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Kolonia letnia w Mikoszewie
Stowarzyszenie „Nasze Ustro-

nie” wraz ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową „USTRO-

NIE” zorganizowały w dniach od 
04 do 15 sierpnia 2013 r kolonię 
letnią w Mikoszewie nad morzem

Podczas wypoczynku dzieci  
i młodzież niemal codziennie 
uczestniczyły w spacerach wzdłuż 
plaży oraz korzystały z kąpieli mor-
skich i słonecznych.

WSPOMNIENIA Z WAKACJI Rozliczenia 
energii
cieplnej 

Lato już za nami i wspomnień 
z wakacji przybyło. Oprócz 
codziennych zajęć w świe-

tlicach, cotygodniowych wyjść 
do kręgielni, zajęć filmowych, 
plastycznych, tanecznych, kara-
oke, letniego kina,  Spółdzielnia 
Mieszkaniowa “Ustronie” przy-
gotowała dla dzieci i młodzieży 
wiele innych atrakcji.

13 sierpnia przeżywaliśmy 
kolejne przygody ze Smurfami. 
Dzieciom bardzo podobała się 
wycieczka do Kina Helios.

Dużym powodzeniem 
wśród młodzieży cieszył się Mię-
dzyświatlicowy Turniej Sportowy. 
(I miejsce – Świetlica “SPUTNIK”, 
II miejsce – świetlica “KUBUŚ”, III 
miejsce świetlica “MŁODZIK”)

Dokończenie na stronie 4.
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W miesiącu wrześniu mieszkańcy na-
szego Osiedla otrzymali rozliczenia 
indywidualne zużycia energii ciepl-

nej za ostatni rok rozliczeniowy. Zasady wy-
konanych rozliczeń niczym się nie różnią od 
poprzednich poza tym, że zgodnie z nowym 
regulaminem współczynniki niekorzystnego 
usytuowania mieszkań w bryle budynku zo-
stały ujednolicone. Teraz współczynniki te są 
jednakowe w całych zasobach naszej Spół-
dzielni i są zgodne z wytycznymi Centralne-
go Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Tech-
niki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie.

Wynik rozliczeń biorąc pod uwagę całe 
Osiedle jest zadawalający, gdyż Spółdziel-
nia w ramach zwrotów odda mieszkańcom 
aż 662.799,40 zł, Jest to różnica pomiędzy 
wpłatami mieszkańców w formach zaliczek 
a faktycznymi kosztami ogrzewania poszcze-
gólnych budynków.

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

Od 31 sierpnia br. do 06 
września 2013r., pięć-
dziesięcioosobowa gru-

pa emerytów z koła „USTRO-
NIE” przebywała na wczasach 
w Sianożętach koło Ustronia 
Morskiego. Organizowane były 
wieczorki taneczne i wyciecz-
ki – opowiada przewodniczący 
koła pan Ryszard Gębski. 

Seniorzy nad morzem
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WAŻNE TELEFONY
SM USTRONIE

ul. Wyścigowa 19, 26 – 611 Radom

●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
●Pogotowie Techniczne: 48-385-74-04

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 – 608 419 491
Jednostka M – 880 916 505

POGOTOWIE DŹWIGOWE
W SM USTRONIE

Aby odpowiedzieć na postawione pytanie 
należy najpierw określić od czego zależy ilość 
ciepła oddawanego przez grzejnik central-
nego ogrzewania. Wielkość ta zależy od:

• wielkości grzejnika, ściśle od wielkości jego 
powierzchni oddającej ciepło do pomieszcze-
nia- im wyższa temperatura tej powierzchni 
tym więcej ciepła oddaje grzejnik,

