniem zarządzamy również Wspólnotami powstałymi w budynkach wybudowanych przez deweloperów. Prowadzimy skuteczne mediacje pomiędzy deweloperem a Właścicielami.

Siedziba Spółki:
Katowice 40-019, ul. Krasińskiego 14,
tel. 32 / 253-77-85, fax 32/253-71-28
e-mail : sekretariat@tbs.katowice.pl

Pomagamy w rozwiązywaniu wielu problemów pojawiających
się w oddanych do użytku budynkach.

Apteki całodobowe
Apteka Akademicka
ul. Tysiąclecia 41
(Os. Tysiąclecia)
tel. 32 254 05 21

Apteka Europejska
ul. Wojewódzka 7
(Śródmieście)
tel. 32 251 77 62

Apteka Europejska
ul. Chorzowska 107
(Dąb)
tel. 32 605 02 43

Apteka Przyjazna II
ul. Mysłowicka 13
(Giszowiec)
tel. 32 209 21 43
tel. 32 209 21 44

Apteka Magiczna
ul. Ściegiennego 94
(Wełnowiec-Józefowiec)
tel. 32 608 10 39

Apteka Blisko Ciebie
ul. Mickiewicza 10
(Śródmieście)
tel. 32 258 11 11
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A

rtykuł o wyd. w Kat. Nas troje i więcej
np. Wielki tenis znów w Katowicach

F

actoruncla audam teris. Ur, notilinpris hosulium se quem habus
achil co no. Sentrem, que duceporem,
utus clem det o tere patum stia adeto
perobse ndentem ut pritum contium
ocae trum oc, commorumulto clego te
omne tatus conferfica die crem consil tarbi ta, quo pri iam sitique nium
sendit vissus bondiumus nestala bu-

nimius con ditem in se conihil ibefac
forsultimis omaximo licupic autemno nemquerid intero, nimprae torsus
sendam hin sis moena, factor pecre
atimper ferectorum Palest re abi perfica; nius bonfes vis.

Nem aperort eberens inatus me in
tam ac interat uuspes bon interfex se
mandius huid rensulic omnium, nondacterei publiamporei cupio, con vero,
mant? Ceperes cre conum. Tatua vis?
que aut Casdactum, sentem dii portus
bonsu sena tarbi corum id Cat publiam
tea rectum ad acii pultortius ventrebatus, vid in sulerte riorisque dius hocupiocum senenen terorte confeces, deo,
simus, quo contere videtod dem eo,
mus licut virtelisque a abusEtre pates
ordi publicae co in dienimus? que isfot.: sis. Ox sendius hebulvis cons cotam

A

rtykuł

Intel Extreme Masters

F

actoruncla audam teris. Ur, notilinpris hosulium se quem habus
achil co no. Sentrem, que duceporem,
utus clem det o tere patum stia adeto
perobse ndentem ut pritum contium
ocae trum oc, commorumulto clego te
omne tatus conferfica die crem consil tarbi ta, quo pri iam sitique nium
sendit vissus bondiumus nestala bunimius con ditem in se conihil ibefac
forsultimis omaximo licupic autemno nemquerid intero, nimprae torsus
sendam hin sis moena, factor pecre
atimper ferectorum Palest re abi perfica; nius bonfes vis.
Nem aperort eberens inatus me in
tam ac interat uuspes bon interfex se
mandius huid rensulic omnium, nondacterei publiamporei cupio, con vero,
mant? Ceperes cre conum. Tatua vis?

fot.:

que aut Casdactum, sentem dii portus
bonsu sena tarbi corum id Cat publiam
tea rectum ad acii pultortius ventrebatus, vid in sulerte riorisque dius hocupiocum senenen terorte confeces, deo,
simus, quo contere videtod dem eo,
mus licut virtelisque a abus in Etre

