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Każdy sposób dobry na pozbycie się odpadów….
czyli o użytkowaniu śmietników na USTRONIU

AKCJA LATO 2017 na USTRONIU

Nie śmieć, nie wyrzucaj śmieci byle gdzie 
- każdy z nas słyszał to miliony razy - tylko co 

z tego skoro i tak codziennie widać na ulicach 
i chodnikach porozrzucane papierki, niedo-
pałki, butelki i puszki.

Podobnie sprawa się ma z osiedlowymi 
śmietnikami. Pojemniki oznakowane stoją  
a  śmieci wokół mnóstwo.

Bardzo często zdarza się że pod śmietni-
kiem leży również w dużych ilościach gruz po 
remoncie mieszkania. Zdarzają się nawet stare 
umywalki i muszle sedesowe.

WAŻNE!!!
Gruz powstający w wyniku remontu 

mieszkań nie jest odbierany ze śmietników 
osiedlowych przez firmy wywożące odpady 
– należy go wywieźć samodzielnie do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów gdzie przyjmo-
wany jest bezpłatnie. (PSZOK ul. Witosa 96, 
Radom).

Wakacje, wakacje… i po wakacjach...  
Tegoroczna Akcja Lato 2017 upłynęła bardzo 
szybko, nawet za szybko!

Program tegorocznych wakacji zorgani-
zowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
USTRONIE był bardzo urozmaicony, ciekawy 
i pełen nowych atrakcji. Dzieci i młodzież 
z osiedla mogły od poniedziałku do piątku 
uczestniczyć w  zajęciach odbywających się  

w Świetlicy “Sputnik”, “Młodzik”, “Kubuś” oraz 
Klubie Osiedlowym “Ustronie”. Codziennie  
w świetlicach organizowane były gry, zabawy, 
pogadanki tematyczne, warsztaty plastyczne, 
zajęcia sportowe (piłkarzyki,  tenis stołowy, 
kręgle, dart, skakanka, hula-hop) turnieje gier 
planszowych, konkursy oraz wyjścia poza pla-
cówki SM “Ustronie”. 

Rozliczanie 
ciepła

Dokończenie na stronie 3.

Dokończenie na stronie 2.

W miesiącu wrześniu mieszkańcy 
naszego Osiedla otrzymali rozliczenia indywi-
dualne zużycia energii cieplnej za ostatni rok 
rozliczeniowy. 

Jest to już kolejny rok rozliczeniowy 
wg elektronicznych podzielników kosztów                           
i większość mieszkańców doskonale wie jak 
korzystać z tych urządzeń.

Aby odpowiedzieć na postawione pyta-
nie należy najpierw określić od czego zależy 
ilość ciepła oddawanego przez grzejnik cen-
tralnego ogrzewania. Wielkość ta zależy od:

• wielkości grzejnika, ściśle od wiel-
kości jego powierzchni oddającej ciepło do 
pomieszczenia- im wyższa temperatura tej 
powierzchni tym więcej ciepła oddaje grzej-
nik,

• różnicy temperatury powierzchni grzej-
nika i temperatury w pomieszczeniu, które on 
ogrzewa; ten sam grzejnik w pomieszczeniu  
o niskiej temperaturze (np. 10 stopni C) odda 
więcej ciepła, niż w pomieszczeniu o tempera-
turze normalnej (np.20 stopni C) oraz

Informacje dotyczące rozliczeń energii 
cieplnej oraz zamontowanych

podzielników kosztów ogrzewania.

Kolonia letnia w Sarbinowie
Dokończenie na stronie 3.

Stowarzyszenie „Nasze ustronie” przy udziale Gminy Miasta Radomia oraz Spółdzielni 
Mieszkaniowej „USTRONIE” w tym roku zorganizowało wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży 
w Sarbinowie - miejscowości nad Morzem Bałtyckim. Codzienne odbywały się kąpiele morskie 
i słoneczne dla dzieci. W czasie trwania kolonii Stowarzyszenie zapewniło dzieciom wypoczy-
nek rekreacyjno-sportowy. Odbyły się dwie wycieczki autokarowe: do Sierakowa Sławieńskiego 

do Wioski Hobbitów oraz do Dar-
łowa do Parku Edukacji i Rozrywki 
„Leonardi” i latarni morskiej. Pro-
wadzone były zajęcia edukacyjne, 
integracyjne, plastyczne, muzyczne  
i teatralne, które miały na celu 
odkrycie talentów uczestników kolo-
nii. W czasie kolonii przeprowadzony 
został 20- godzinny program profi-
laktyczny. 

Dokończenie na stronie 2.
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Dokończenie ze strony 1.

