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Jak mieszkańcy dbają o porządek...

Niebezpieczeństwo 
zatrucia tlenkiem 

węgla – czyli
co powinniśmy 

wiedzieć o tzw. czadzie

Dokończenie na stronie 2.

To był elektryzujący koncert muzyczno-
poetycki „Dokąd zmierzasz człowieku”

Po raz kolejny publikujemy  
w naszym biuletynie zdjęcie, które 
świadczy o tym jak sami mieszkańcy 
dbają zarówno o porządek wokół 
śmietników jak i o segregację wytwa-
rzanych śmieci.

Altana śmietnikowa przy ul. Ciso-
wej 7, jak widać na zdjęciu śmieci roz-

Wraz z rozpoczęciem kolejnego sezonu 
grzewczego wzrasta zagrożenie zatrucia cza-
dem. Najskuteczniejszym sposobem ochrony 
przed niebezpiecznym działaniem tlenku 
węgla jest montaż odpowiednich czujni-
ków. Najczęstszym źródłem zatrucia tlenkiem 
węgla bywa niesprawna domowa instalacja 
kominowa albo nieszczelne urządzenie, które 
może go wydzielać.

JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM 
WĘGLA?

- lekki ból, mdłości, wymioty, ogólne zmę-
czenie i osłabienie - lekkie zatrucie, 

- nasilający się ból głowy, senność, zabu-
rzenia świadomości i równowagi, trudności  
z oddychaniem, oddech przyśpieszony, zabu-
rzenia rytmu serca - średnie zatrucie, 

- drgawki, utrata przytomności - ciężkie 
zatrucie.

Osłabienie i znużenie, które czuje zacza-
dzony oraz zaburzenia orientacji i zdolności 
oceny zagrożenia, powodują, że jest on cał-
kowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagroma-
dzenia trucizny), traci przytomność i - jeśli nikt 
nie przyjdzie mu z pomocą - umiera.

Wystarczyło zaprosić dwie znakomite 
osobowości, by spotkanie z publicznością  
w Galerii Klubu Osiedlowego „Ustronie” stało 
się wydarzeniem, którego nie sposób nie 
zauważyć i nie docenić. Pierwsza osoba to - 
uczulony na piękno - poeta Czesław Banasz-

czyk ze swoim różnorodnym, bogatym poetyc-
kim dorobkiem - tym razem niezwykle poważ-
nym. 

Druga postać to bardzo znany muzyk - 
pianista, organista i klawesynista - pan Robert 
Grudzień. Muzyk z półki najwyższej - absol-
went Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Hoch-
schulefür Musik w Düsseldorfie. Jednym sło-
wem człowiek wszechstronnie wykształcony 
a przy tym solista Filharmonii Lubelskiej oraz 
kompozytor a także dyrektor Fundacji im. 
Mikołaja z Radomia. Czynnie koncertujący  
z największymi gwiazdami estradowymi róż-
nych dziedzin w Polsce i na świecie.

Dokończenie na stronie 3.

rzucone są wokół pojemników a więk-
szość pojemników stoi zamknięta i są 
puste.

Ponadto wraz z odpadami segre-
gowanymi wymieszane były liście zali-
czane do odpadów zielonych oraz inne 
odpady.

Dokończenie na stronie 2.
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Dokończenie ze strony 1.

JAK POMÓC PRZY ZATRUCIU TLENKIEM 
WĘGLA? 

. należy natychmiast zapewnić dopływ 
świeżego, czystego powietrza,

. jak najszybciej wynieść osobę poszkodo-
waną w bezpieczne miejsce, na świeże powie-
trze,

. rozluźnić poszkodowanemu ubranie - 
rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż 
nie można doprowadzić do jego przemarznię-
cia,

. wezwać służby ratownicze (pogoto-
wie ratunkowe - 999, straż pożarna - 998 lub 
112); jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze 
zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie 
przystąpić do wykonania sztucznego oddycha-
nia i masażu serca.

PRAWIDŁOWA INSTALACJA
Zainstalowania lub wymiany piecyka gazo-

wego może dokonać jedynie uprawniony spe-
cjalista, zgodnie z instrukcją producenta. 
Wykonywanie prac instalacyjnych i regulacyj-
nych przez osobę nieuprawnioną może stwo-
rzyć zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkań-
ców. Takie same wymagania, co do prac insta-
lacyjnych i regulacyjnych, dotyczą kuchenek 
gazowych. Kuchenka powinna znajdować się 
jak najbliżej wywiewnej kratki wentylacyjnej, 
a stanowiska pracy powinny być usytuowane 
między oknem a kuchenką, tak, aby następo-
wał nad nimi przepływ świeżego powietrza.

STAŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA
Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) 

powietrza do urządzenia, w którym nastę-
puje spalanie gazu ma podstawowe znacze-
nie. Brak dopływu świeżego powietrza powo-
duje niedobór tlenu. Wynikiem tego niedo-
boru jest niezupełne spalanie i powstawanie 
tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy np. 
okna mieszkania są szczelnie zamknięte. Stały 
dopływ świeżego powietrza do mieszkania 
jest również warunkiem niezbędnym swobod-
nego odpływu spalin. W związku z tym należy 

Niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla
– czyli co powinniśmy wiedzieć o tzw. czadzie

pamiętać, aby przed każdą kąpielą dobrze 
przewietrzyć łazienkę, szczelne okna powinny 
być wyposażone w nawiewniki powietrza,  
a podczas kąpieli uchylić okno lub lufcik w 
mieszkaniu. Zasłanianie kratek wentylacyj-
nych, zarówno nawiewnej w drzwiach do 
łazienki, jak i wywiewnej na wlocie do prze-
wodu wentylacyjnego, grozi śmiertelnym 
zatruciem.

SWOBODNY ODPŁYW SPALIN
Piecyk gazowy powinien być szczelnie 

przyłączony do przewodu spalinowego, a ten 
musi być szczelny i drożny. Nieszczelny komin 
powoduje osłabienie ciągu lub może być przy-
czyną przenikania spalin do sąsiadujących  
z nim pomieszczeń i zatrucia znajdujących się 
tam osób. Warunkiem swobodnego odpływu 
spalin jest jednak nie tylko drożny przewód 
spalinowy, lecz także stały dopływ świeżego 
powietrza do pomieszczenia, w którym nastę-
puje spalanie gazu. Nie będzie odpływu spalin, 
jeżeli pracujący piecyk gazowy będzie się znaj-
dował w zamkniętym, uszczelnionym mieszka-
niu. Stały dopływ powietrza do pomieszcze-
nia, w którym włączono piecyk gazowy, jest 
więc warunkiem niezbędnym do spełnienia 
dwóch podstawowych wymagań bezpieczeń-
stwa - zupełnego spalania gazu i swobodnego 
odpływu spalin.

Podczas kąpieli nie należy włączać wenty-
latora w kuchni lub w innym miejscu w miesz-
kaniu, ponieważ jego działanie osłabia natu-
ralny ciąg spalin w przewodzie spalinowym 
piecyka gazowego.

DOBRY STAN TECHNICZNY URZĄDZENIA 
GAZOWEGO

Urządzenia gazowe powinny być utrzymy-
wane w czystości i w dobrym stanie technicz-
nym, a także okresowo kontrolowane zgodnie 
z zaleceniami producenta. Obowiązek utrzy-
mania wymaganego stanu technicznego urzą-
dzeń gazowych i ich udostępnienia do kon-
troli nakłada na użytkownika lokalu Rozporzą-

dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w spra-
wie warunków technicznych użytkowania 
budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 
9.09.1999 r., poz. 836, § 17 ust. 1 i 2). W tro-
sce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny 
do tego obowiązku powinien się poczuwać 
każdy użytkownik urządzeń gazowych. Piecyk 
gazowy używany od wielu lat należy niezwłocz-
nie zgłosić do kontroli. Stary, zużyty, nieczysz-
czony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża 
życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazo-
wego może być powierzona wyłącznie osobom 
posiadającym stosowne uprawnienia.