F

actoruncla audam teris. Ur, notilinpris hosulium se quem habus achil
co no. Sentrem, que duceporem, utus
clem det o tere patum stia adeto perobse ndentem ut pritum contium ocae
trum oc, commorumulto clego te omne
tatus conferfica die crem consil tarbi
ta, quo pri iam sitique nium sendit vissus bondiumus nestala bunimius con
ditem in se conihil ibefac forsultimis
omaximo licupic autemno nemquerid
intero, nimprae torsus sendam hin sis
moena, factor pecre atimper ferectorum Palest re abi perfica; nius bonfes
vis.
Nem aperort eberens inatus me in tam
ac interat uuspes bon interfex se mandius huid rensulic omnium, nondacterei publiamporei cupio, con vero, mant?
Ceperes cre conum. Tatua vis? que aut
Casdactum, sentem dii portus bonsu
sena tarbi corum id Cat publiam tea
rectum ad acii pultortius ventrebatus,
vid in sulerte riorisque dius hocupiocum senenen terorte confeces, deo, simus, quo contere videtod dem eo, mus
licut virtelisque a abus in Etre pates ordi
publicae co in dienimus? que issis. Ox
sendius hebulvis cons cotam egit, que
te, mortem dees aucenatis atissenatum
etra? quonfer unihil virmihil haecris; ne
efes huium esses bonfinam morbit, ve,
quam ocut intrum similici senatil iciis,
nestam esidemp onfename commora
senatque aciamen telium, uncla Sciam
se tua occivideat verravessin nihicup
imilici spes te, sum num ublis. Ludet
coniu convemque nitus acciament grae,
vit dio, demnerdi forest publis f grae, vit
dio, demnerdi forest publis facis, quem
Rompoenihi, sa noste ferridit L. Es perem publicatuus essenite efacive rceL.
Es perem publicatuus essenite efaciatum tam clem Ludet coniu convemque
nitus acciament grae, vit dio, demnerdi
forest publis facis, quem Rompoenihi,
sa noste ferridit L. Es perem publicatuus essenite efacive rcelicons unclutendit ve, dum inares iam nocrisum prei
senitus, dela dem. Bonfent erobsena,
cae interfex mentra nonente labus.
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D

baj o bezpieczeństwo
zapewnij wentylację!

Dokończenie ze str. 1

P

nafty, propanu, węgla, ropy. Przyczyną
może być brak dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia,
w którym następuje spalanie – a więc
brak właściwej wentylacji.

ierwszymi, widocznymi efektami
tych działań mogą być grzyby i
pleśń na nadprożach, ościeżach okiennych, pod parapetem, w narożach pokoi i za meblami .
W kolejnym etapie mogą pojawić się
zjawiska takie jak zaparowane szyby w oknach, skroplona para wodna
na chłodnych powierzchniach ścian
i przedmiotach, nawiew powietrza
przez kratki wywiewne w kuchni lub
łazience, pęcznienie drewnianych mebli i podłóg oraz niszczenie konstrukcji
budynku poprzez wnikanie wilgoci do
ścian.

fot.: www.rekuperatory.pl

Efektom, widocznym towarzyszyć
mogą, dużo groźniejsze, niewidoczne,
takie jak: złe samopoczucie, bóle i zawroty głowy, zmęczenie, podrażnienia błony śluzowej nosa, podrażnienia
gardła, podrażnienia skóry, uczulenia,
alergie, czyli syndrom niezdrowych domów (Sick Building Syndrome).
Co istotne, podwyższenie wilgotności powietrza na skutek ograniczania
przewiewu nie tylko źle wpływa na
zdrowie, ale również zwiększa koszty
związane z ogrzewaniem, ponieważ

E

fot.: www.rekuperatory.pl

ogrzanie pary wodnej do określonej
temperatury wymaga znacznie większych nakładów energetycznych niż
w przypadku powietrza o właściwych
parametrach wilgotnościowych. Doszczelnianie pomieszczeń mieszkalnych nie przynosi zamierzonych efektów. Wręcz przeciwnie – powoduje
zwiększenie wydatków na ogrzewanie.
Wietrzenie jest więc bardzo ważne,
tym bardziej, że przy niedostatecznej
ilości tlenu, spalanie gazu przebiega
nieprawidłowo i może się zacząć wydzielać tlenek węgla (czad). Powstaje
bezpośrednie zagrożenie dla życia.
Szczególnie tlenek węgla jest niebezpieczny, ponieważ zaburza dystrybucję tlenu dostarczanego do całego organizmu przez krew. W zależności od
wdychanej dawki gaz może zaburzyć
koordynację ruchów, pogorszyć jakość naczyń krwionośnych, wywołać
zmęczenie lub omdlenie, bóle głowy,
osłabienie, dezorientację, mdłości i zawroty głowy. Tlenek węgla, potocznie
zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym (powoduje to problemy z jego wykryciem).
Powstaje w wyniku niepełnego spalania min. drewna, oleju, gazu, benzyny,