Informacje dotyczące rozliczeń energii cieplnej oraz  
zamontowanych podzielników kosztów ogrzewania

• temperatury i wielkości strumienia 
wody grzejnej, która przepływa przez grzejnik.

W poprawnie działającej instalacji cen-
tralnego ogrzewania istnieje centralna regula-
cja temperatury wody dopływającej do grzej-
ników, w zależności od temperatury panującej 
na zewnątrz budynku; więc temperatura wody 
jako nośnika ciepła stale się zmienia, a wraz  
z nią ilość ciepła oddawana przez grzejniki.

Temperatura grzejnika nie jest jednakowa 
na całej jego powierzchni; najwyższa tam gdzie 
woda do grzejnika dopływa, a najniższa na 
odpływie. Mając do dyspozycji zawór zamon-
towany przy grzejniku, użytkownik może,  
w pewnych granicach, zmieniać rozkład tem-
peratury na powierzchni grzejnika poprzez 
zmianę ilości dopływającej wody. Aby więc 
określić ilość ciepła oddawanego (emitowa-
nego) przez grzejnik musimy odnosić się do 
średniej temperatury jego powierzchni. I tak 
właśnie ustalane są wydajności różnych typów 
i wielkości grzejników, podawane następnie 
przez ich producentów w postaci wzorów 
lub tablic, określane jako „charakterystyka 
cieplna” grzejnika. Jeżeli znamy typ grzej-
nika, jego wielkość i charakterystykę cieplną, 
wystarczy rejestrować różnicę średniej tem-
peratury jego powierzchni i temperatury  
w pomieszczeniu w ciągu całego sezonu grzew-
czego, aby na tej podstawie określić ile ciepła 
dany grzejnik wyemitował, lub inaczej, ile cie-
pła zużyto w pomieszczeniu. I tu dochodzimy 
do urządzenia zwanego podzielnikiem kosztów 
ogrzewania.

Podzielnik kosztów ogrzewania jest przy-
rządem rejestrującym różnicę temperatury 
powierzchni grzejnika i pomieszczenia. Na tej 
podstawie system rozliczeń, ściśle związany 
z konstrukcją danego podzielnika, pozwala 
ustalić jaka część kosztów ciepła zużytego  
w trakcie sezonu grzewczego w danym budynku 
przypada na lokal, w którym dany grzejnik 

się znajduje. Nagrzejnikowych podzielników 
kosztów ogrzewania używa się wówczas, gdy  
w budynku istnieje system centralnego ogrze-
wania, w którym ciepło rozprowadzane jest 
do mieszkań (lokali) i grzejników przy pomocy 
pionów, przebiegających przez wszystkie kon-
dygnacje. Jest to najczęściej spotykany system 
rozprowadzenia czynnika grzejnego, charak-
teryzujący się tym, że poszczególne grzejniki  
w tym samym mieszkaniu (lokalu), zasilane są 
z różnych pionów i nie ma możliwości zmierze-
nia w jednym miejscu, ilości ciepła dostarczo-
nego do danego lokalu.

Podzielniki kosztów ogrzewania, 
zarówno cieczowe jak i elektroniczne (aktu-
alnie zainstalowane w lokalach Spółdzielni), 
nie są urządzeniami pomiarowymi, mierzą-
cymi zużycie ciepła w jednostkach fizycznych.  
Są to tzw. przyrządy do rejestrowania odda-
wania ciepła przez grzejniki, ustalające wiel-
kość emisji ciepła w mieszkaniach (lokalach) 
w jednostkach umownych, które są zli-
czane dla poszczególnych mieszkań (lokali) 
a następnie w całym budynku. Są podstawą 
do ustalania udziału ciepła wyemitowanego 
przez grzejniki w poszczególnych mieszka-
niach (lokalach) w ogólnym zużyciu ciepła  
w budynku.

CZY ROZLICZANIE KOSZTÓW OGRZEWA-
NIA WEDŁUG WSKAZAŃ PODZIELNIKÓW JEST 
ZGODNE Z POLSKIM PRAWEM

Głównym aktem prawnym określają-
cym zasady pomiaru zużycia ciepła i podziału 
kosztów ciepła na użytkowników jest Ustawa 
Prawo energetyczne [Dz. U. z 2006 r., Nr 89, 
poz. 625 z późn. zm.]. Art. 45a, tej ustawy:

• nakłada na właściciela lub zarządcę 
budynku wielolokalowego obowiązek wypo-
sażania go w tzw.„układ pomiarowo rozlicze-
niowy, służący do obliczania należności za cie-
pło dostarczane do budynku”,

