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Bezpieczna zmiana
na podzie ln ik i
e lekt roniczne

TAK CHCĘ 
MIESZKAĆ… 

ROZLICZANIE 
CIEPŁA

Z działalności
Rady Nadzorczej
W dniu 26.10.2009r. najważniejszą kwestią  

omawianą przez Radę Nadzorczą było za-
twierdzenie zmian do Regulaminu rozliczania kosz-
tów zużycia wody i odprowadzania ścieków, ustale-
nie odpłatności z tego tytułu oraz zasady wymiany  
i montażu wodomierzy w SM „Ustronie” w Rado-
miu.

dokończenie na stronie 5.

Jak uniknąć problemów z rozliczaniem podzielni-
ków elektronicznych, zwłaszcza w lokalach rozli-
czanych przez szereg lat przy użyciu podzielników 
wyparkowych.
Podzielniki elektroniczne nie różnią się od wypar-
kowych pod względem działania (również całkują 

dokończenie na stronie 2.

temperaturę w czasie).
Ich zaletami są:
-zmniejszenie możliwości nieuprawnionej inge-
rencji w wartość odczytu
- zmniejszenie zależności od zachowania techno-
logicznych rygorów przy produkcji kapilary/am-
pułki oraz cieczy

PARK MIEJSKI NA USTRONIU

11 LISTOPADA – dzień radości z wolnej ojczyzny
11 listopada obchodzimy 
Święto Niepodległości. Upa-
miętnia ono odzyskanie przez 
Polskę wolności po 123 latach 
niewoli. W tym dniu mają miej-
sce liczne działania o charak-
terze patriotycznym. 
W Klubie Osiedlowym “Ustro-
nie”, aby uczcić jedną z waż-
niejszych dat w historii Polski, 
został ogłoszony konkurs 
plastyczny pt. “11 listopad 
– Dzień Radości z Wolnej Oj-
czyzny” oraz Konkurs Pieśni  
i Piosenki Patriotycznej.

dokończenie na stronie 3.

Te słowa nieustannie wypowiadał starszy pan, 
mieszkaniec Ustronia.
Sąsiedzi pana Władysława żyli w ciągłym strachu 
w obawie o swoje zdrowie i życie. Horror trwał dłu-
go. Mieszkanie należy do Pana Władysława któ-
ry nikogo nawet służby spółdzielni nie wpuszczał 
… do czasu.
Rozmowy i prośby – administratora z uciążliwym 
mieszkańcem –  trwały rok, ale zakończyły się  
w końcu sukcesem. DLACZEGO WARTO ROZLICZAĆ 

I PŁACIĆ ZA CIEPŁO WEDŁUG ZUŻYCIA
Koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej stanowią znaczącą część 
opłat miesięcznych, ponoszonych przez 
mieszkańców budynków wielorodzinnych 
ogrzewanych centralnie. Koszty te z roku na 
rok rosną, co boleśnie odczuwają szczegól-
nie osoby o niższych dochodach.
Racjonalne gospodarowanie ciepłem i po-

dokończenie na stronie 4.

W związku z planami utworzenia na naszym osie-
dlu parku miejskiego który znajdowałby się w pa-
sie zieleni pomiędzy Jednostkami A i B, poniżej 
drukujemy treść pisma jakie Spółdzielnia przesła-

KOLEJNE AKTY 
odrębnej własności 

PODPISANE
Mieszkańcy bloków przy ulicy Cisowej 3; 5; 7 

oraz Jana Pawła II 2 i 4 mogli na początki 
listopada podpisać już pierwsze akty notarialne 
dotyczące ustanowienia odrębnej własności. 
Przypominamy że preferencyjne warunki wykupu 
mieszkań obowiązują do 30 grudnia 2009 roku.
Wszystkich zainteresowanych przekształceniem 
swojego lokalu w odrębną własność zapraszamy 
do spółdzielni do Biura Obsługi Mieszkańca sta-
nowisko nr 2.

(KR)

dokończenie na stronie 5.

dokończenie na stronie 2.

ła do Pana Prezydenta z prośbą o uwzględnienie  
w przyszłorocznym budżecie środków na utworze-
nie tego parku.

Olek Osuch-zwycięzca w konkursie plastycznym
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Recenzje... 