CZUJNIK CZADU
Warto w mieszkaniu zainstalować czujkę 

dymu oraz czujkę tlenku węgla. Podstawową 
funkcją czujki tlenku węgla jest wykrywanie 
czadu i generowanie sygnałów alarmowych w 
sytuacji wykrycia jego nadmiernego stężenia 
w powietrzu. Podnosi ona poziom bezpieczeń-
stwa w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko 
zaczadzenia, pozwala na szybką reakcję w sytu-
acji zagrożenia życia. Tego typu czujki powinny 
znaleźć się w pokojach z kominkiem lub pie-
cem kaflowym, w pomieszczeniach z kuchen-
kami gazowymi, w łazienkach z gazowymi pod-
grzewaczami wody. Czujka odpowiednio wcze-
śnie zasygnalizuje niebezpieczeństwo, wydając 
bardzo głośny dźwięk. Nawet śpiącego sygnał 
ten potrafi obudzić i postawić na nogi. Mamy 
wtedy szansę na opuszczenie zagrożonego 
obszaru. Nie należy montować czujek przy 
oknie, kratkach, przewodach wentylacyjnych 
czy w miejscach zbyt zawilgoconych. Niewła-
ściwie dobrane ustawienie czujki może nega-
tywnie wpłynąć na jej pracę i skuteczność. 
Zalecane umiejscowienie czujek, jak również 
lokalizacje, których należy unikać, znajdują się 
w instrukcjach dołączonych do ww. urządzeń.

K.R.

Jak mieszkańcy dbają o porządek...
W związku z zaistniałą sytuacją,  

wszystkie odpady leżące wokół pojem-
ników zostały odebrane jako odpady 
„zmieszane”. 

Przypominamy, że na terenie 
naszej Spółdzielni odpady komunalne 
zbierane są w sposób selektywny.

Na pojemnikach umieszczone 
zostały naklejki – ODPADY MOKRE 
oraz ODPADY SUCHE informujące 
jakiego rodzaju śmieci należy do nich 
wrzucać. Nie ma również pojemni-
ków siatkowych. Pozostały natomiast 
pojemniki metalowe na szkło.

Oznacza to,  że wszyscy miesz-

kańcy zobowiązani są do segre-
gacji wytwarzanych odpadów.

Nieprzestrzeganie przez 
mieszkańców segregacji odpa-
dów rodzi odpowiedzialność 
zbiorową. Wynika to z faktu trud-
ności w ewentualnym ustaleniu, 
którzy z mieszkańców budynku 
wielorodzinnego nie dokonują 
selekcji odpadów. W związku 
z tym niezależnie od faktu czy 
mieszkaniec przestrzega segre-
gacji będzie zobowiązany do 
zapłaty wyższej stawki opłaty 
naliczanej za odpady mieszane.

Dokończenie ze strony 1.
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Tym razem to tych dwóch artystów 
- w scenicznym duecie - stworzyło głę-
boko poruszający i bardzo spójny pro-
gram, gdzie słowa i muzyka wyjątkowo 
pięknie się uzupełniały. A wbrew ate-
uszom wiersze pana Czesława Banasz-
czyka bardzo mocno splatają się z pol-
ską kulturą zakorzenioną w chrześcijań-
stwie. Są w nich odwołania do Boga, 
propaguje w nich zapomniane a cza-
sem wręcz wyśmiewane wartości, takie 
jak uczciwość, honor, wierność danemu 
słowu, szacunek i zrozumienie dla dru-
giego człowieka a także zwykłą, bezinte-
resowną pomoc.

To właśnie w naszym, znanym 
już w Radomiu w poetyckich kręgach 
- Klubie „Ustronie” - pan Czesław przy 
współpracy z panem Robertem Grud-
niem, zaprezentował ten swój najnow-
szy projekt artystyczny, który - jak się 
okazało - był spektaklem premiero-
wym, pierwszy raz oficjalnie wystawia-
nym. Dziękujemy za tak bardzo niesa-
mowitą dawkę tej refleksyjnej poezji, 
skłaniającej do zadumy nad sensem 
życia w tym świecie nasyconym często 
fałszem, kłamstwem  i okrucieństwem... 
Ale też i prawdą, szczęściem, dobrocią, 
pięknem, kolorem nadziei, marzeniami  
i wiarą. Dziękujemy za cudowną 
muzykę.

Łzy wzruszenia widoczne w oczach 
bardzo wrażliwej, radomskiej publicz-
ności były dla wykonawców największą 
nagrodą i podziękowaniem.

Dziękując za tak bardzo uducho-
wiony wieczór, mamy cichą nadzieję, że 
następna tak emocjonująca premiera 
odbędzie się także w naszym Klubie.

J P.

Dokończenie ze strony 1.

To był elektryzujący koncert muzyczno-poetycki „Dokąd zmierzasz człowieku”
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Autorska wystawa rzeźby Piotra Mikosa

20 listopada 2015 roku w Galerii Klubu 
Osiedlowego „Ustronie” odbyła się autorska 
wystawa rzeźb znanego mieszkańca Ustronia 
Pana Piotra Mikosa.