• dopuszcza stosowanie do rozlicza-
nia kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych 

i użytkowych wskazania ciepłomierzy oraz 
„urządzeń wskaźnikowych nie będących przy-
rządami pomiarowymi” - czyli podzielników 
kosztów ogrzewania,

• zobowiązuje zarządcę budynku do 
wyboru metody rozliczania całkowitych kosz-
tów zakupu ciepła na poszczególne lokale 
mieszkalne i użytkowe w budynku tak, „aby 
wybrana metoda, uwzględniając współczyn-
niki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrze-
wanie, wynikające z położenia lokalu w bryle 
budynku , stymulowała energooszczędne 
zachowania” , zapewniała ponoszenie opłat 
odpowiednio do zużycia .

Wyposażenie budynku i lokali w urzą-
dzenia do pomiaru i rozliczeń ciepła, określa 
wydane na podstawie ustawy Prawo budow-
lane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie [Dz. U. z 2002 roku 
Nr 75, poz. 690 z późn. zm.]. Definiuje ono 
opisane wcześniej warunki, jakie trzeba speł-
nić, aby prawidłowo i efektywnie wykorzystać 
podzielniki kosztów .

Mając na uwadze przepisy dotyczące 
warunków prawidłowej eksploatacji budyn-
ków mieszkalnych oraz technologię wyko-
nania instalacji centralnego ogrzewania  
w budynkach naszych zasobów  wskazane 
jest zastosowanie metody rozliczania kosz-
tów ogrzewania, która zapewni odpowiedni 
udział wszystkich lokali w zmiennych kosz-
tach ogrzewania budynku. Takie rozwiązanie 
zabezpiecza budynek przed jego degradacją 
(zawilgoceniem, zagrzybieniem) spowodo-
waną obniżeniem temperatury wewnętrznej 
przez niektóre mieszkania, zapewnia bardziej 
równomierne rozłożenie kosztów ogrzania 
budynku na wszystkich lokatorów i przeciw-
działa sytuacji, w której mieszkanie niedo-
grzane korzysta   z ciepła pobranego  (opłaco-
nego) przez lokale sąsiadujące.

Kolonia trwała od 5 do 17 sierpnia 2017 
roku. W wypoczynku uczestniczyło 45 osób 
– dzieci i młodzieży, dziew-
czynki i chłopcy, w wieku od 
7 - 16 lat z miasta Radom, 
w tym dzieci  i młodzież 
z rodzin niewydolnych 
wychowawczo dotkniętych 
skutkami uzależnień wyty-
powanych przez pedagogów 
szkolnych. W czasie trwania 
kolonii nad dziećmi spra-
wowało opiekę trzy wycho-
wawczynie i kierownik oraz 
pielęgniarka. Cała kadra 

pedagogiczna jak co roku sprawowała opiekę 
nad dziećmi wolontarystycznie. Chcemy 
nadmienić, iż to był już piąty wyjazd zorgani-

Kolonia letnia w Sarbinowie
Dokończenie ze strony 1.

zowany wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniowa 
„USTRONIE”. W związku z tą małą uroczysto-
ścią Stowarzyszenie „Nasze ustronie” serdecz-
nie zaprasza na obchody pięciolecia wyjazdów 
kolonijnych i na wystawę „Wspomnień czar”, 

która odbędzie się 6 paździer-
nika 2017 roku o godz. 17.30 
w Galerii Klubu Osiedlowego 
„USTRONIE”. Zapraszamy 
dzieci i młodzież, rodziców, 
babcie i dziadków, wszystkie 
koleżanki i kolegów dzieci 
uczestniczących w wyjazdach 
kolonijnych. Powspominajmy 
te pięć lat…..

Zarząd Stowarzyszenia
 „Nasze ustronie” 
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Częstszym widokiem są również stare 
meble ustawione obok pojemników na śmieci 
które zaliczane są do tzw. „gabarytów”.

Odpady wielkogabarytowe są to odpady 
komunalne powstające w naszych domach, 
które ze względu na duże rozmiary lub wagę 
nie mieszczą się w standardowych konte-
nerach na śmieci. Do tej grupy odpadów 
zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, 
fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, 
zabawki dużych rozmiarów, itp..

Śmieci wielkogabarytowe bezwzględ-
nie należy wynieść na dzień planowanego 
odbioru do pobliskiej altany śmietnikowej. 

Nie wolno wystawiać gabarytów zdecy-
dowanie wcześniej oraz w miejsca nie prze-
znaczone do odbioru odpadów przez firmy.