Nowa płyta De Press poświęcona jest pamięci pod-
ziemia niepodległościowego  - Żołnierzy Wyklętych 
– walczących z komunistyczną propagandą sowieckiej 
dyktatury. Walki prowadzone z komunistami w powo-
jennej Polsce pochłonęły 31 tys. ofiar i blisko ćwierć
miliona osób skazanych za przestępstwa polityczne.

De Press wykorzystali teksty wierszy i pieśni 
żołnierzy walczących z Sowietami przełożyli na współ-
czesne brzmienie instrumentów w fantastycznym roc-
kowym wydaniu.
Charakterystyczny głos Andrzeja Dziubka – wokalisty 
zespołu – i patriotyczne teksty partyzantki, pozwalają 
przenieść się w okres krwawych walk bohaterów Kon-
spiracyjnego Wojska Polskiego.

Pieśni w nowej aranżacji pomagają zrozumieć 
jak duże piętno nienawiści i przelanej krwi odbiło się na 
Polsce w okresie zniewolenia komunistycznego.

(ZIL)

dokończenie ze strony 1.

- tańsza obsługa i ekologia ( nie trzeba co roku wymie-
niać kapilar i plomby)
- zwiększenie kontroli pracy urządzenia(dane staty-
styczne zapisywane w pamięci urządzenia)
- brak zimnego parowania
Ostatnia z zalet w pewnych okolicznościach staje się 
problemem ponieważ nie należy rozliczać podzielni-
ków elektronicznych na zasadach określonych w regu-
laminach spółdzielni dotyczących rozliczeń z użyciem 
podzielników wyparkowych. Szczególnie dotyczy to 
zapisów o podziale kosztów ogrzewania na koszty stałe 
(rozliczany według powierzchni) i koszt zmienny (rozli-
czany według wskazań podzielników)...

Źródło: Administrator nr 10/2009

dokończenie ze strony 1.

Bezpieczna zmiana
na podzie ln ik i
e lekt roniczne

Celem konkursów było zapoznanie dzieci i młodzieży  
z problematyką odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści oraz przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę 
o wolność kraju w początkach XX wieku. 6 listopada 
zostały wręczone nagrody dla najlepszych małych ar-
tystów z naszego osiedla. Na spotkanie przybył Jan  
Zelek Prezes SM “Ustronie”, Janusz Gomszczyński 
Członek Rady Nadzorczej SM “Ustronie” oraz Piotr 
Kotwicki Radny z naszej dzielnicy. Część nagród dla 
zwycięzców ufundował Dariusz Wójcik Przewod-

niczący Rady Miejskiej w Radomiu. W konkursach 
brały udział dzieci i młodzież z osiedlowych świetlic, 
przedszkoli nr 10, 14 i 16, szkół podstawowych nr 4  
i 9, gimnazjum nr 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo 
Widzących w Radomiu oraz Świetlicy Pallotyńskiej 
“Caritas”.
Na konkurs plastyczny dostaliśmy ponad 100 prac, 
jednak tylko te najlepsze zostały wybrane na wysta-
wę pokonkursową. “Malunki” dzieci oceniali Katarzyna 
Pietrzak i Szymon Piasta wykładowcy z Wydziału Sztu-
ki Politechniki Radomskiej, którym bardzo dziękujemy 
za niełatwą pracę w wyborze najlepszych prac. Na 
ścianach Klubu Osiedlowego pojawiły się portrety Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego z wielkimi wąsami, postać 
przywódcy na jego ulubionej klaczy - Kasztance, żoł-
nierze wracający z walki – ranni, zmęczeni, ale szczę-
śliwi z wolnej ojczyzny oraz ludzie z flagami, kwiatami
w dłoniach wiwatujący na cześć Polski.
Nagrody w konkursie plastycznym otrzymali:
• w grupie wiekowej do 7 lat
I miejsce – Olek Osuch
II miejsce – Amelka Żuchowska, Igor Rutka
III miejsce – Wiktoria Wajs
wyróżnienia – Mikołaj Jastrzębski, Dawid Snopek, gru-
pa czterolatków “Krasnoludki” z PP nr 16

WSPOMINKI
Jesienne liście

„Zawsze kiedy spadające liście 
gromadzą się przed moim oknem,

wszystkie czerwono - złote,
słońce całuje wspomnienia. 

