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Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej TERESA 

w Tychach 
zawiadamia, że w dniach 

19 maja (budynki wysokie os. T) 
i 20 maja (budynki niskie os. T i T−

1) o godz. 17.00 
Szkole Podstawowej nr 7

przy ul. Tołstoja 1 w Tychach 
odbędzie się

Walne Zgromadzenie 
członków SM TERESA

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór prezydium danej części Walnego Zgro−

madzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji skrutacyjno – mandatowej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walne−

go Zgromadzenia. 
6. Rozpatrzenie odwołania osoby uprawnionej od

uchwały Rady Nadzorczej w spra−wie wygaś−
nięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego położonego w Tychach
przy ul. K. Przerwy – Tetmajera i podjęcie sto−
sownej uchwały. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za
2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego
zatwierdzenia.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalno−
ści Spółdzielni za 2013 rok i z realizacji wnios−
ku polustracyjnego przyjętego uchwałą Nr
08/06/2011 Walnego Zgromadzenia odbywane−
go w dniach 16 i 17 czerwca 2011 roku oraz
podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie je−
go zatwierdzenia.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia abso−
lutorium członkom Zarządu.

11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wnios−
ków z przeprowadzonej w dniach 16.12.2013
roku do 11.04.2014 roku przez Spółdzielczy
Regionalny Związek Rewizyjny z siedzibą
w Rybniku lustracji pełnej z działalności
Spółdzielni w latach 2011 – 2013 i podjęcie
uchwały w tym zakresie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku
finansowego (nadwyżki bilansowej) uzyska−
nego z innych tytułów niż gospodarka zaso−
bami mieszkaniowymi za 2013 rok.

13. Zamknięcie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał będą wyłożone
do wglądu członkom od dnia 29 kwietnia 2014
roku w siedzibie SM TERESA w Tychach przy
al. Marsz. Piłsudskiego 32 (pokój nr 1).

Prace sejmowej Komisji Nadzwyczajnej powołanej dla przygotowania projektów
ustaw spółdzielczych i zagrożenia dla spółdzielczości w przypadku ich uchwa−
lenia przez parlament były głównym tematem zorganizowanego 31 marca
w Spółdzielczym Domu Kultury Tęcza w Tychach spotkania z posłem Grzego−
rzem Tobiszowskim z Prawa i Sprawiedliwości. Obecny był również Zbigniew
Durczok – prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości
Mieszkaniowej w Katowicach. 

Więcej na str. 4

Spotkanie z posłem

Na spotkaniu z posłem reprezentował nas prezes Zdzisław Juszkiewicz (drugi z lewej)
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Z PRAC RADY NADZORCZEJ

Spółdzielnia Mieszkaniowa TERESA 
z siedzibą w Tychach przy al. Marsz. Piłsudskiego 32

O G Ł A S Z A

Przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności lokalu znajdujące−

go się przy ul. Tołstoja 62/62 w Tychach, kategorii M−4 o powierzchni

użytkowej 64,97 m2 położonego na VIII piętrze, składającego się z:

4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.

– kwota wywoławcza 164.049,00 zł

– wadium w wysokości 16.000,00 zł

– koszty organizacji przetargu 250,00 zł

– minimalna kwota postąpienia wynosi 500,00 zł

Wadium i opłaty tytułem kosztów organizacji przetargu należy wpłacić

na konto Spółdzielni ING BSK nr 33 1050 1399 1000 0007 0071
3522 do dnia 2.05.2014 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 6.05.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie

Rady Nadzorczej Spółdzielni przy ul. Tołstoja 60 w Tychach.

Mieszkanie można oglądać w poniedziałek w godzinach 7.30 – 16.00

oraz od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 – 14.00.

Osoby chętne do przystąpienia do przetargu zobowiązane są zapoznać

z warunkami przetargu znajdującymi się w Dziale Członkowsko−Mie−

szkaniowym Spółdzielni (pokój nr 5) do 30.04.2014 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub je−

go unieważnienia bez podania przyczyny.

Numer telefonu do Spółdzielni (32) 217−12−07.