Pan Piotr urodził się w Stawkach w gmi-
nie Głowaczów. Już w dzieciństwie strugał 
różne postacie, przedmioty w korze olchy, 

ale prawdziwą 
pasję odkrył 
dopiero po 
przejściu na 
emeryturę.

J a k o 
młody chło-
pak wyje-
chał na Śląsk, 
gdzie pracował  
w kopalni i zaj-
mował się spor-
tem. Pod koniec 
lat 70-tych wró-
cił w rodzinne 
s t r o n y ,  
a następnie 

zaczął pracować w Radomiu. Tutaj spotkał na 
swojej drodze rzeźbiarza Władysława Grusz-
czyńskiego, który prezentował i opowiadał 
mu o swojej twórczości.

Będąc już na emeryturze powrócił do 
swojej pasji. Artysta twierdzi, że nigdy nie 

jest za późno na 
realizację swo-
ich marzeń. Swoje 
dzieła tworzy 
w osiedlowym 
garażu, rzeźbiąc w 
drewnie lipowym, 
grabie i buku. 
Większość z rzeźb 
to motywy biblijne 
– Jezus Frasobliwy, 
Pieta, Chrystus  
z młodzieżą. Pła-
skorzeźbę przed-
stawiającą Chry-

stusa z uczniami przekazał ciężko chorej, 
wówczas 9-letniej, Kasi Buchacz. Madonnę 
z łasiczką, płaskorzeźbę , wraz z wnukiem 
Adrianem podarował Jurkowi Owsiakowi na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Pan Piotr w roku 2002 wyrzeźbił postać kibica 
Radomiaka - “wtedy napisałem na jednym  
z jej elementów II LIGA  i stało się! Nieco póź-
niej “zieloni” weszli do niej. Ta rzeźba niesie 
ze sobą przesłanie”.

Rzeźbiarz ma na swoim koncie wystawy: 
w Miejskim Ośrodku Kultury “Amfiteatr”,  
w III LO im. D. Czachowskiego, w Miejskim 
Centrum Kultury i Informacji Międzynarodo-
wej w Radomiu, w Domu Kultury w Kozieni-
cach.

Piotr Mikos wykonał ponad 1000 rzeźb. 
Część z nich została sprzedana. Niektóre 
rzeźby wyjechały za granicę do Stanów Zjed-
noczonych, Niemiec i Austrii. Można je zoba-
czyć także w kilku miastach Polski.

W Klubie Osiedlowym „Ustronie” to 
jego druga wystawa.

(AJ)

Zmiana w dziedziczeniu spadków
W dniu 28 października 2015 r.,  weszła 

w życie zmiana dotycząca dziedziczenia 
spadków a w szczególności przyjęcie spadku 
z dobrodziejstwem inwentarza.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją Kodeksu 
cywilnego, ustalenia stanu majątku  
w momencie przyjmowania spadku z dobro-
dziejstwem inwentarza będzie można doko-
nać samodzielnie w sądzie lub u notariusza. 
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało 
do tego celu specjalne formularze. W myśl 
wprowadzonej zmiany zostanie ograniczona 
odpowiedzialność za długi spadkowe, tzn. 
niezłożenie przez spadkobiercę oświadcze-
nia będzie skutkowało przyjęciem automa-
tycznie spadku z dobrodziejstwem inwenta-
rza czyli spadek zostanie nabyty do wartości 

aktywów nabytego spadku.

A zatem zgodnie z przyjętą ustawą, 
jeśli spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od 
dnia, gdy dowiedział się o spadku, nie złoży 
oświadczenia o jego odrzuceniu lub przy-
jęciu, wtedy będzie to oznaczało przyjęcie 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli 
z ograniczeniem odpowiedzialności za długi.

Drugą zmianą jest możliwość sporzą-
dzenia przez spadkobiercę wykazu inwenta-
rza majątku spadkowego, który musi zostać 
przedłożony w sądzie albo przed notariu-
szem. Spadkobierca teraz we własnym zakre-
sie musi spisać co wchodzi w odziedziczony 
majątek i jaką ma on wartość.