Od kiedy odszedłeś dni wloką się
 i niedługo usłyszę zimową pieśń,

 ale tęsknię za tobą najmocniej kochanie,
 kiedy jesienne liście zaczynają spadać.”  

Słynny standard jazzowy 
(The Autumn Leaves 1945r.)

Bywają na tym świecie specyficzni ludzie, którzy mają
dar otwierania ludzkich serc, a życie ich jest jak film, po
którym wychodzi się w ciszy i milczeniu. Jak sen koń-
czą się nagle i niby wszystko wygląda tak jak zawsze, 
ale w środku nie ma nikogo, a tęsknota dzielnie czyni 
swoją powinność. 
Ten tekst jest właśnie o takiej osobie, której już nie ma, 
a odejście jej było jak wstrząsająca nowość.
Zdarzyło się i nie mogę jeszcze w to uwierzyć, 
bo wciąż pamiętam te oczy co na mnie patrzyły 
i te usta, które do mnie mówiły. Lecz pomimo tej 
pustki wyczuwam bliskość, która mnie nie opusz-
cza. Czasami tylko budzę się w środku nocy i sło-
wa piszą się same. Modlę się, że dotrą do Ciebie  
o pierwszym blasku. 
Tylko to nam pozostało…

Pamięci Teresy
Monika Kowalczyk

11 LISTOPADA – dzień radości z wolnej ojczyzny
• w grupie wiekowej 8-9 lat
I miejsce – Emilia Myrta
II miejsce – Mateusz Makowski
III miejsce – Łukasz Chmiel
wyróżnienia – Ada Pawłowska, Kaja Bukowska, Wikto-
ria Fałek, Bartek Płoński
• w grupie wiekowej od 10 lat
I miejsce – Marta Cholewińska
II miejsce – Kinga Kaszycka
III miejsce – Magda Dalmata, Justyna Bernat
wyróżnienia – Paulina Kacprzak, Roksana Czajka

Specjalne wyróżnienie od Piotra 
Kotwickiego dostała Maria Kiecka 
za malarską pracę przedstawiającą 
nasz osiedlowy blok ozdobiony pol-
skim flagami.
Jurorami w konkursie wokalnym byli 
wszyscy przybyli goście a przewod-
niczył im Stefan Męczak nauczyciel 
muzyki. Obrady były burzliwe i osta-
tecznie jury postanowiło nadać jedy-
nie wyróżnienia dla 5-letniego woka-
listy Bartosza Gumińskiego oraz dla 
starszych artystów Oliwi Kowalczyk, 
Marty Włodarczyk, Łucji Bojek, Alek-
sandry Jaworskiej, Mateusza Pisto-
wicza. Zespoły z PP nr 16 “Pajacy-
ki” i “Iskierki” zdobyły uznanie Jana 
Zelka, który nagrodził ich słodkimi 
upominkami. Tego dnia na naszej ma-
łej scenie mogliśmy usłyszeć “Rotę”, 

“Płynie Wisła, płynie”, “Rozkwitły pąki”, “Legiony” oraz 
wiele innych pieśni i piosenek patriotycznych.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom, życzymy kolej-
nych sukcesów i zapraszamy na kolejne konkursy  
w Klubie Osiedlowym “Ustronie”.

(GK)

Prezes SM Ustronie oraz radny Piotr Kotwicki gratulują najmłodszemu zwycięzcy
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WAŻNE TELEFONY
SM USTRONIE

ul. Wyścigowa 19, 26 – 611 Radom

●Dział Obsługi Mieszkańca:
   048-385-74-00 do 02
●Sekretariat: 048-385-74-03
●Administracja Jedn. A: 048-385-74-13
●Administracja Jedn. B: 048-385-74-16
●Administracja Jedn. C: 048-389-67-83
●Administracja Jedn. M: 048-389-67-84
●Administracja Jedn. P– w siedzibie 
spółdzielni:048-385-74-00
●Pogotowie Techniczne: 048-385-74-04

Awarie dźwigów należy zgłaszać:
- w dni powszednie: od godz. 1500 
– 2300  na numer tel. 048/ 385 74 04

- w niedziele i święta od godz. 800 -2000 
na numer telefonu 048/ 385 74 04

W godz. od 2300 – 700 w dni powszednie
i od 20.00 – 7.00 w niedziele i święta
awarie należy zgłaszać na numery tel.:

Jednostka A – 607 101 809; 
Jednostka B – 603 421 470 oraz 880 916 505
Jednostka C – 608 419 491 oraz 663 939 908
Jednostka M – 880 916 505

POGOTOWIE DŹWIGOWE
W SM USTRONIE

Pan Władysław  ostatecznie wyraził zgodę na 
posprzątanie mieszkania przez służby spółdzielni  

TAK CHCĘ 
MIESZKAĆ… 

i firmy Sita.
To co zastaliśmy na 22 mkw wprawiło nas w osłu-
pienie i nie dowierzanie, że do takiego stanu moż-
na doprowadzić własne mieszkanie.
Sprzątanie zaniedbanego lokalu trwało pełne dwa 
dni robocze.
Wywieziono cztery kontenery: silników samocho-

dowych, gazet, butelek plastiko-
wych i starych szmat, a także 
dziewięć telewizorów.
Nie obyło się bez masek.
Odór jaki wydobywał się z we-
wnątrz nie pozwalał pracować 
dłużej niż 5 min, po czym do 
sprzątania przystępowała na-
stępna ekipa – wymiennie.

W ciągu dwóch dni, jakie 
przeznaczyliśmy na uprzątnięcie 
lokalu, na szczególne podzię-
kowanie zasługują dzielnicowi 

dokończenie ze strony 1.

POGOTOWIE
TECHNICZNE

 PogotowieTechniczne zapewnia 
mieszkańcom Spółdzielni Mieszka-

niowej „USTRONIE” fachową  
i szybką pomoc w zakresie napraw 

wynikających z regulaminu
SM „USTRONIE”

oraz usług remontowych.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 

przez całą dobę.
048/ 385-74-04, 0/601-602- 045

naszego osiedla, panowie: Artur Gołębiewski  
i Wojciech Kogut, którzy asystowali przez cały czas 
trwania akcji.
Zainteresowanie było również ze strony telewizji 
TVN 24, która w programie „Prosto z Polski” po-
kazała reportaż przedstawiający losy pana Włady-
sława.

Spółdzielnia zrobiła wszystko co w jej mocy, 
ale tak samotny człowiek nie może zostać zdany 
sam na siebie. Dlatego apelujemy do Miejskiego 
Ośrodka Opieki, aby zainteresował się panem 
Władysławem i zapewnił mu choć jeden posiłek 
dziennie i tapczan do spania, którego 
do tej pory nie posiadał. 

(ZIL)



-4-

dokończenie ze strony 1.

ROZLICZANIE CIEPŁA
ziom jego zużycia są istotne nie tylko z punktu widzenia bu-
dżetów domowych. Mają również swój wymiar ekonomiczny w 
skali całego kraju. Sektor komunalno-bytowy, którego częścią 
są gospodarstwa domowe zużywa, bowiem 40% produkowa-
nej w kraju energii, z czego około 86%  w postaci ciepła. (…)
Obniżenie temperatury w mieszkaniu o 1 st.C zmniejsza zużycie 
ciepła o około 6 %.
(…) Indywidualne systemy rozliczeń oparte na tzw. podzielnikach 
kosztów ogrzewania z powodzeniem funkcjonują w Polsce już  
w około 3 milionach mieszkań. Oznacza to jednak, że systemów 
takich nadal nie stosuje się w połowie z istniejących mieszkań.
Przy zachowaniu pożądanego komfortu cieplnego w pomieszcze-
niach, systemy te pozwalają obniżyć ponoszone przez mieszkań-
ców opłaty za centralne ogrzewanie średnio od około 15% nawet 
do 30%.
Kto jest rozliczany z indywidualnego zużycia stara się płacić 
mniej. Jednocześnie czas zwrotu nakładów ponoszonych na wdro-
żenie systemu rozliczeń, jest najkrótszy w porównaniu do innych 
działań termomodernizacyjnych, mających na celu ograniczenie 
zużycia ciepła.
Oczywiście, zabiegi termomodernizacyjne takie jak ocieplanie 
ścian, wymiana okien i modernizacja systemu ogrzewczego są 
niezbędne dla radykalnego zmniejszenia zużycia ciepła przez 
budynek, zwłaszcza w starych budynkach (głównie wielkopłyto-
wych), dla których ówczesne wymagania izolacyjności ścian ze-
wnętrznych były dwu lub trzykrotnie niższe od obecnych. (…)