Delegacja SM TERESA, z preze−
sem Zdzisławem Juszkiewiczem 
i wiceprezesem Andrzejem Pawłow−
skim, 5 kwietnia na cmentarzu na
Wartogłowcu towarzyszyła w ostat−
niej drodze śp. Andrzeja Kożuszni−
ka, długoletniego Prezesa Zarządu
TSM Oskard.

Urodzony w Tychach, mieszkający
w Katowicach Andrzej Kożusznik
pracował w spółdzielniach mieszka−
niowych Górnik i Piast, był przewo−
dniczącym Rady Nadzorczej SM Za−
łęska Hałda w Katowicach, a w latach
1995 – 2013 najpierw Zastępcą Pre−
zesa ds. Techniczno−Eksploatacyj−

nych później Prezesem Zarządu TSM
Oskard. 

Niezwykle pracowity i doświad−
czony (pracując i ucząc się awansował
od murarza do prezesa) był uznanym
autorytetem w środowisku spółdziel−
czym Śląska, cenionym za fachowość
i zaangażowanie. Dzielił się swą wie−
dzą, zawsze chętnie służył radą i po−
mocą. W wielu sprawach aktywnie
współpracował z naszą spółdzielnią. 

Odszedł po długiej i ciężkiej cho−
robie. 

W osobie Zmarłego utraciliśmy ce−
nionego Przyjaciela i Kolegę.

Cześć Jego Pamięci! 

ZMARŁ ANDRZEJ KOŻUSZNIK

Z ogromnym smutkiem i żalem żegnając 

Śp. 
ANDRZEJA KOŻUSZNIKA

(1956 – 2014)

Byłego Prezesa Zarządu TSM Oskard

Najszczersze wyrazy współczucia
Rodzinie i Krewnym

składają

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
SM TERESA

W I kwartałe 2014 roku Rada Na−
dzorcza odbyła 3 posiedzenia ple−
narne (20 stycznia, 17 lutego i 17
marca), na których podjęto 3 uchwa−
ły.

W tym okresie:
Prezydium Rady Nadzorczej odbyło

3 posiedzenia (7 stycznia, 3 lutego
i 3 marca).

Komisja Rewizyjna odbyła 5 posie−
dzeń.

Komisja Gospodarki Zasobami Mie−
szkaniowymi odbyła 2 posiedzenia.

Członkowie Rady w I kwartale peł−
nili trzy dyżury w siedzibie Rady (ul.
Tołstoja 60), podczas których byli do
dyspozycji członków spółdzielni.

Główne tematy, jakimi zajmowało
się Prezydium Rady, były związane
z:

– przygotowywaniem tematyki po−
siedzeń plenarnych Rady,

– koncepcją budowy parkingu
w nieruchomości I w rejonie bud. 1T

– interwencjami mieszkańców
odnośnie bieżących spraw działalności
spółdzielni,

– przyjęciem na plenarne posiedze−
nie sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2013, jako mate−
riał na Walne Zgromadzenie,

– bieżącymi kontaktami z Zarządem
Spółdzielni,

– spotkaniem z lustratorem odnośnie
przebiegu lustracji za okres lat 2011−
2013.

Komisja Rewizyjna zajmowała
się:

– comiesięczną analizą windykacji
należności opłat za lokale mieszkalne
i kierowaniem osób najbardziej zadłu−
żonych na rozmowę z całą Radą Na−
dzorczą,

– oceną funkcjonowania funduszy
w SM TERESA,

– oceną funkcjonowania oraz uregu−
lowaniem przyjmowania i rozpatrywa−
nia skarg i wniosków przez Zarząd
Spółdzielni za IV kwartał 2013 roku,

– oceną umowy przetargowej na ro−
boty w zakresie remontu elewacji bu−
dynku nr 12 przy ul. Tołstoja 50−56.

Komisja Rewizyjna dokonała zmian
w swym składzie (przewodniczącym

Komisji został Pan Władysław God−
lewski), oceniła wyniki inwentaryzacji
przeprowadzonej na dzień 31.12.2013
r. oraz przeanalizowała i oceniła spra−
wozdanie finansowe za 2013 rok SM
TERESA.

Komisja Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi.