• 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

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

W poprawnie działającej instalacji central-
nego ogrzewania istnieje centralna regulacja 
temperatury wody dopływającej do grzejni-
ków, 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 następ-
nie przez ich producentów w postaci wzo-
rów 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 
grzewczego, aby na tej podstawie określić ile 
ciepła dany grzejnik wyemitował, lub inaczej, 
ile ciepła zużyto w pomieszczeniu. I tu docho-
dzimy 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 podziel-
nika, pozwala ustalić jaka część kosztów cie-
pła zużytego w trakcie sezonu grzewczego  
w danym budynku przypada na lokal,  
w którym dany grzejnik się znajduje. 
Nagrzejnikowych podzielników kosz-
tów ogrzewania używa się wówczas, gdy  
w budynku istnieje system centralnego 
ogrzewania, w którym ciepło rozprowa-
dzane jest do mieszkań (lokali) i grzejni-
ków przy pomocy pionów, przebiegających 

Dokończenie ze strony 1.

przez wszystkie kondygnacje. Jest to naj-
częściej spotykany system rozprowadzenia 
czynnika grzejnego, charakteryzujący się 
tym, że poszczególne grzejniki w tym samym 
mieszkaniu (lokalu), zasilane są z różnych 
pionów i nie ma możliwości zmierzenia  
w jednym miejscu, ilości ciepła dostarczo-
nego do danego lokalu.

Podzielniki kosztów ogrzewania, 
zarówno cieczowe jak i elektroniczne, nie 
są urządzeniami pomiarowymi, mierzą-
cymi zużycie ciepła w jednostkach fizycz-
nych. Są to tzw. przyrządy do rejestrowania 
oddawania ciepła przez grzejniki, ustala-
jące wielkość emisji ciepła w mieszkaniach 
(lokalach) w jednostkach umownych, które 
są zliczane dla poszczególnych miesz-
kań (lokali) a następnie w całym budynku. 
Są podstawą do ustalania udziału ciepła 
wyemitowanego przez grzejniki w poszcze-
gólnych mieszkaniach (lokalach) w ogól-
nym 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 rozliczania kosz-
tów ogrzewania lokali mieszkalnych i użytko-
wych wskazania ciepłomierzy oraz „urządzeń 
wskaźnikowych nie będących przyrządami 
pomiarowymi” - czyli podzielników kosztów 
ogrzewania,

• zobowiązuje zarządcę budynku do wyboru 
metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu 
ciepła na poszczególne lokale mieszkalne  
i użytkowe w budynku tak, „aby wybrana 
metoda, uwzględniając współczynniki wyrów-
nawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynika-
jące z położenia lokalu w bryle budynku, sty-
mulowała energooszczędne zachowania”, 
zapewniała ponoszenie opłat odpowiednio 
do zużycia .

Wyposażenie budynku i lokali w urządzenia 
do pomiaru i rozliczeń ciepła, określa wydane 
na podstawie ustawy Prawo budowlane Roz-
porządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie [Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zm.]. Definiuje ono opisane wcze-
śniej warunki, jakie trzeba spełnić, aby prawi-
dłowo 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 kosztów 
ogrzewania, która zapewni odpowiedni udział 
wszystkich lokali w zmiennych kosztach ogrze-
wania budynku. Takie rozwiązanie zabezpie-
cza budynek przed jego degradacją (zawilgo-
ceniem, zagrzybieniem) spowodowaną obni-
żeniem temperatury wewnętrznej przez nie-
które mieszkania, zapewnia bardziej równo-
mierne rozłożenie kosztów ogrzania budynku 
na wszystkich lokatorów i przeciwdziała sytu-
acji, w której mieszkanie niedogrzane korzysta 
z ciepła pobranego  (opłaconego) przez lokale 
sąsiadujące.

Zakres prac remontowych na tak dużym 
osiedlu jest ogromny, jednakże Spółdzielnia 
rokrocznie dokonuje bardzo wielu remontów, 
dzięki którym nasze osiedle staje się bardziej 
kolorowe i bardziej przyjazne dla naszych 
mieszkańców.

