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Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych

Warunek poprawnej 
eksploatacji mieszkania
– właściwa wentylacja

Szanowni Państwo,

W okresie jesienno-zimowym odnoto-
wujemy zwiększoną ilość szczególnych zgło-
szeń naszych lokatorów. Są to zgłoszeia doty-
czące:

- pleśni na ścianach, nadprożach, oście-
żach okiennych, pod parapetem, w narożach 
pomieszczeń, za meblami,

- wstecznych nawiewów powietrza do 
pomieszczeń mieszkalnych przez kratki wenty-
lacyjne w kuchni, WC lub łazience (tzw. ciąg 
wsteczny),

- skraplanie pary wodnej na chłodnych 
powierzchniach ścian stanowiących frag-
menty kanałów wentylacyjnych, przeważnie 
w łazienkach.

Podstawową przyczyną problemów eks-
ploatacyjnych jest niedostateczny dopływ 
powietrza zewnętrznego oraz temperatura 
panująca w lokalu mieszkalnym. Należy pamię-
tać, że wentylacja grawitacyjna możliwa jest 
tylko wówczas, gdy istnieje zarówno nawiew, 
jak i wywiew powietrza z pomieszczenia.  
W mieszkaniach na naszym osiedlu wywiew 
na zewnątrz zapewniają kratki osadzone  
w kanałach wentylacyjnych zaś nawiew 
powietrza zewnętrznego – szczeliny w oknach. 

Dokończenie na stronie 2.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Uwaga mieszkańcy !!!
Jeżeli jesteś świadkiem wandalizmu, zacho-

wań niezgodnych z zasadami współżycia spo-
łecznego, znasz miejsca gdzie jest wyjątkowo 
niebezpiecznie:

- Teraz możesz o nich poinformować poli-
cję, bowiem w Radomiu uruchomiona została 
INTERAKTYWNA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIE-
CZEŃSTWA, która działa na stronie interneto-
wej Komendy Wojewódzkiej policji zs. w Rado-
miu: www.kwp.radom.pl – odnośnik krajowa 

Dokończenie na stronie 2

Wieczór poezji w Klubie Osiedlowym „USTRONIE”
„HAMLET” 

Jak zbliżyć arcydzieło literatury światowej 
„Hamleta” Williama Szekspira na sposób pro-
sty i zrozumiały.

Z tym zamysłem zmierzyła się Pani Iza-
bella Mosańska- reżyser z grupą aktorów ama-
torów teatru ‚Proscennium” działającego przy 
Radomskiej Orkiestrze Kameralnej.

Pomysł wcieliła w czyn posługując się tra-
westacją ‘Hamleta” wg Jeremiego  Przybory. 
Tekst jest pewną prowokacją artystyczną oraz 
intelektualną. Wprowadza nas w klimat walki 
o tron gdzie każda podłość, zdrada i mord są 
tylko drogą do osiągnięcia celu- czyli władzy.

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

Poniżej harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu naszego osiedla.
Dla ulic Placowa i Staroopatowska  (po jednym dniu w miesiącu): 8 listopada, 8 grudnia 
Dla pozostałych ulic: 10 listopada,  8 oraz 22 lub 28 grudnia
Uwaga!
Odbiór odpadów w miesiącu grudniu odbywał się będzie dwukrotnie w dniu 8.12 oraz 

dla części ulic 22.12 a dla drugiej części ulic 28.12 grudnia.
Szczegółowy wykaz ulic znajduje się w harmonogramach odbioru odpadów na stronie 

www.radom.pl w zakładce Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych. 
 Dla SM USTRONIE są to SEKTORY NR II oraz V.
UWAGA!!!!
ŚMIECI WIELKOGABARYTOWE BEZWZGLĘDNIE NALEŻY WYNIEŚĆ DZIEŃ WCZEŚNIE DO 

POBLISKIEJ ALTANY ŚMIETNIKOWEJ. NIE WOLNO WYSTAWIAĆ GABARYTÓW ZDECYDOWANIE 
WCZEŚNIEJ ORAZ W MIEJSCA NIE PRZEZNACZONE DO ODBIORU ODPADÓW PRZEZ FIRMY .