Członkowie tej komisji uczestniczy−
li w charakterze obserwatorów przy
postępowaniach przetargowych oraz
odbiorach wykonanych robót budow−
lanych, ponadto zajmowali się bieżący−
mi sprawami związanymi z utrzyma−
niem infrastruktury spółdzielczej.

Głównymi tematami posiedzeń ple−
narnych Rady Nadzorczej były m. in.:

– comiesięczne oceny windykacji
zadłużeń w opłatach za lokale mie−
szkalne oraz rozmowy z dłużnikami,

– przyjmowanie i zatwierdzanie pro−
tokołów z posiedzeń komisji proble−
mowych,

– rozpatrywanie i załatwianie bieżą−
cej korespondencji wpływającej do Ra−
dy Nadzorczej,

– rozpatrzenie sprawozdania z dzia−
łalności Zarządu za okres IV kwartału
2013 roku,

– ocena harmonogramu przetargów
przewidywanych do przeprowadzenia
w okresie I kwartału 2014 roku na ro−
boty budowlane,

– rozpatrzenie informacji Zarządu
odnośnie zużycia energii elektrycznej
oraz zużycia wody za rok 2013,

– analiza zadłużeń w lokalach użyt−
kowych w 2013 roku,

– analiza ilości oraz przyczyn awarii
i usterek powstałych w SM TERESA
w 2013 roku,

– rozpatrzenie informacji Zarządu
Spółdzielni o wykonania planu bud−
żetu za 2013 rok w zakresie:

a/  rzeczowo−finansowym,
b/  remontów,
c/  działalności społecznej, oświato−

wej i kulturalnej,
– rozpatrzenie zużycia energii cieplnej

na potrzeby c.o. i c.c.w. w 2013 roku.
Ponadto członkowie Rady zajmo−

wali się bieżącymi sprawami mie−
szkańców zgłaszanymi w codziennych
kontaktach. /WK/
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Od 1 lipca ubiegłego roku we wszystkich gminach
w całym kraju obowiązuje selektywna zbiórka odpa−
dów komunalnych. Jak wygląda ona w naszej spół−
dzielni, to widać na co dzień (patrz fotografia nr 1).
Stwierdzić należy, iż część osób jest odpowiedzialna
i zdyscyplinowana, zbiera odpady w sposób selekty−
wny, o czym świadczą bardzo często przepełnione
pojemniki, w szczególności na tworzywa sztuczne.
Niestety, spora grupa osób pozbywających się bute−
lek i pojemników z tworzywa sztucznego lub karto−
nów nie zgniata ich przed wrzuceniem do kontene−
rów, które wskutek tego bardzo szybko się wypełnia−
ją, plastiki z nich wypadają, później zalegają one wo−
kół śmietników i nie cieszą swoim widokiem. Często
obserwujemy też przypadki, że pojemniki ustawione
najbliżej chodnika są przepełnione, a te znajdujące się
w głębi są prawie puste. Co dzieje się podczas wichu−
ry i jak później wyglądają tereny wokół śmietników
mieliśmy okazję niedawno oglądać. A kogo obarcza
się winą? Oczywiście spółdzielnię.

Dużo problemów mamy również z gruzem bu−
dowlanym podrzucanym do altanek śmietnikowych
przez wykonujących remonty mieszkań (dotyczy za−
równo mieszkańców, jak i firm). Pamiętajmy, że za
swoją nieodpowiedzialność ponoszą Państwo dodat−
kowe koszty, które znajdują odzwierciedlenie w opła−
tach za eksploatację. Najgorsze jest to, że osoby sto−
sujące się do zaleceń ponoszą te koszty na równi z ty−
mi, którzy mają te zalecenia „w nosie”.

DLATEGO 
PRZYPOMINAMY, ŻE:

osoby wykonujące remonty w mieszkaniu są zo−
bowiązane wywozić gruz we własnym zakresie,
a nie składować go w altankach śmietnikowych lub
obok nich! Dotyczy to również firm wykonujących re−
monty. Chcemy poinformować, że 27 lutego bieżące−
go roku Rada Miasta Tychy podjęła Uchwałę nr
XXXIX/811/14, która zawiera zapis, że „Odpady bu−
dowlane i rozbiórkowe pochodzące z samodzielnego
prowadzenia drobnych prac remontowo−budowlanych
(niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłosze−
nia robót budowlanych) będą przyjmowane w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieod−
płatnie w ilości do 1,5 Mg rocznie z nieruchomości za−
mieszkałej w zabudowie jednorodzinnej lub lokalu
mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej”.