źródło: strona internetowa www.mg.gov.pl
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Rada Nadzorcza zatwierdziła również 
zmiany do Regulaminu kosztów dosta-
wy ciepła do budynków, kosztów do-
konywania rozliczeń z użytkownikami 
lokali za centralne ogrzewanie i pod-
grzanie wody w SM „Ustronie”. Dotyczą 
one jedynie § 1 Regulaminu dotyczące-
go przywołania podstawy prawnej i nie 
zmieniają Regulaminu pod względem 
merytorycznym.

Rada Nadzorcza wyraziła także zgodę 
na rozksięgowanie salda funduszu re-
montowego mienia ogólnego na dzień 
31.12.2009r. na nieruchomości pod-
stawowe według ich powierzchni użyt-
kowej. Przeksięgowane środki zostaną 
wykorzystane na remonty w poszcze-
gólnych nieruchomościach.

 (MoKo)

Z działalności
Rady

Nadzorczej
dokończenie ze strony 1.

Zarząd SM „Ustronie” informuje, że w dniu 26.10.2009r. Rada Nadzorcza  zatwierdziła zmiany 
do Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków, ustalenie odpłatności  
z tego tytułu oraz zasady wymiany i montażu wodomierzy w SM „Ustronie” w Radomiu.
Regulamin obowiązuje od dnia 26.10.2009r., natomiast Załącznik do Regulaminu dotyczący zasad 
wnoszenia zaliczek będzie obowiązywał od 01.08.2010r.
Tekst jednolity Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni www.ustronie.radom.
pl oraz w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 34.
Poniżej publikujemy treść podjętej uchwały.

UCHWAŁA NR 120
PODJĘTA NA POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ

W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
dot. Zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowa-
dzania ścieków, ustalenie odpłatności z tego tytułu oraz zasady wymiany i montażu wodomierzy  
w SM „Ustronie” w Radomiu wraz ze zmianami.
Podstawa prawna: § 41 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółdzielni.

§ 1
Rada Nadzorcza zatwierdza jednolity tekst Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odpro-
wadzania ścieków, ustalenie odpłatności z tego tytułu oraz zasady wymiany i montażu wodomierzy 
w SM „Ustronie” w Radomiu z naniesionymi zmianami.

§2
1. Jednolity tekst Regulaminu wraz z załącznikami stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały  
i stanowi integralną część Uchwały. Zmiany zatwierdzone przedmiotową uchwałą zostały zazna-
czone w tekście jednolitym wytłuszczonym drukiem.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 26.10.2009r. 
3. Załącznik Nr 2 do Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków, 
ustalenie odpłatności z tego tytułu oraz zasady wymiany i montażu wodomierzy w SM „Ustronie”  
w Radomiu dot. zasad wnoszenia zaliczek obowiązuje od 01.08.2010r., z tym dniem tracą moc 
następujące przepisy Regulaminu: Rozdział V - Zasady odczytów (§ 14) oraz Rozdział VI – Zasady 
wnoszenia opłat za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków (§ 15-§ 16).

§3
Uchwałę powierza się do wykonania Zarządowi.

Prezydent Miasta Radomia 
Pan Andrzej Kosztowniak
Ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom

Mając na względzie pomysł Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu, doty-
czący budowy parku miejskiego na osiedlu USTRONIE,  Zarząd Spółdzielni informuje, że Walne Zgroma-
dzenie Członków SM USTRONIE w dniu 12.06.2009r. podjęło uchwałę wyrażającą zgodę przeniesienia na 
rzecz Gminy Miasta Radom prawa użytkowania wieczystego działki 305/11 o pow. 2 ha 1190 m2, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta RA1R/00020086/6. 
Biorąc pod uwagę bardzo duże zaangażowanie mieszkańców naszego osiedla oraz podjętą uchwałę 
przez najwyższy organ naszej spółdzielni zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o ujęcie w przyszło-
rocznym – 2010 r. budżecie Gminy Miasta Radom środków finansowych umożliwiających rozpoczęcie tak
ważnego dla naszego osiedla projektu mającego nie tylko charakter osiedlowy, ale również ogólnomiejski, 
wprowadzając tym park na osiedlu Ustronie do systemu zieleni miejskiej. 
W załączeniu przesyłamy kopię Uchwały Nr 45 Walnego Zgromadzenia SM USTRONIE z dnia 
12.06.2009r.
[ podpisy w oryginale]
Otrzymują:  Do wiadomości:
1. Adresat   1. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Radomiu
2. DI a/a   2. Komisja Budżetowa Rady Miejskiej w Radomiu

