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Kolejny sezon 
grzewczy

przed nami…

Dokończenie na stronie 2.

Sezon grzewczy w Polsce rozpoczyna 
się wraz z nastaniem pierwszych chłodów 
i trwa do ich ukończenia. Czyli długo, jeśli 
się weźmie pod uwagę długość polskich 
zim. Warto więc zastanowić się nad tym 
jak należy postępować gdy już do mieszkań 
„popłynie” ciepło. 

Ciepło do pomieszczenia jest emitowane 
przez zainstalowany w pomieszczeniu grzej-
nik. Jednak grzejnik nie jest jedynym źró-
dłem dostarczającym ciepło. Znaczącym źró-
dłem ciepła są osoby przebywające w danym 
pomieszczeniu i wszelkie czynności gospo-
darcze, takie jak: gotowanie, pranie, używa-
nie odkurzacza, a także oświetlenie, telewi-
zor, komputer itp., a także ciepło przenika-
jące przez przegrody wewnętrzne z sąsied-
nich lokali, (jeśli występuje pomiędzy nimi 
różnica temperatur).

UWAGA!!!! Ciepło może także przeni-
kać przez ściany wewnętrzne do pomiesz-
czeń sąsiednich, jeżeli panuje w nich tempe-
ratura niższa od tej, która jest w pomiesz-
czeniu rozpatrywanym. Strat ciepła nie 
da się nigdy całkowicie wyeliminować.  
Nie ma, bowiem takich materiałów do 
budowy ścian, ani takich okien, które cał-
kowicie nie przewodzą ciepła. 

Spotkania z mieszkańcami
w sprawie poprawy bezpieczeństwa na osiedlu USTRONIE

Rada Nadzorcza oraz Zarząd SM Ustro-
nie informują, że w celu poprawy bezpieczeń-
stwa na osiedlu w miesiącu październiku prze-
prowadzone zostaną spotkania - konsultacje  
z mieszkańcami poszczególnych jednostek.

W czasie spotkań z przedstawicielami 
Policji, Straży Miejskiej i firmy ochroniarskiej 
„KERIM” zostaną omówione wnioski zgłaszane 
przez mieszkańców, a także będą wyzna-
czone miejsca do instalacji kolejnych kamer  
w ramach II etapu rozbudowy osiedlowego 
systemu monitorowania.

W ramach programu poprawy bezpie-
czeństwa Spółdzielnia zakończyła I etap wdra-
żania systemu monitoringu osiedlowego zło-

Spotkanie z Radą Nadzorczą i Zarządem
W czwartek 21 sierpnia 2014 roku nasi 

milusińscy goszczeni byli przez Radę Nad-
zorczą oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Ustronie”. Przywitał nas Przewodni-
czący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Łuczycki, 
Pani Sekretarz Rady Nadzorczej Wanda Cho-
dyń oraz Prezes Zarządu - Pan Piotr Skoczylas. 
Gospodarze opowiadali nam o swojej pracy 
na rzecz mieszkańców Dzielnicy „Ustronie”. 
Jak zwykle nasi najmłodsi podopieczni mieli 
gro pytań Ugoszczono nas ulubionymi słod-
kimi pączkami, czekoladą oraz coca - colą.

W gabinecie Pana Prezesa każdy choć 
na chwilkę mógł zasiąść na jego fotelu. Bar-
dzo dziękujemy Radzie Nadzorczej i Zarzą-
dowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” za 
zaproszenie!!!
Julia Woszczyna: „Bardzo podobał mi się 
gabinet Pana Prezesa. Jak będę duża też 
będę kiedyś Prezeską!”

Nathan Wilk: „Wiedziałem, że ten najwyż-
szy Pan – Pan Przewodniczący jest tu najważ-
niejszy ,ma bardzo odpowiedzialną pracę…
tylu musi ludzi na Ustroniu znać!”

A.J

żonego z 16 kamer monitorowanych całodo-
bowo przez pracowników centrum monito-
rującego firmy ochroniarskiej „KERIM” oraz 
patrole interwencyjne. 