Jak widać z powyższej treści, na każde mieszkanie
określono limit wytworzenia gruzu na rok i bezpłat−
nego jego składowania w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w ilości 1,5 tony.
Składowanie gruzu powyżej ustalonej normy będzie
odpłatne.

Informujemy również, że od 25 marca bieżącego ro−
ku odpady remontowo−budowlane składowane przy
altanach śmietnikowych nie podlegają odbiorowi przez
firmę wywożącą odpady. W związku z tym spółdziel−
nia zobowiązana jest przekazać je na składowisko przy
ul. Serdecznej 100 w Tychach za odpłatnością (obe−
jmującą między innymi koszty załadunku i transportu).
Apelujemy o zwrócenie uwagi, na to, czy jakieś firmy
budowlane nie podrzucają nam gruzu, za którego wy−
wóz to Państwo będziecie musieli zapłacić;

wszystkie puste pojemniki i butelki z tworzywa
sztucznego oraz kartony przed umieszczeniem

w pojemniku winny być zgniecione lub złożone na
płasko w celu maksymalnego wykorzystania po−
jemnika. Jak mieszkańcy nie stosują się do tego za−
lecenia prezentuje fotografia nr 2;

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble
i inne odpady wielkogabarytowe powinny być gro−
madzone w altankach śmietnikowych. Wywóz odpa−
dów wielkogabarytowych w naszych zasobach odby−
wa się w każdy czwartek. Dlatego też bardzo prosimy
o wystawianie takich odpadów w środę wieczorem,
aby nie straszyły widokiem przez kilka dni;

w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane
nie należy gromadzić gruzu budowlanego, odpadów
wielkogabarytowych, szlamów, odpadów niebezpie−
cznych w tym baterii, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, substancji toksycznych, żrących
i wybuchowych, padłych zwierząt, odpadów zielo−
nych pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni, itp.

Przypominamy również, że:
do pojemnika niebieskiego (papier) można

wrzucać: gazety i czasopisma, opakowania z papieru
i tektury, papier szkolny i biurowy, katalogi, prospek−
ty, foldery, książki, zeszyty, papier pakowy oraz to−
rebki papierowe. 

Nie wrzucamy: tapet, papieru powlekanego folią
i kalką po mleku i napojach, pieluch i podpasek, wor−
ków po nawozach, cemencie i innych materiałów bu−
dowlanych;

do pojemnika żółtego (tworzywa sztuczne i me−
tale) można wrzucać: butelki po napojach, opako−

wania po produktach spożywczych, plastikowe toreb−
ki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszy−
czki po owocach i innych produktach, opakowania po
chemii gospodarczej i kosmetykach, metalowe kapsle
z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, fo−
lię aluminiową, puszki po napojach i sokach, puszki
z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom że−
lazny i metale kolorowe, kartoniki po mleku i napo−
jach, wielomateriałowe odpady (tetrapaki). 

Nie wrzucamy: odpadów budowlanych i rozbiór−
kowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektroni−
cznego nie opróżnionych opakowań po lekarstwach,
farbach, lakierach, olejach, strzykawek, wenflonów
i innych materiałów medycznych, zużytych baterii
i akumulatorów;

do pojemnika zielonego (szkło opakowaniowe)
można wrzucać: butelki i słoiki szklane po napojach
i żywności, szklane opakowania po kosmetykach, bu−
telki po napojach alkoholowych. 