ZAKAZ JEST USTAWIANIA ŚMIECI PRZY WEJŚCIU DO ZSYPU

mapa zagrożeń bezpieczeństwa.
Aplikacja pozwala na anonimowe infor-

mowanie o zagrożeniach zauważonych przez 
mieszkańców.

Można je wybrać z obszernej listy prze-
stępstw: akty wandalizmu, bójki, spożywanie 
alkoholu, zakłócanie ciszy nocnej itp. 

Uwaga!
W razie pilnej potrzeby interwencji poli-

cji należy korzystać z numerów alarmowych 
112, 997.
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Warunek poprawnej eksploatacji mieszkania – właściwa wentylacja
Dokończenie ze strony 1..

Natomiast w przypadku stolarki okien-
nej i drzwiowej o dużej szczelności, powie-
trze powinno dopływać poprzez nawiewniki 
okienne wycięcia fragmentów uszczelek 
okiennych.

Nawiew do pomieszczeń bezokiennych 
mają zapewnić kratki lub otwory infiltracyjne 
znajdujące się w dolnej części drzwi, zaś 
wywiew z pomieszczeń nie posiadających wła-
snych kanałów wentylacyjnych (pokoje i przed-
pokoje) – szczeliny między drzwiami a podłogą. 
Natomiast do kuchni, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami powietrze powinno być 
doprowadzone otworami w oknie zewnętrz-
nym i szczeliną w drzwiach wewnętrznych.

Skuteczność wentylacji naturalnej jest 
uzależniona od warunków pogodowych panu-
jących na zewnątrz budynku m.in. ciśnienia 
powietrza, temperatury, prędkości i kierunku 
wiatru.

Warunkiem działania wentylacji gra-
witacyjnej jest doprowadzenie do pomiesz-
czeń, zgodnie z polską normą PN-83 B-03430, 
odpowiedniej ilości powietrza. W przypadku 
okien o dużej szczelności nie wyposażonych  
w nawiewniki okienne nawet korzystna różnica 
gęstości powietrza nie spowoduje wystarcza-
jąco dużego ciągu w kanałach wentylacyjnych, 
a wymiana powietrza będzie niewłaściwa. 

Za skuteczność wentylacji grawitacyjnej 
w mieszkaniu odpowiadają jednocześnie:

-Spółdzielnia - odpowiada za drożność 
kanałów wentylacji grawitacyjnej, wielkość 
odpływu powietrza, a tym samym odprowa-
dzenie z mieszkania nagromadzonej pary wod-
nej

- użytkownik mieszkania – odpowiada 
za doprowadzenie do mieszkania takiej ilości 
powietrza aby zapewnić jego wymianę zgodną 
z powyższą normą.

Stopień wykorzystania przelotowości 
kanałów wentylacyjnych zależy wyłącznie od 
użytkownika mieszkania, który decyduje o ilo-
ści powietrza doprowadzanego do mieszkania.

Wentylacja grawitacyjna nie będzie funk-
cjonować, jeśli nie zapewnimy dopływu świe-
żego powietrza poprzez rozszczelnione okna 
lub częste wietrzenie pomieszczeń. Jeśli okna 
są szczelne i mieszkanie nie jest wietrzone  
(z uwagi na oszczędność ciepła) – powstają tzw. 
ciągi wsteczne. Jedną kratką wyciągane jest 
powietrze, a drugą zasysane zimne powietrze 
z zewnątrz. Powoduje to wychładzanie ściany 
stanowiącej fragment przewodów wentylacyj-
nych i wykraplanie się na niej pary wodnej.

JAK WALCZYĆ Z WILGOCIĄ I ZAGRZYBIE-
NIEM MIESZKANIA

Głównym powodem występowania 
wzmożonej wilgotności powietrza w mieszka-
niu jest nieskuteczne usuwanie powietrzem 
wytworzonej pary wodnej (wilgoci), przez nie 
zapewnienie prawidłowego napływu powie-
trza do mieszkania i jego odpływu z wytwo-
rzoną parą wodną kanałami wentylacyjnymi 
na zewnątrz.