(dział TGI)

Rozliczenia energii cieplnej 
Informacje dotyczące rozliczeń energii cieplnej oraz zamontowanych podzielników kosztów ogrzewania.
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5 sierpnia nasza drużyna piłkarska 
„Ustronie I”  odebrała nagrodę za zajęcie 
I,  II i III miejsca w Ogólnomiejskim Turnieju 
Piłki Nożnej pt. „Z podwórka na stadiony”.

Gratulujemy chłopcom i czekamy na 

Dokończenie ze strony 1.

LISTY 
do redakcji

Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie
Akcja Lato na Ustroniu

PODZIĘKOWANIE
 

Chcę podziękować organizatorom, 
pracownikom i wolontariuszom Klubu 
Ustronie i świetlicy Sputnik za fantastycz-
nie przygotowany wypoczynek wakacyjny 

z cyklu „Akcja Lato na Ustroniu”. Moja 
córka Emilka lat 6 zaczęła korzystać z róż-
nych zajęć w ramach tej akcji od 18 lipca  
i bardzo jej się te zajęcia podobają. Mimo 
że ma dopiero 6 lat chętnie chodziła na 
zajęcia taneczne, muzyczne (gra na per-
kusji bardzo ją zainteresowała!) plastyczne 
czy gry i zabawy świetlicowe. Do chwili 
obecnej wspomina udział w wycieczce 
do Warszawy czy wyjście do Hula Parku 
i na basen Neptun. Opiekunowie i wolon-
tariusze bardzo troszczą się o dzieci,  
a szczególnie chciałabym bardzo podzię-
kować wolontariuszom m.in. Sebastia-
nowi i Łukaszowi za profesjonalne podej-

kolejne sukcesy!
Pan Jan „Karol” Wal-

czak zabrał nas na wspaniały 
rajd pieszy do Jedlni Letnisko 
-Mysie Górki – Siczki.

Odbyły się dwa rajdy 
rowerowe, które prowadziła 
Pani Jolanta Pogodzińska  
z Klubu Rowerowego “Dwu-
kołowcy” działającego przy 
świetlicy “Młodzik”

W miesiącu sierpniu 
zostały zorganizowane dwie 
wycieczki autokarowe: do 
Kurozwęk gdzie zwiedzaliśmy 

kompleks pałacowy oraz zagrodę bizonów,  
oraz do Trojanowa do „Farmy iluzji”, w któ-
rej wszystko dookoła było magiczne i niesa-
mowite.

Tuż przed Air Show 
2013 zwiedzaliśmy 
nasze radomskie lotni-
sko. Opieką obieli nas 
pracownicy lotniska. 
Mogliśmy zasiąść za 
sterami naszych wspa-
niałych Orlików, podzi-
wiać odloty samolotów 
z płyty lotniska. Wielką 
atrakcję zafundowali 
nam stacjonujący tam 
strażacy – każdy z nas 
mógł osobiście ugasić 
„pożar”.

27 sierpnia został 
rozstrzygnięty kon-
kurs plastyczny “Kolory 
lata”. Najlepsi mali arty-
ści dostali nagrody  
i dyplomy. 

Zakończenie Akcji 
lato 2013 zaplanowali-
śmy na 28 sierpnia. 

Wśród zaproszo-
nych gości byli:

WSPOMNIENIA Z WAKACJI

ście do pracy z  dziećmi. Zauważyłam, 
ze Sebastian jest bardzo lubiany, bardzo 
opiekuńczy i pomocny zarówno dla młod-
szych jak i starszych dzieci, a przez moją 
corkę wręcz uwielbiany. Uważam, że jest 
to człowiek z powołania wspaniały peda-
gog-wychowawca i organizator.

Myślę, że nie jestem odosobniona  
w swoich poglądach i nie jestem jedynym 
rodzicem zadowolonym z opieki i troskli-
wości wolontariuszy i pracowników peda-
gogicznych pracujących w Świetlicy Sput-
nik i Klubie Osiedlowym Ustronie.