(KR)

PARK MIEJSKI NA USTRONIU
dokończenie ze strony 1.
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Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa USTRONIE
ogłosiła konkurs na wybór firmy ubezpieczeniowej na 2010 rok.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs - ubez-
pieczenie 2010” w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. 
Wyścigowej 19 w nieprzekraczalnym terminie do 26.11.2009 r. do godziny 
9.00 na biurze podawczym, stanowisko nr 1 (Dział Obsługi Klienta).
Otwarcie ofert nastąpi 26.11.2009 r. o godz. 9.15 w sali narad w siedzibie 
Spółdzielni.
Specyfikację można odebrać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 33 w godzi-
nach urzędowania.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
W okresie ostatnich dwóch lat majątek Spółdzielni ubezpieczony był w firmie 
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A  z siedzibą w Lublinie ul. Wolska 11.

Komunikat
Opis pozycji B C

1000101019 PLACOWA 13/17  24     12    
1000101020 PLACOWA  9\11  27     14    
1000101030 PLACOWA  5\7  14     7    
1000101040 PLACOWA  1/3  14     7    
1000101054 STAROOPATOWSKA  19  33     16    
1000201001 GRENADIERÓW 5  26     13    
1000201002 PCK  9\11  25     13    
1000201003 GRENADIERÓW 7\9  19     10    
1000201004 KOMANDOSÓW  4  27     14    
1000201006 PCK 1  37     18    
1000201007 KOMANDOSÓW  2  30     15    
1000201008 GAGARINA  2  16     8    
1000201051 PCK 3  27     14    
1000201052 PCK  5  32     16    
1000201053 PCK  7  26     13    
1000301017 GAGARINA  11  26     13    
1000301018 GAGARINA  9  37     18    
1000401015 GAGARINA  3\5\7  27     14    
1000401016 GAGARINA  13/15/17  36     18    
1000501009 GRENADIERÓW 6  22     11    
1000501010 GRENADIERÓW 8  21     11    
1000501011 GRENADIERÓW 10  29     14    
1000501012 GAGARINA  25  19     10    
1000501013 GRENADIERÓW 12\14\16  33     16    
1000501014 GAGARINA  21/23  26     13    
2000602024 SANDOMIERSKA 16  34     17    
2000602025 SANDOMIERSKA 12  27     14    
2000602026 SANDOMIERSKA 10  17     8    
2000702019 SANDOMIERSKA 26  28     14    
2000702020 SANDOMIERSKA 24  22     11    
2000702021 SANDOMIERSKA 30  29     15    
2000702022 SANDOMIERSKA 28  27     14    
2000702023 SANDOMIERSKA 22  25     12    
2000802027 SANDOMIERSKA 17  29     15    
2000802028 SANDOMIERSKA 15  25     12    
2000802029 SANDOMIERSKA 13  22     11    
2000802030 SANDOMIERSKA 11  26     13    
2000802031 SANDOMIERSKA 9  29     15    
 4002004002 ŚWIÊTOKRZYSKA 11  17     8    
 4002004003 ŚWIÊTOKRZYSKA 13  15     7    
 4002004005 ŚWIÊTOKRZYSKA 15  28     14    
 4002004006 ŚWIÊTOKRZYSKA 17  20     10    
 4002004007 ŚWIÊTOKRZYSKA 21  23     12    
 4002004008 M£ODZIANOWSKA 154  31     16    
 4002004009 ŚWIÊTOKRZYSKA 31  22     11    
 4002004010 ŚWIÊTOKRZYSKA 25  21     11    
 4002104004 ŚWIÊTOKRZYSKA 2   15     7    
 4002204012 WIEJSKA 58    19     10    
 4002304011 WIEJSKA 62   19     10    
 4002404013 PO£UDNIOWA 12  24     12    
 4002404014 GAJOWA 43  21     11    

B - średnie zuzycie w jednostkach (jpko) na m2

C- 0,5 sredniego zuzycia w jednostkach (jpko) na m2

W następnym numerze zamieścimy dane dla kolejnych bloków.