Nie wrzucamy: szkła kryształowego, szkła stalo−
wego i żaroodpornego, szyb okiennych i zbrojonych,
szyb samochodowych, luster, witraży, ceramiki i doni−
czek, fajansu i porcelany, zniczy z zawartością wosku, 

Więcej informacji na temat gospodarki odpa−
dami można uzyskać na stronie internetowej
www.tego.tychy.pl, pod numerem telefonu 800−
889−803 lub bezpośrednio w Referacie Gospo−
darki Odpadami Komunalnymi – Biuro Obsłu−
gi Klienta w Tychach przy al. Marsz. Piłsud−
skiego 12. /ZJ/

Jeszcze raz o składowaniu odpadów…

REMONTY

Rozpoczęte zostały remonty
elewacji (usuwanie skutków gra−
dobicia z 10.06.2013 r.) w bu−
dynkach przy al. Marsz. Piłsud−
skiego 28−36, ul. Turkusowej 7−
13, ul. Tołstoja 28−36 i ul. Toł−
stoja 50−56 (Fot. Nr 3).

Roboty będą prowadzone do
chwili wykorzystania posiada−
nych środków. To znaczy, że
w bieżącym roku w niektórych
budynkach zostaną wykonane
całe ściany, a w innych tylko ich
części. 

Rozpoczęty został remont na−
wierzchni drogi przy pawilonie
na ul. Turkusowej 5. W najbliż−
szym czasie zostanie podjęty re−
mont ewakuacyjnej drogi poża−
rowej obok budynku przy al.
Marsz. Piłsudskiego 28−36. Remont budynku przy ulicy Tołstoja 50−56.

Ul. Tołstoja 36.

Ul. Turkusowa 21.

Rozwiązanie logogryfu panoramicznego: „Zajączek”.
Rozwiązanie logogryfu: „Alleluja”.
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Bezpłatne Pismo Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Teresa”. 

Wydawca: SM „Teresa”, 43−100 Tychy, 
al. Marszałka Piłsudskiego 32. Tel. 32−217−45−91, 32−217−12−07.

Redaguje kolegium. Marian Ryglewicz.
Korespondencję, teksty, zdjęcia, reklamy i ogło−
szenia przyjmuje Kancelaria Spółdzielni. Mate−
riałów nie zamówionych nie zwracamy. Za−
strzegamy sobie prawo ich redagowania i skra−
cania. Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowia−
damy.

Realizacja wydawnicza: PETIT MEDIA. 
Tychy. Tel.  509−180−120

e−mail: petit_media@gazeta.pl

Druk: Emez Poligrafia.

SM TERESA
al. Marsz. Piłsudskiego 32

32−217−45−91 
32−217−12−07

ROZLICZENIA 
z tytułu opłat lokalowych, wkładów,

dodatków mieszkaniowych
poniedziałek − 9.00−17.00
wtorek, środa, czwartek − 11.00−15.00

DYŻURY
ZARZĄDU

w poniedziałki, w godz. 15.00−17.00

POLICJA 997
32−325−62−00

STRAŻ MIEJSKA 986
32−780−09−75

STRAŻ POŻARNA 998
32−227−20−11
POGOTOWIA:

RATUNKOWE 999
32−327−49−99

ENERGETYCZNE 991
32−226−21−31

GAZOWE 992
32−227−41−14

WOD−KAN. 994
32−227−40−31

PEC
32−219−56−81

DYŻUR AWARYJNY
całodobowy 32−217−45−91

668−740−483
TELEFONAWARYJNY

w przypadku awarii windy
601−465−540

Spotkanie z posłem
Grzegorz Tobiszowski przyjechał

na zaproszenie Zarządu i Rady Na−
dzorczej TSM Oskard. W spotkaniu
z posłem uczestniczyli przedstawiciele
spółdzielni mieszkaniowych z Tychów
oraz z innych miast województwa. 

Mówiono między innymi o zagro−
żeniach płynących z zapisu zakłada−
jącego automatyczne powstanie
wspólnoty mieszkaniowej w przy−
padku, kiedy w danej nieruchomości
wyodrębniona zostanie chociaż jedna
własność lokalu. Wskazując na do−
tychczasowe doświadczenia dysku−
tanci podkreślali ułomność funkcjo−
nowania wielu już istniejących