Należy zauważyć, że analiza skuteczności 
systemu monitorowania osiedlowego prze-
prowadzona wspólnie przez Policję i firmę 
ochraniarską „KERIM” potwierdza jego sku-
teczność.

Dokładne terminy spotkań na poszcze-
gólnych jednostkach zostaną wywieszone na 
klatkach schodowych oraz zostaną podane na 
stronie internetowej Spółdzielni.

Rada Nadzorcza i Zarząd
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Również nie możemy całkowicie odciąć 
dopływ powietrza zewnętrznego do pomiesz-
czenia i zaprzestać jego usuwania przez sys-
tem wentylacyjny, bo dopływ świeżego powie-
trza jest niezbędny do oddychania i usunię-
cia z pomieszczenia wilgoci, której źródłem 
są ludzie i czynności gospodarcze przez nich 
wykonywane (np. gotowanie). Można jednak 
ograniczyć ilość traconego ciepła do niezbęd-
nego minimum rozsądnie nim gospodarować, 
tak jak gospodarujemy innymi dobrami mate-
rialnymi poprzez m.in.:

• Okresowe obniżanie temperatury  
w pomieszczeniu. Komfortowo czujemy się, 
gdy w pomieszczeniu panuje temperatura 
ok. 20 – 21 0C. Jednak nie zawsze musimy 
utrzymywać taką temperaturę. Korzystnym 
jest obniżenie temperatury w pokoju, w któ-
rym śpimy (zalecane przez lekarzy). Również  
w trakcie wykonywania cięższych czynno-
ści (np. sprzątanie), lepiej będziemy się czuli 
w niższej temperaturze. Jeżeli w lokalu ma 
przebywać większa liczba osób (np. spodzie-
wamy się gości), to należy zawczasu przykrę-
cić zawór termostatyczny przy grzejniku, bo 
każda osoba emituje ciepło w ilości porówny-
walnej z wydajnością połowy „żeberka” grzej-
nika. Należy jednak unikać zbytniego wychło-
dzenia pomieszczenia w dłuższym okresie, 
bo na jego ponowne dogrzanie stracimy zbyt 
wiele ciepła.

• Efektywnie wykorzystywać zawory 
termostatyczne w celu obniżenia tempera-
tury. Zawory termostatyczne nie mają skali 
temperatury w stopniach. Na pokrętle zaworu 
naniesione są: gwiazdka i kreski oznaczone 
kolejnymi cyframi od 1 do 5. W położeniu 
„gwiazdka” zawór jest zamknięty. W odwrotną 

stronę, przy przestawieniu pokrętła do warto-
ści wyższych (np. 5) emisja ciepła z grzejnika 
rośnie. Każdy zawór termostatyczny, w chwili 
montażu, ma ustawioną, niedostępną dla użyt-
kownika (zaplombowaną), tzw. nastawę mon-
tażową. Nastawa ta zapewnia, że obliczeniową 
temperaturę w pomieszczeniu (np. 20 0C) 
osiąga się przy położeniu pokrętła pomiędzy 
kreskami oznaczonymi 3 i 4. Zawory termosta-
tyczne są zabezpieczone przed zamarznięciem 
grzejnika: przy ustawieniu pokrętła w położe-
niu „gwiazdka” zawór termostatyczny otwiera 
się samoczynnie, jeśli temperatura w jego oto-
czeniu spadnie poniżej ok. 6 – 7 0C.

• Wietrzyć należy krótko i intensyw-
nie. Opłaca się szybka ( 2 – 3 minut)wymiana 
powietrza poprzez szerokie otwarcie okien  
i drzwi balkonowych z jednoczesnym zamknię-
ciem zaworów przy grzejnikach. Nie należy 
uchylać okna na dłuższy czas nieobecności  
w mieszkaniu ( np. wychodząc na wiele godzin 
do pracy), ponieważ zimne powietrze ochładza 
grzejnik i termostat otwiera się maksymalnie, 
co powoduje duże i zbędne straty ciepła.