 Z poważaniem
Ilona Jasińska Sherer 

Andrzej Łuczycki - przewodniczący 
Rady Nadzorczej SM”USTRONIE”, Jerzy 
Dąbrowski – Prezes d/s technicznych  
SM “USTRONIE”, Ewa Gajewska – Czło-
nek  Zarządu d/s ekonomicznych, Komisja 
Społeczno – Kulturala w składzie: Krzysztof 
Jasiński, Ireneusz Owczarek, Jerzy Sowa, 
Arkadiusz Michalski, Mateusz Tyczyński – 
asystent Posła na Sejm Radosława Witkow-
skiego, Mieczysław Zawisza – trener piłkar-
ski.

Goście rozdali nagrody oraz dyplomy  
w wielu konkurencjach sportowych, w kon-
kursie plastycznym oraz wyróżnienia dla 
wolontariuszy z Wolontariatu “POKOLE-
NIE”, którzy całe swoje serce i siły oddali dla 
uczestników akcji lato.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “USTRO-
NIE” dziękuje wszystkim fundatorom 
nagród. 

(Dział PSK)
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komunikaty
ogłoszenia

Ankiety
– propozycje do planu

remontowego na rok 2014.

Informujemy, że przygotowane dla Państwa 
ankiety mają na celu zebranie informacji 
dotyczących propozycji prac remontowych, 

które Spółdzielnia będzie mogła zgodne z Pań-
stwa oczekiwaniami umieścić w planie remon-
towym na rok 2014 w rozbiciu na poszczególne 
jednostki naszego Osiedla.

Przypominamy, że termin składania  
ankiet mija z dniem 30.09.2013r.

Rozliczenie C.O.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„USTRONIE” informuje, że rozliczenie 
centralnego ogrzewania za sezon grzew-

czy 2012/2013 można odbierać za okazaniem 
dowodu osobistego w poszczególnych admini-
stracjach osiedla do dnia 20.09.2013 roku.

1. Administracja Jednostki A – ul. Gagarina 6
2. Administracja Jednostki B – ul. Sando-

mierska 14
3. Administracja Jednostki C – ul. Osiedlowa 

30 (przy parkingu)
4. Administracja Jednostki M – ul. Święto-

krzyska
5. Administracja Jednostki P – ul. Wyścigo-

wa 19 

Godziny pracy Administracji:
Poniedziałek od  godz.700 do 1700

Pozostałe dni od godz.700 do 1500

Segregacja śmieci

W związku z wprowadzoną  
w Spółdzielni segregacją odpa-
dów komunalnych przypomina-

my o przestrzeganie zasad segregacji.
Do pojemników przeznaczonych na frak-

cję mokrą bezwzględnie zabrania się wrzu-
cania odpadów takich jak:

- suchy papier, makulatura, kartony, tektu-
ra, puszki, butelki plastikowe, siatki i folie, któ-
re powinny być wrzucane do pojemników siat-
kowych.

W przypadku stwierdzenia braku segrega-
cji odpadów zgodnie z Uchwałą Nr 518 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dn. 04.04.2013r. będą 
musiały być zastosowane stawki dla śmieci nie-
segregowanych, które są większe od stawek za 
śmieci segregowane o:
- 33%  dla mieszkań o powierzchni do 70 m2 
- 25% dla mieszkań o powierzchni powyżej 70 m2.

Co drugi dzień chodziliśmy na basen, 
który znajdował się na terenie ośrodka.

Zwiedzaliśmy urocze zakątki Mikoszewa 
– Rezerwat przyrody – Mewia Łacha oraz 
strefy lęgowe i wypoczynkowe naszych bał-
tyckich fok.

Płynęliśmy promem na drugi brzeg Wisły 
do Świbna, tam zwiedzaliśmy port, jednostkę 
ratowniczą straży morskiej oraz pogłębiarkę.

Zorganizowaliśmy również 
warsztaty bursztynicze, na których 
dzieci poznały historię bursztynu, 
jego odmiany, przetwarzanie i zasto-
sowanie.