wspólnot skupiających właścicieli
mieszkań o różnym statusie material−
nym. Kto zechce utrzymywać parkin−
gi, drogi i place zabaw, świetlice czy
kluby? Zapewne niewielu, zatem
kłopot ich utrzymania spadnie na lo−
kalne samorządy, które pewnie też
chętnie się go pozbędą. A spółdziel−
cze, świetnie zlokalizowane tereny
z rozwiniętą infrastrukturą są atrak−
cyjne dla developerów... Małe jest
piękne, ale duże może więcej – wska−
zywali mówcy. Z kim będą się bar−
dziej liczyły przedsiębiorstwa wodo−
ciągowe, energetyczne i inne: z dużą
spółdzielnią, czy z dziesiątkami roz−

drobnionych wspólnot? Mówiono ró−
wnież o wielu wadliwych propozy−
cjach zapisów prawnych, związa−
nych z funkcjonowaniem spółdzielni,
nie tylko mieszkaniowych. 

Grzegorz Tobiszowski podkreślił,
że podstawą reform powinna być
uchwalenie nowej ustawy Prawo spół−
dzielcze jako konstytucji całej polskiej
spółdzielczości, a dopiero potem Usta−
wy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Wezwał spółdzielców do większej in−
tegracji i aktywności w obronie włas−
nych, dobrze pojętych interesów, wo−
bec poczynań koalicji rządowej, szcze−
gólnie Platformy Obywatelskiej. /R/

Fragmenty analizy zużycia ciepła 
na potrzeby centralnego ogrzewania

Analizując wyniki można stwierdzić, że zużycie ciepła
w roku 2013 wzrosło w stosunku do 2012 roku
o 1.098,43GJ (2,08%) pomimo, że średnia temperatura w
okresie grzewczym była wyższa o 1,34OC i wynosiła
4,75OC. W 2013 roku (w porównaniu do 2012 roku) okres
grzania wydłużył się o 4 dni i wyniósł 217 dni. Wydłuże−
nie okresu grzewczego o 1,87% praktycznie pokrywa
wzrost zużytego ciepła w 2013 roku.

Analizując średnie zużycie ciepła do ogrzania 1m2 po−
wierzchni w budynkach mieszkalnych w ciągu 2013 roku
wynika, że mieści się ono w granicach od 0,43GJ/m2/rok
do 0,63GJ/m2/rok i jest ono takie samo jak w roku 2012.
Średnio mniejsze zużycie energii na ogrzanie 1m2 powie−
rzchni jest w budynkach wysokich i dużych, gdzie powie−
rzchnia ciągów komunikacyjnych jest mniejsza w
przeliczeniu na 1m2 powierzchni mieszkań. Ponadto bu−
dynki te charakteryzują się tym, że powierzchnia przegród
zewnętrznych odpowiedzialnych za straty ciepła w przeli−
czeniu na 1m2 powierzchni mieszkań jest mniejsza.

Największy spadek zużycia ciepła w stosunku do
2012 roku wystąpił w budynkach: 11T o 4,4%, 12T
o 4,9%, 15T o 3,3%, 9T1 o 3,7%, 14 T1 o 3,3%.

Największy wzrost zużycia ciepła w stosunku do
2012 roku wystąpił w budynkach: 1T o 4,9%, 5T
o 6,5, 7T o 4,7%, 9T o 9,5%, 10T o 7,8% i 2T1
o 6,5%. 

W pawilonie przy ul. Turkusowej 5 nastąpił 20% spa−
dek zużycia ciepła z uwagi na zakończenie prac remonto−
wych pawilonu (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie ocieplenia ścian).

Zużycie ciepła dla podobnych budynków jest różne
z uwagi na indywidualne potrzeby i przyzwyczajenia mie−
szkańców mieszkających w tych budynkach. Szczególnie
w okresie wiosennym zwróćmy uwagę na właściwe postę−
powanie przy wietrzeniu mieszkania. Jeżeli jest nam za
gorąco, zakręćmy zawory przy grzejnikach i dopiero póź−
niej otwierajmy okna. Postępując w ten sposób możemy
wiele zaoszczędzić. 

Logogryf panoramiczny Logogryf 

Litery z pól oznaczonych dadzą rozwiązanie.

Z liter umieszczonych w rzędach poziomych należy ułożyć wyrazy 7−
literowe. Początkowe litery są na właściwym miejscu. Litery z pól
koloru białego czytane poziomo dadzą rozwiązanie. 