Nowe zapisy Kodeksu cywilnego zwal-
niają spadkobiercę z obowiązkowego wystę-
powania do komornika o sporządzenie spisu 
inwentarza, który bywa bardzo kosztowny  
i który do tej pory był standardową formą 
ustalania aktywów spadku w przypadku 
przyjęcia go z dobrodziejstwem inwenta-
rza. Spadkobierca musi pamiętać, aby spo-
rządzony wykaz rzeczowy był szczegółowy 
i musi w nim ujawnić wszystkie przedmioty 
należące do spadku oraz przedmioty zapi-
sów windykacyjnych z  podaniem ich war-
tości według  stanu i cen z chwili otwarcia 
spadku oraz długi spadkowe i ich dokładną 
wysokość również według stanu w chwili 
otwarcia spadku.

KR
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Krzem pierwiastkiem życia
Dnia 2.12.2015 r. w Galerii Klubu Osie-

dlowego „USTRONIE” odbyło się spotkanie  
z cyklu „ZADBAJ O SIEBIE”. Tym razem było to 
spotkanie z medycyną naturalną. Pani Kata-

WAŻNE TELEFONY
SM USTRONIE

●Dział Obsługi Mieszkańca:
   48-385-74-00 do 02
●Sekretariat: 48-385-74-03
●Administracja Jedn. A: 48-385-74-13
●Administracja Jedn. B: 48-385-74-16
●Administracja Jedn. C: 48-389-67-83
●Administracja Jedn. M: 48-389-67-84
●Administracja Jedn. P– w siedzibie
  spółdzielni: 48-385-74-00

Awarie dźwigów należy zgłaszać:
- w dni powszednie: od godz. 1500 – 

2300  na numer tel. 48/ 385 74 04
- w niedziele i święta od godz. 800 -2000 

na numer telefonu 48/ 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 – 607 101 809
Jednostka M – 880 916 505

POGOTOWIE DŹWIGOWE
W SM USTRONIE

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045

rzyna Oczkowicz przedstawiła bardzo wiele 
ciekawych informacji na temat pozytywnego 
oddziaływania jonów krzemu, srebra, złota 
oraz innych pierwiastków których równowaga 

jest niezbędna dla prawidłowego funkcjono-
wania organizmu. W sposób dostępny i zro-
zumiały pokazała wpływ i zależność  wyko-
rzystania tych pierwiastków w suplementach 
diety.  Badania naukowe dowodzą że niedo-
bór krzemu powoduje choroby kości, żył, 
skóry, przyspiesza zużywanie się chrząstek 
stawowych. Antybakteryjne właściwości złota  
i srebra znane są od dawna ale dopiero nano-
technologia pozwala wykorzystać te wła-
ściwości na wysokim poziomie. Zgodnie  
z zasadą że najlepiej możesz pomóc sam sobie 
za pomocą łatwo dostępnych suplementów 
diety omija się kolejki do lekarza i uważa że 
my wiemy wszystko najlepiej. Dlatego wiedza  
na temat danego produktu umiejętnie prze-
kazana, pokazując pozytywne oddziaływa-
nie na nasz organizm wpływa zdecydowanie 
na wybór tego produktu. Na przyswojenie tak 
olbrzymiej wiedzy jedno spotkanie to stanow-
czo za mało.

J.P.
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NIE MASZ POMYSŁU

PREZENT?
NA ŚWIĄTECZNY

Podaruj niezapomniane
wrażenia filmowe!



zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrze-

ga sobie prawo dokonywania zmian w na-
desłanych tekstach (np. korekta dostrzeżo-
nych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów 
etc.), a także innych zmian wynikających z za-
sad edytorskich lub kultury języka. Autor na-
desłanego materiału może w nim wyraźnie 
zastrzec brak zgody na jakiekolwiek zmiany  
w swoim materiale.

Redakcja zastrzega sobie odmowę pu-
blikacji takich materiałów.



Boże Narodzenie
Wszystkim czytelnikom biuletynu USTRONIE
życzę wspaniałych świąt Bożego Narodzenia

wypełnionych rodzinnymi spotkaniami.
Niech upływają w atmosferze wzajemnej

życzliwości, zrozumienia i domowego ciepła. 
A ponieważ już niedługo będzie sylwester  

i Nowy Rok, to już dzisiaj życzę w nadchodzącym 
2016 roku wielu dobrych dni

oraz spełnienia wszystkich planów.
 Zbigniew Gumiński, wydawca

Chrystus się rodzi, 
nas oswobodzi,
Anieli grają, 
króle witają,
pasterze śpiewają, 
bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.