• Nie zabudowywać i nie zasłaniać 
grzejników. Aby grzejnik oddawał ciepło do 
pomieszczenia, potrzebna jest właściwa cyrku-
lacja powietrza w jego otoczeniu. Grzejnik nie 
powinien być zabudowany, zasłonięty i zasta-
wiony meblami, gdyż wówczas ciepło nie roz-
przestrzenia się równomiernie w pomiesz-
czeniu, powstaje strefa przegrzana w pobliżu 
ściany zewnętrznej i rosną straty przez przeni-
kanie, a w konsekwencji trzeba więcej ciepła 
na ogrzanie pomieszczenia.

• Zmniejszać straty ciepła przez okna. 
Okno jest najlepiej przewodzącym ciepło ele-
mentem przegrody zewnętrznej. Oprócz prze-

Niezapomniana Akcja Lato 2014
Lato już za nami i wspomnień z wakacji przybyło. Oprócz codziennych zajęć w świetlicach, cotygodniowych wyjść do krę-

gielni, zajęć filmowych, plastycznych, 
tanecznych, karaoke, letniego kina, Spół-
dzielnia Mieszkaniowa “Ustronie” przygo-
towała dla dzieci i młodzieży wiele innych 
atrakcji.Codziennie organizowane były 
gry, zabawy, warsztaty plastyczne, zaję-
cia sportowe (piłkarzyki, tenis stołowy, krę-
gle, dart, piłka siatkowa, piłka nożna, gry 
zespołowe), konkursy oraz wyjścia poza 
placówki SM “Ustronie”. Każdego dnia w 
placówkach SM “Ustronie” uczestniczyło 
w zajęciach ok. 150 dzieci a na boiskach 
ok. 60 dzieci. W czasie wakacji odwiedza-
liśmy wiele ciekawych miejsc, poznawali-
śmy uroki naszego miasta Radomia, byli-
śmy na termach w Mszczonowie, zwie-
dziliśmy Stadion Narodowy w Warszawie, 

Kolejny sezon grzewczy przed nami…
wodzenia, ciepło wypromieniowuje przez 
okno z wnętrza pomieszczenia. Dlatego aby 
ograniczyć straty ciepła należy na noc opusz-
czać Żaluzje ewentualnie zaciągać zasłony, 
jednak bez zasłaniania grzejników.

• Zapewnić odpowiednią szczelność 
okien i drzwi zewnętrznych. W większo-
ści starszych budynków, gdzie mamy do 
czynienia z wentylacją naturalną (grawita-
cyjną), powietrze niezbędne do przewietrza-
nia pomieszczeń dopływa przez nieszczelno-
ści w stolarce okiennej (infiltruje do pomiesz-
czenia). Ilość tego powietrza jest niekontro-
lowana i może być powodem poważnych 
strat ciepła. Celowa jest wymiana okien na 
szczelne, zaopatrzone w specjalne nawiew-
niki powietrza. W ten sposób zapewnimy wła-
ściwą wentylację, która uchroni mieszkanie 
przed zawilgoceniem, a równocześnie ograni-
czymy do niezbędnego minimum straty ciepła, 
unoszonego z wywiewanym powietrzem wen-
tylacyjnym. W żadnym wypadku nie należy 
ograniczać wentylacji lokalu przez zamy-
kanie (zaklejanie) kratek wentylacji grawi-
tacyjnej. Grozi to zawilgoceniem (później 
zagrzybieniem lokalu), a w lokalach gdzie 
używane są kuchenki gazowe lub piece 
kąpielowe opalane gazem, nawet zatruciem 
użytkowników.

• Zwracać uwagę na właściwe użytko-
wanie pomieszczeń wspólnych w budynku. 
Klatki schodowe, korytarze i piwnice, czę-
sto traktowane jako „niczyje”, ogrzewane są 
w sposób niekontrolowany. W okresie zimo-
wym należy zwracać m.in. uwagę na zamy-
kanie drzwi wejściowych i okien na klatkach 
schodowych, zamykanie okienek w piwnicach 
i innych pomieszczeniach wspólnego użytku.