UWAGA!!!
Wyrzucanie przez mieszkańców odpa-

Dokończenie ze strony 1.
dów poza terminem ich odbioru skutkuje 
ich zaleganiem co w konsekwencji wiąże się 
z karami dla Spółdzielni oraz zwiększeniem 
kosztów utrzymania nieruchomości, gdyż 
zalegające śmieci Spółdzielnia musi wywieźć 
na koszt własny.

Pamiętajmy więc, że nieprzestrzeganie 
przez mieszkańców segregacji odpadów rodzi 
odpowiedzialność zbiorową. 

Wynika to z faktu trudności w ewentual-
nym ustaleniu, którzy z mieszkańców budynku 
wielorodzinnego nie dokonują selekcji odpa-
dów. 

W związku z tym niezależnie od faktu 
czy mieszkaniec przestrzega segregacji będzie 
zobowiązany do zapłaty wyższej stawki opłaty 
naliczanej za odpady mieszane.

Wobec powyższego Spółdzielnia prosi  
o zwracanie szczególnej uwagi na rodzaj 
wyrzucanych śmieci a w sytuacji zaplanowa-

nego remontu mieszkania należy pisemnie 
wystąpić do Spółdzielni o zgodę na jego prze-
prowadzenie.

KR

Każdy sposób dobry na pozbycie się odpadów….
czyli o użytkowaniu śmietników na USTRONIU

W lipcu uczestnicy Akcji Lato zdobywali 
umiejętności rękodzielnicze na warsztatach 
w Castoramie oraz wiedzę ekologiczną na 
warsztatach w Radkomie, obejrzeli film w kinie 
Helios pt.: „GRU DRU I MINIONKI”. Zorgani-
zowaliśmy dla nich również wyjście na nasze 
radomskie lotnisko oraz wycieczkę autoka-
rową do warszawskiego ZOO i krainy zabaw 

Eldorado. Zaprosiliśmy dzieci na wyjazd do 
radomskiej Astrobazy, gdzie uczestnicy pozy-
skali wiedzę astronomiczną. Dzieciaki korzy-
stały z uroków basenu „Neptun”, a co ponie-
działek w miesiącu lipcu i sierpniu korzystali 
z darmowych wejść na kręgielnię „Platinum”. 
W miesiącu sierpniu z okazji 100-lecia Wojska 
Polskiego dzieci i młodzież z Ustronia została 
zaproszona na Piknik Lotniczy na radomskim 
lotnisku gdzie odbywały się przygotowane 
przez wojsko różnorakie atrakcje, gry zręczno-
ściowe, pokazy musztry, konkursy, oczywiście 
można było spróbować prawdziwej wojskowej 
grochówki. W drugim miesiącu wakacji  nie 
zabrakło ponownego wyjścia do kina Helios na 
film pt.: ”Mała wielka stopa”, rajdu pieszego 
do Garbatki, wycieczki autokarowej do Kozie-
nickiego basenu i odwiedzenia Królewskich 
Źródeł oraz ogniska. Z uwagi na bardzo duże 
zainteresowanie rok rocznie wizytą w Astro-
bazie, w sierpniu również dzieciaki mogły ją 
odwiedzić. 

AKCJA LATO 2017 na USTRONIU
Dokończenie ze strony 1.

W czasie wakacji Dział Społeczno – Kultu-
ralny zorganizował konkurs plastyczny „Pocz-
tówka z wakacji”. Na konkurs zgłoszono 120 
prac. 

Podczas zakończenia Akcji Lato 2017, 
które odbyło się 25 sierpnia br. zostały rozdane 
nagrody organizowanych podczas wakacji 
konkursów: plastycznego, darta, piłkarzyków, 
tenisa stołowego, szachowego, IV Letniego 
Festiwalu Piosenki, Miedzyświetlicowego Tur-
nieju Sportowego. Podczas wakacji zostały zor-
ganizowane już po raz XVII turnieje piłki nożnej 
„Z podwórka na stadiony” oraz „O mistrzostwo 
Ustronia”. 

Na zakończeniu Akcji Lato 2017 gości-
liśmy: Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
SM USTRONIE Ireneusza Owczarka, członków 
Komisji Społeczno-Kulturalnej Rady Nadzor-
czej: Marka Rożniatę, Józefa Karasińskiego, 
Roberta Chrobotowicza, Prezesa Zarządu SM 
USTRONIE Piotra Skoczylasa, Radną Rady Mia-
sta Magdalenę Lasotę, trenera Mieczysława 
Zawiszę, Prezesa Stowarzyszenia „Nasze ustro-
nie Joanne Bojanowską. 

Chcemy bardzo serdecznie podziękować 
Prezydentowi Miasta Radomia Radosławowi 
Witkowskiemu za ufundowanie pucharów, 
statuetek i nagród dla zwycięzców turnieju pił-
karskiego „Z podwórka na stadiony”. 