Mokre ściany – to miejsca sprzyjające 
rozwojowi pleśni i grzybów domowych.

Aby skutecznie walczyć z zagrzybieniem 
należy:

- intensywnie wietrzyć mieszkanie, naj-
lepiej poprzez wywoływanie przeciągu,

- zwiększyć intensywność ogrzewania,
- usprawnić wentylację tj. nie zamy-

kać kratek wentylacyjnych żaluzjami, zasta-
wiać meblami lub montować rury okapów 
kuchennych,

- zamontować nawiewniki lub wyciąć 
fragment uszczelek, jeśli okna są o dużej 
szczelności.

Użytkownik mieszkania nie powinien 
wyłączać okresowo ogrzewania w mieszkaniu. 
W tych warunkach powietrze ulega ochło-
dzeniu, wzrasta jego wilgotność względna,  
a na powierzchni elementów konstrukcyjnych  
o najniższej temperaturze występuje konden-
sacja pary wodnej.

Zadbać trzeba, przede wszystkim o to, 
by świeże powietrze docierało do najdal-
szych zakamarków mieszkania. Konieczne jest 
więc długotrwałe wietrzenie i wentylowanie.  
W ten sposób pozbywamy się zarodników pleśni  
i grzybów oraz wytworzonych przez nie tok-
syn,  szkodliwych dla zdrowia człowieka.

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA O WARTO-
ŚCI PONIŻEJ 50% UNIEMOŻLIWI POWSTANIE  
I DALSZY ROZWÓJ PLEŚNI.

   DZIAŁ TECHNICZNY

Dokończenie ze strony 1..Wieczór poezji w Klubie Osiedlowym „USTRONIE”

Jeremi Przybora posługując się językiem 
humorystycznym uczynił HAMLETA bardzo 
zrozumiałym.

Cały zespół aktorski zasłużył na solidne 

brawa i mamy nadzieję że jeszcze nie raz na 
deskach Klubu osiedlowego „Ustronie” będą 
oklaskiwani. Po przedstawieniu dało się sły-
szeć „być albo nie być” co może oznaczać, że  

część widzów zgromadzonych w galerii Klubu 
Osiedlowego Ustronie - 28 września  weźmie 
do ręki Hamleta W. Szekspira . 

(JP)
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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 – 607 101 809
Jednostka M – 880 916 505

POGOTOWIE DŹWIGOWE
W SM USTRONIE

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045

Warsztaty pielęgnacyjne cery z cyklu „Zadbaj o siebie”
Wiele czasu, trudu i finansów jest po-

trzebne by tak po prostu zadbać o siebie.
Nie wystarczy te wszystkie atrybuty 

posiadać by nad kosmetykami w obecnych 

czasach zapanować świadomie. Wpisując się  
w to zapotrzebowanie - Klub Osiedlowy 
„Ustronie” na spotkanie z cyklu „Zadbaj o sie-
bie” dnia 5 października 2016 r. zaprosił pa-
nie:  Agnieszkę Terlecką i Małgorzatę  Budzisz, 
które w sposób fachowy wprowadziły nas  
w arkana wiedzy jak zadbać o swoją cerę. 

Głównym punktem było jak zadbać  
o swoja twarz wieczorem. Panie prelegentki 
udzieliły cennych wskazówek w jaki sposób 
należy twarz umyć wykonując jednocze-
śnie masaż następnie tonizujemy cerę i na-
kładamy maseczkę , krem pod oczy i całą 
twarz nakładamy w sposób prawidłowy.  
Te wszystkie czynności obecne na spotkaniu 
panie wykonywały pod czujnym okiem fa-
chowców. Ze spotkania wyszły zrelaksowa-
ne, odmłodzone i zadowolone z siebie.

Zachęcam z całego serca wszystkie 
panie – dbajcie o siebie to się opłaci bardzo. 

/JP/   
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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 odmowę 
publikacji takich materiałów.