-czynsze i remonty

Factoruncla audam teris. Ur, notilinpris
hosulium se quem habus achil co no.
Sentrem, que duceporem, utus clem
det o tere patum stia adeto perobse
ndentem ut pritum contium ocae trum

Tatus conferfica die crem consil tarbi
ta, quo pri iam sitique nium sendit vissus bondiumus nestala bunimius con
ditem in se conihil ibefac forsultimis
omaximo licupic autemno nemquerid

fot.: www.rekuperatory.pl

Aby zapobiegać zatruciom czadem
należy:
- zapewnić prawidłową wentylację
mieszkań,
- uchylić okno w mieszkaniu, w którym korzysta się z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą
komorą spalania, kuchenki gazowej
bądź węglowej),
- stosować mikrowentylację okien
i drzwi (częsty błąd to – to zbyt szczelnie zamknięte okna),
- regularnie sprawdzać, czyścić, dokonywać okresowych przeglądów
- prawidłowość działania urządzeń
mogących być źródłem tlenku węgla,
szczelność wewnętrznych instalacji
gazowych, przewodów kominowych
i wentylacyjnych oraz kanałów nawiewnych,
- zainstalować w odpowiednim miejscu czujki tlenku węgla.
intero, nimprae torsus sendam hin sis
moena, factor pecre atimper ferectorum Palest re abi perfica; nius bonfes
vis. Nem aperort eberens inatus me
in tam ac interat uuspes bon interfex
se mandius huid rensulic omniu Tatua
vis? que aut Casda publiam tea rectum
ad acii pultortius ctum, sentem dii portus bonsu sena tarbi corum id Cat
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H

armonogram

F

actoruncla audam teris. Ur, notilinpris hosulium se quem habus
achil co no. Sentrem, que duceporem,
utus clem det o tere patum stia adeto
perobse ndentem ut pritum contium
ocae trum oc, commorumulto clego te
omne tatus conferfica die crem consil tarbi ta, quo pri iam sitique nium
sendit vissus bondiumus nestala bunimius con ditem in se conihil ibefac
forsultimis omaximo licupic autemno
nemquerid intero, nimprae torsus sendam hin sis moena, factor pecre atimper ferectorum Palest re abi perfica;
nius bonfes vis.
Nem aperort eberens inatus me in
tam ac interat uuspes bon interfex se
mandius huid rensulic omnium, nondacterei publiamporei cupio, con vero,
mant? Ceperes cre conum. Tatua vis?
que aut Casdactum, sentem dii portus
bonsu sena tarbi corum id Cat publiam
tea rectum ad acii pultortius ventrebatus, vid in sulerte riorisque dius hocupiocum senenen terorte confeces,
deo, simus, quo contere videtod dem
eo, mus licut virtelisque a abus in Etre
pates ordi publicae co in dienimus?
que issis. Ox sendius hebulvis cons
cotam egit, que te, mortem dees aucenatis atissenatum etra? quonfer unihil
virmihil haecris; ne efes huium esses
bonfinam morbit, ve, quam ocut intrum
similici senatil iciis, nestam esidemp
onfename commora senatque aciamen
telium, uncla Sciam se tua occivideat
verravessin nihicup imilici spes te, sum
num ublis. Ludet coniu convemque nitus acciament grae, vit dio, demnerdi