Do zobaczenia podczas Akcji Zima 2018 !
(PSK)

 Warsztaty w Castoramie

Rajd pieszy do Garbatki

Zakończenie wakacji
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Historia tej organizacji ma 
swoje początki w 2000 r. Wów-
czas po pielgrzymce Jana Pawła II 
do Polski zastanawiano się, w jaki 
sposób spożytkować niewykorzy-
stane środki finansowe. Zdecy-
dowano się stworzyć organizację, 
która poprzez swoją działalność 
miałaby upamiętniać Wielkiego 
Polaka i świadczyć o jego świę-
tości. Tak oto ukształtował się 
„żywy pomnik św. Jana Pawła II” 
– znak tego, że wartości, których 
krzewieniu służył Polski Papież, 
wciąż są aktualne. Skąd ta pew-
ność? 

Co roku Fundacja finansuje swym pod-
opiecznym stypendia – w 2017 roku wypła-
ciła ich około 2 tys. Stypendyści to ludzie 
młodzi, mający w życiu wiele planów, ale 
ich realizację często utrudnia sytuacja mate-

Jak zmienić czyjeś życie?
Lekarz, policjant, prawnik, artysta – będąc dzieckiem wielu marzyło, by  

w przyszłości mieć taki zawód. Od 17 lat Fundacja „Dzieło Nowego Tysiącle-
cia” niesie pomoc setkom młodych ludzi, którzy dzięki temu wsparciu mogą 
spełniać swoje marzenia i edukacyjne aspiracje. Pochodząc z małych miejsco-
wości z niezamożnych rodzin, osiągają wysokie wyniki w nauce.

rialna lub skomplikowany dojazd do większych 
miast. Wielu z nich marzy o karierze muzycz-
nej, aktorskiej, bądź naukowej. Są wolon-
tariuszami, często niosą pomoc innym, ale 
dzięki wielkoduszności tysięcy Polaków, sami 
również ją otrzymują. Swoją wdzięczność oka-

zują szczególnie podczas 
obozów stypendialnych.  
To wyjątkowe wydarze-
nie w życiu każdego pod-
opiecznego Fundacji – 
stwierdza Anna Miazga, 
stypendystka z Radomia  
i dodaje – W okresie 
wakacyjnym odbywają 
się trzy obozy – dla stu-
dentów, dla młodzieży  
z liceum i gimnazjum oraz 
dla maturzystów. Setki 
młodych ludzi przyjeż-
dżają do miast, których 
historia związana jest ze 

św. Janem Pawłem II. Nie tylko zwiedzają  
i odpoczywają, ale również spotykają się na 
Mszach Świętych z mieszkańcami. Wspólnie  
z nimi się modlą i osobiście dziękują za oka-
zaną pomoc.

Dla nas, stypendystów, to dobra okazja 
do spotkań z ludźmi, którzy nas wspierają – 
tłumaczy Paweł Żulewski, stypendysta Funda-
cji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z Żuromina. 
Podkreśla, że dzięki wspólnym Mszom Świę-
tym wierni w miastach, które odwiedzają 
podopieczni organizacji, mogą usłyszeć świa-
dectwa nie tylko wiary, ale również życia tych 
młodych osób.

Dzień Papieski odbywa się w paździer-
niku. Wówczas prowadzona jest zbiórka 
pieniężna na stypendia edukacyjne przy 
kościołach i na ulicach miast. Często nawet 
nie zdajemy sobie sprawy z tego, że biorąc w 
niej udział, dajemy komuś szansę na rozwój 
i sprawiamy, że młody człowiek może zreali-
zować swoje marzenia. Zostanie lekarzem, 
inny prawnikiem, a jeszcze inny muzykiem czy 
nauczycielem. W Fundacji talentów nie bra-
kuje i jak widać, każdego roku  nie brakuje też 
dobrych ludzi. 

Justyna Sobocka
foto z bazy FDNT





zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrzega sobie prawo doko-
nywania zmian w nadesłanych tekstach (np. korekta do-
strzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów etc.), 
a także innych zmian wynikających z zasad edytorskich 
lub kultury języka. Autor nadesłanego materiału może  
w nim wyraźnie zastrzec brak zgody na jakiekolwiek 
zmiany w swoim materiale. Redakcja zastrzega sobie od-
mowę publikacji takich materiałów.

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 – 880 916 505
Jednostka C – 607 101 809
Jednostka M – 880 916 505

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045
POGOTOWIE DŹWIGOWE

W SM USTRONIE