KR
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Niezapomniana Akcja Lato 2014
Czarująco odwiedziliśmy Krainę Iluzji i Sabat „Krajno”. Odbyły 
się również dwa rajdy rowerowe, rajd pieszy do Garbatki Letni-
sko. Wtorki były dniami wyjścia do kina „Helios”, w Parku Lino-

Realizujemy program zdrowotny:
„Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii na lata 2012-2015”

                     współfinansowany przez Urząd Gminy Miasta Radom.                            

                                                                                                                     
Program obejmuje:
- wykłady na tematy dotyczące raka piersi, jego leczenia i rehabilitacji po mastektomii prowadzone 

przez dr Danutę Krajewską
- zabiegi manualnego drenażu limfatycznego z kompresją dla kobiet z obrzękiem limfatycznym.

Terapię przeciwobrzękową przeprowadzi mgr Teresa Wojciechowska

Program skierowany jest do kobiet po mastektomii mieszkających w Radomiu.
Miejsce: Klub Osiedlowy „Ustronie” ul. Sandomierska 14
Czas realizacji: od 07.07.2014- 31.12.2014r.,        Tel. kontaktowy: 606-164-526 

wym „Gekon” dzieci i młodzież sprawdzały swój spryt i odwagę, 
na basenie „Neptun” ćwiczyliśmy swoja kondycje, na poniedział-
kowych kręglach swoją celność a na radomskim lotnisku oglą-
daliśmy samoloty naszej słynnej grupy „Orlik”. W trakcie trwa-
nia “Akcji Lato 2014” odbywały się również ramowe zajęcia  
w placówkach:zajęcia świetlicowe, zajęcia taneczne, rozgrywki 
w tenisa stołowego, sportowe harce – zajęcia na boisku PG 2, 
turniej siatkówki, turniej „Zbijaka”, turnieje Darta, Piłkarzyków, 
tenisa stołowego, turnieje gier planszowych, na PlayStation, 
w układaniu puzzli, zajęcia plastyczne, zabawy w kalambury, 
Letni Festiwal Piosenki Wakacyjnej, Pokaz mody i fryzur, Pik-
niki, Wizyta w Zarządzie” SM Ustronie”, Spotkanie integracyjne 
w Domu Kultury „Idalin”, Wyjście do American Corrner, Teatr Mło-
dych Talentów, Letnie kino, wakacyjny “Mam talent “,konkurs pla-
styczny “ Moja wakacyjna przygoda”, dyskoteki, Międzyświetli-
cowy turniej sportowy, turniej “O mistrzostwo Ustronia, turnieju 
piłki nożnej “ Z podwórka na stadiony”(12 drużyn), konkurs pla-
styczny “ Moja wakacyjna przygoda”.

W dniu 29 sierpnia 2014 roku podsumowaliśmy całą Akcję 
Lato na Ustroniu. Nagrody w licznych turniejach i konkursach 
wręczali zaproszeni goście: pan Andrzej Łuczycki - przewodni-
czący Rady Nadzorczej SM Ustronie, pan Piotr Skoczylas - pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie, pani Wanda Chodyń - 
sekretarz Rady Nadzorczej SM Ustronie, pan Krzysztof Jasiń-
ski - przewodniczący komisji społeczno-kulturalnej RN SM Ustro-
nie, pan Jerzy Sowa - członek komisji społeczno-kulturalnej RN 
SM Ustronie, pan Mateusz Tyczyński - asystent pana Radosława 
Witkowskiego - posła na sejm RP, pan Mieczysław Zawisza - tre-
ner i sędzia turniejów piłki nożnej.