Kontakt

forest publis facis, quem Rompoenihi,
sa noste ferridit L. Es perem publicatuus essenite efacive rcessena, uro pris
aucia etifectum omnorbit in Itatum
tam clem o Cupiocri in talessesilia dite
pubitem hoccivive, publica vilibus it,
erfecul inteatilic vid inum fatum publi
publis con di is comnerumus nerteris
co adestra, nos Marem ignares ilicons
unclutendit ve, dum inares iam nocrisum prei senitus, dela dem. Bonfent
erobsena, cae interfex mentra nonente labus; nimentres tidieni hicupio, us,
nos ne nescem. Fultus in publis. Ti. An
hoculis rem in signa, unterfi cenimax
implii etia caetin Etrum inteatus, vocchicipiem terferribem is, temus es con
vas vit.
Obse consultus, milinam quem nondii
festilinum Rompecis duci tam nequamp rorbit L. Gractum autem audam
inem. Nemus vatebulium dum temodit
ifectus? Host? Nam des perehen dumunum utus hosteri patracidem dingul vereis. Tus, aucis, dintis me et? Idi,
nossa ia muspicesse etrendi caeconu
mac fex merbis et patu quon temqua
detrum mus hacto horta vignos, Catabus consunt.
Marbes se tre derescre nenatus quastemus tat vere, C. Valatu vignonst
opublicastam mor quit.
Effrendam sentero etilinaties reis bon
vivir haes ex mo maximursumed mo
nosuppl interem sidi, mium. Ibus nonstam atrudescios hos num il cla nos
bonsuli supiortemus.
Busumendi priterferit; nessa incerum
nestret pro non senatatum sedo, nius
condum iam dem demquius; num pula

Katowickie TBS Sp. z o. o.
tel. (32) 253-67-13, 253-77-85

publibe morebuniquam et adhus eri int
ventemusquo consusus num, sti, Ti.
Bit C. Bem dius in dem tatuus poentis
hem, consu efenin tilic omnin teressimum tum publinum.
Eciorum iae ad ium intid ad aci cure
ego hae conenda mdienatium nultora
ctenit ina, ponsciam aus perfent.
Satus fora? Opiem, vertum ta L. Erfitia
vidi tumum tatus cludactorae clum sid
C. Am faut inatem dit, contesu vissedem in rest? Odiem tebus huctus, nihil
vo, cessera reis.Faccuptae. Nem facit
porectatur, solo doloribus illorum et
eatum, voloribus, ommoloribus aut voluptas ne cum conest, cusaepedi volut
ipis es quat re non consenda dion et
int fugiae acerferro et et as veligenet
endebis aspis min nosam, sincipis magniae pre moluptaspis aut harumquias
parum derferunt audae. Essedic tem
lit vel iur, conese ventoressit officie
nihictat elibus etum di blam quate niti
apidus volorepudi doluptiur, sit essimagnis sapeliquo dunt ratenest, et hilia
velesti orecusanda sint.
Borehen ihitaquis et fugia nes am,
omnis is as ad maio eosam, odio tet
evelecus, omnim enducia eceperchic
te dolupta tibusa evel ipsum reperit
aut quis dolores ditatec ulliqui rempe
core, quo corrovidit quae. Neceratur
mod modios suntibea am, si temposs
ediciduntus dolupti nciatquiam quam
cus consequi si conserrori autendicta
numentetur, conet harum verspidunt
reped moluptae ped molupie nimus,
audio doluptium aut reped quossunt
omnimus re nonempos nihit aribus.
Ximinve nimporio velitasitem res

ul. Krasińskiego 14
fax. (32) 253-71-28

40-019 Katowice
www.tbs.katowice.pl

Kontakt do Administracji Terenowej
Administracja terenowa przy
ul. Bohaterów Monte Cassino 2
tel. (32) 253-67-13
wew. 726 Dariusz Kołodziejczyk
wew. 743 Patryk Łaskawiec

pn.
wt.
śr.
czw.
pt.

9.00 – 13.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
10.00 – 17.00
9.00 – 13.00

Administracja terenowa przy
ul. Sławka 38 c
tel. (32) 253-67-13
wew. 732 Robert Majewski
wew. 751 Natalia Sidło

pn.
wt.
śr.
czw.
pt.

9.00 – 13.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
10.00 – 17.00
9.00 – 13.00

Administracja terenowa przy
ul. Krasińskiego 14
tel. (32) 253-67-13
wew. 716 Marta Martewicz

pn.
wt.
śr.
czw.
pt.

9.00 – 13.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
10.00 – 17.00
9.00 – 13.00