Wąskotorową Koleją poje-
chaliśmy do Stegny – tam zorgani-
zowany został festyn przez Polskie 

Kolonia letnia w Mikoszewie
Dokończenie ze strony 1.

Radio Pr I. Było wiele atrakcji, 
konkursów, koncert Maryli Rodo-
wicz i zespołu ENEJ.

Byliśmy również w Gdańsku. 
Dzieci zwiedzały Stare Miasto, 
zakątki Gdańska, port, Długi Targ, 
Kościół Św. Barbary, Kościół 
Mariacki, Długie Ogrody. Atrak-
cją wycieczki był organizowany  
w Gdańsku Jarmark Dominikań-
ski, który cieszy się ogromna 
popularnością w kraju jak i zagra-
nicą.

Zorganizowaliśmy Olim-
piadę sportową,  turniej piłki siat-
kowej, Neptunalia- czyli chrzest 
kolonistów, warsztaty teatralne 
oraz plastyczne. 

Nieodzowna częścią życia 
kolonijnego były dyskoteki, które 
cieszyły się ogromną popularno-
ścią.

Dzieci uczestniczyły też  
w ognisku zorganizowanym przez 
dyrekcję Ośrodka.

Podczas naszego pobytu 
na kolonii odwiedzili nas przed-
stawiciele Rady Nadzorczej SM 
„USTRONIE”. Przez parę dni 
mogli uczestniczyć w naszych 
zajęciach. Byli jurorami w kon-
kursie ”Mam talent” oraz uczestni-
kami Neptunalii.

Ostatniego dnia kolonii 
odbył się dzień Kolonisty – dzieci 
wybrały „nową” kadrę, było wiele 
śmiechu i radości.

Dział PSK
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zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrzega sobie pra-

wo dokonywania zmian w nadesłanych tekstach (np. korek-
ta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów etc.),  
a także innych zmian wynikających z zasad edytorskich lub 
kultury języka. Autor nadesłanego materiału może w nim wy-
raźnie zastrzec brak zgody na jakiekolwiek zmiany w swoim 
materiale. Redakcja zastrzega sobie odmowę publikacji ta-
kich materiałów.

Zwiedzaliśmy jadąc „Ciuchcią – 
Kolejką” Kołobrzeg, płynęliśmy statkiem 
„Santa Marija”, zwiedzaliśmy „Ogrody 
Świata” w Dobrzycy i latarnię morską  
w Gąskach.

Na wieczorku tanecznym bawiliśmy 
się z emerytami z Płocka. 

Na zakończenie turnusu było ogni-
sko z pieczeniem kiełbasek i muzyką bie-
siadną. Bawiliśmy się do późnych godzin 
nocnych. 

Aż żal było wyjeżdżać. 
Następne wczasy w czerwcu 2014r.

Ryszard Gębski

Seniorzy
nad morzem

Dokończenie ze strony 1.





Samorealizacja

Chrześcijańska antropologia winna iść 
jeszcze głębiej i pokazać, że cała struk-
tura człowieka – począwszy od zmysłów 
i organów jego ciała, poprzez psychikę 
z jej warstwą świadomości i podświa-
domości, aż po ducha – jest stworzona 
jako jedna potencjalność dla Chrystusa, 

Rozważania aby to On cały w nim się uformował,  
i żeby Duch, Duch Święty, prowadził go 
i napełniał tak, jak prowadzi i przepeł-
nia Chrystusa. Dopiero wówczas roz-
kwitną w pełni osobiste ludzkie przy-
mioty, talenty, możliwości i człowiek 
urzeczywistni, zrealizuje siebie. Jakiż 
paradoks! Realizujemy siebie, gdy cał-
kowicie odstępujemy od siebie samych 
i pozwalamy, by Inny zajął całe miejsce. 
Gdy Bóg będzie we mnie wszystkim, 
stanę się prawdziwym człowiekiem.

(Wilfrid Stinissen)