Przedstawione w tabeli średnie zużycie jednostek po korekcie (jpko) na m2  
w poszczególnych budynkach pozwoli Państwu w przybliżeniu wyliczyć średnie 
zużycie w danym lokalu mieszkalnym. Należy pomnożyć średnie zużycie na  
1 m2 w danym budynku przez ilość m2 powierzchni użytkowej mieszkania.

Wyliczona w ten sposób ilość jednostek odpowiada w przybliżeniu wartościowo wysokości 
wpłacanych zaliczek i spowoduje zmniejszenie dopłat i zwrotów.
Średnie zużycie na lokalu będzie odniesieniem 
a) dla lokali o dużym zużyciu – zachęta do zmniejszenia zużycia a tym samym obniżenia dopłat
b) dla lokali o minimalnym zużyciu do zwiększenia zużycia do poziomu zbliżonego do średniego 
– a tym samym nie będziecie Państwo płacić za zawyżenie zużycia tzw. doszacowanie.
Gospodarujmy racjonalnie ciepłem dla celów c.o. bo jest drogie.
         

Z poważaniem Zarząd 

RACJONALNE OGRZEWANIE

ROZWAŻANIA COMIESIĘCZNE
PATRZ, JESTEM TUTAJ
Czuwać znaczy, między innymi, być dyspozycyjnym, być gotowym do działania. 
Jeśli czuwamy, to nie dla samego czuwania, ale ze względu na powierzone zadanie. 
Czuwamy, by móc spotkać Boga, gdy przyjdzie, aby móc podjąć to zadanie, jakie 
chce nam powierzyć. „Oto jestem” – mówi osoba dyspozycyjna. Tak mówią Samuel  
i Izajasz, kiedy wzywa ich Bóg. „Oto ja, służebnica Pańska” – mówi najbardziej dys-
pozycyjna spośród wszystkich osób, będąca przykładem dla każdego chrześcija-
nina. We wnętrzu człowieka otwartego jest miejsce, w którym potrafi przyjmować
innych. Jest w nim przestrzeń na smutki i radości ludzi.
Z dość dużą łatwością umiemy rozpoznać, czy ktoś jest dyspozycyjny, czy nie, czy 
może stać się domem dla nas, czy jest zamknięty. Przeciwieństwem dyspozycyjno-
ści jest zajmowanie się sobą.
Doprawdy, bardzo to sugestywne określenie! Niektórzy ludzie mają zawsze na 
drzwiach umieszczony szyld z napisem: „Zajęty”. Czego sam napis nie powie, jest 
zrozumiałe dla wszystkich, a mianowicie: dana osoba jest zajęta sobą. Czy przypad-
kiem sami, nie wiedząc o tym, nie wywieszamy sobie takiego szyldu?

Jacy jesteśmy w relacjach z innymi ludźmi, tacy jesteśmy również w relacji  
z Bogiem: dyspozycyjni albo zajęci sobą, otwarci lub zamknięci. Bóg przyjdzie do 
nas nie tylko w dniu ostatecznym, nie przychodzi jedynie na Boże Narodzenie albo  
w Eucharystii, ale przybywa w każdej chwili. Jest zawsze przychodzącym.  
Czy jednak nie jesteśmy wciąż albo prawie zawsze zajęci sobą? Tracimy wówczas 
tę radość, którą Bóg chce  
z nami dzielić, pozwalając 
nam uczestniczyć w swoim 
zbawczym dziele na świecie. 
W Księdze Apokalipsy wspól-
nota w sardem otrzymuje suro-
we ostrzeżenie, ponieważ nie 
jest dyspozycyjna i nie troszczy 
się o to, że Pan w każdej chwili 
może nadejść: „stań się czuj-
nym (…). Jeśli więc czuwać nie 
będziesz, „przyjdę jak złodziej”, 
i nie poznasz,  o której godzinie 
przyjdę do ciebie” (Ap 3,2-3).
To przykre nie być gotowym, 
gdy Pan zapuka do drzwi. 
Ile radości moglibyśmy dać i ile 
otrzymać, gdybyśmy nie mar-
nowali tylu danych nam szans!
 Wilfrid Stinissen
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