Do zobaczenia za rok!!!
(AJ)
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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 – 608 419 491
Jednostka M – 880 916 505

POGOTOWIE DŹWIGOWE
W SM USTRONIE

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045
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KOLONIA LETNIA
W STEGNIE

Stowarzyszenie „ Nasze ustronie” wraz ze Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Ustronie” jak co roku zorganizowało wypoczynek letni 
dla czterdziestki dzieci i młodzieży. W tym roku zabraliśmy dzie-
ciaki na kolonię do Stegny nad nasz Bałtyk. Atrakcji nie brakowało...
codzienne kąpiele w morzu, spacery na wschody i zachody słońca, 
wycieczki do gdańskiego zoo, widzieliśmy żywe tropikalne robaczki, 
pająki, skorupiaki, słuchaliśmy indiańskich opowieści, wieczorami 
bawiliśmy się na dyskotekach a nocami szukaliśmy bursztynów. 
Mamy ogromna nadzieję, że za rok znów damy dzieciom jakże nie-
zastąpiony uśmiech na ich buziach.

Zarząd Stowarzyszenia „Nasze ustronie”



www.helios.pl

Kino Helios Radom
ul. Poniatowskiego 5
rezerwacja: 48 362 80 50

Patronat
medialny:

Partner
sieciowy:

wieczór filmowy dla Pań

Projekcja filmu:

i mnóstwo atrakcji!

Riwiera
dla dwojga

27.08
(środa)

godz. 18:30

Zabierz przyjaciółkę, mamę, siostrę!
Wygrywaj nagrody!



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 swo-
im materiale. Redakcja zastrzega sobie odmowę publikacji  
takich materiałów.

Sobota 27.09. g.18.30
Kościół MB Miłosierdzia (ul. ks. A. Staniosa, 

wjazd od ul. Miłej – kościół dolny)
INAUGURACJA: 
Msza święta – przewodniczenie i homilia: 

ks. biskup Henryk TOMASIK
Gość Specjalny: spotkanie z prof. dr. hab. 

Bogdanem CHAZANEM

Poniedziałek 29.09. g.11.00
Resursa Obywatelska, ul. Malczewskiego 16
Konferencja pt. „NASZA PRZYSZŁOŚĆ – 

TWOJA TOŻSAMOŚĆ” zorganizowana przez 
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej  
i Radomskie Stowarzyszenie „Inicjatywa”.

Wykłady i dyskusja: ks. dr Sławomir ADAM-
CZYK, ks. dr Marek DZIEWIECKI, mgr Ryszard 
FAŁEK, mgr Danuta KUŹMIUK)

Poniedziałek 29.09. g.18.00
Resursa Obywatelska, ul. Malczewskiego 16
ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY
Ks. prof. dr hab. Paweł BORTKIEWICZ: Gen-

der - kulminacja dewastacji rodziny
Dr Tomasz TERLIKOWSKI: Dzieciofobia jako 

istotne zagrożenie rodziny i społeczeństwa

Wtorek 30.09. g.9.
Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycz-

nych, ul. 25 czerwca 70
Konferencja pt. „WYCHOWANIE KU WAR-

TOŚCIOM” zorganizowana przez Wydział 
Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz 
Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczy-
cieli.

Wykłady i dyskusja: ks. dr Marek DZIE-
WIECKI, ks. mgr Sławomir KOSTRZEWA,  
dr hab. Marek KONOPCZYŃSKI, dr hab. 
Mariusz JĘDRZEJKO.

Wtorek 30.09. g.18.00
Resursa Obywatelska, ul. Malczewskiego 16
PRAWO POLSKIE I EUROPEJSKIE WOBEC 

WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ RODZINY
Wykład: ks. dr Jarosław WOJTKUN: Prawo 

naturalne a prawo stanowione.
Panel parlamentarzystów: prof. dr hab. 

Józefa Hrynkiewicz (PiS), dr Jarosław Gowin 
(Polska Razem)

Program
Jak co roku również i w tym, na łamach biuletynu publikujemy szczegółowy program Tygodnia Społecznego, który na stale zadomowił się w Rado-

miu. Ważne sprawy, ciekawi goście, miła atmosfera, okazja do spotkania i wymiany poglądów.W imieniu organizatorów zachęcam do udziału.
ZG




