
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA KONKURSY

UWAGA NA PIECYKI KĄPIELOWE!

W okresie jesienno-zimowym odnoto-
wujemy zwiększoną ilość szczególnych zgło-
szeń naszych lokatorów. Są to zgłoszenia 
dotyczące:

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

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

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

Podstawową przyczyną problemów 
eksploatacyjnych jest niedostateczny 
dopływ powietrza zewnętrznego oraz tem-
peratura panująca w lokalu mieszkalnym. 

OGŁOSZENIE
Agencja Ochrony KERIM GRUPA oraz S. M. USTRONIE informują,

iż w przypadku zauważenia popełnianego przestępstwa bądź wykroczenia, 
mieszkańcy Osiedla USTRONIE mogą je zgłosić anonimowo dyżurnemu 

KERIM w celu podjęcia interwencji
pod numerem telefonu 48/ 365 08 12 wewn. 102.

Telefon czynny jest całą dobę.

Spacerkiem po Ustroniu

Dokończenie na stronie 2.

WARUNEK 
POPRAWNEJ 

EKSPLOATACJI 
MIESZKANIA 
– WŁAŚCIWA 
WENTYLACJA

Dokończenie na stronie 4.

Wybory, wybory wybory….. jakże to 
aktualny temat. W naszej spółdzielczej spo-
łeczności bardzo ważny, ponieważ odpo-
wiedni przedstawiciele w Radzie Miasta to 
dla nas gwarancja, że nasze postulaty będą 
słyszane i realizowane.

Nasze Ustronie to małe miasto liczeb-
nie porównywalne z miastem Pionki posia-
dające swoje lokalne problemy, które roz-
wiązuje Zarząd wspólnie z Radą Nadzorczą. 
Myślę, że nasze zarządzanie spółdzielnią 
powinno być wzorcem dla samorządów. 

My poruszamy się w zakresie posiada-
nych środków, czyli pieniędzy, które wpły-
wają do spółdzielni w postaci opłat eksplo-
atacyjnych od naszych mieszkańców. To jest 
podstawa finansowania wszelkiego rodzaju 
prac wynikających z przygotowywanych 
corocznie planów remontowych i inwestycji 
na osiedlu.

Właśnie teraz jesteśmy w okresie przy-
gotowywania takich planów.

Okres jesienny charakteryzuje się 
zmiennością temperatur co z kolei powo-
duje zaburzenia naturalnej wentylacji 
pomieszczeń. Niedrożna instalacja wentyla-
cyjna, pełne uszczelnienie otworów okien-
nych i drzwiowych powoduje, że wentylacji 
naturalnej po prostu nie ma, a wręcz nastę-
puje zjawisko wdmuchiwania spalin z pie-
cyka do pomieszczenia (tzw. ciąg wsteczny).

KONTROLUJMY PRACĘ 
PIECYKÓW KĄPIELOWYCH!

DZIECI I MŁODZIEŻY CZY OSÓB STAR-
SZYCH NIE POZOSTAWIAJMY SAMYCH BEZ 

OPIEKI W CZASIE KĄPIELI!
WSKAZANE JEST UCHYLENIE DRZWI 

ŁAZIENKI W CELU ZAPEWNIENIA 
DOPŁYWU POWIETRZA!

KR
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Dokończenie ze strony 1.
WARUNEK POPRAWNEJ EKSPLOATACJI MIESZKANIA  

– WŁAŚCIWA WENTYLACJA
Należy pamiętać, że wentylacja grawi-

tacyjna możliwa jest tylko wówczas, gdy ist-
nieje zarówno nawiew, jak i wywiew powie-
trza z pomieszczenia. W mieszkaniach na 
naszym osiedlu wywiew na zewnątrz zapew-
niają kratki osadzone w kanałach wenty-
lacyjnych zaś nawiew powietrza zewnętrz-
nego – szczeliny w oknach. Natomiast  
w przypadku stolarki okiennej i drzwiowej  
o dużej szczelności, powietrze 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 
własnych kanałów wentylacyjnych (pokoje 
i przedpokoje) – szczeliny między drzwiami 
a podłogą. Natomiast do kuchni, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami powietrze 
powinno być doprowadzone otworami  
w oknie zewnętrznym i szczeliną w drzwiach 
wewnętrznych.

Skuteczność wentylacji naturalnej jest 
uzależniona od warunków pogodowych 
panujących 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 wystarczająco dużego ciągu  
w kanałach wentylacyjnych, a wymiana 
powietrza będzie niewłaściwa. 

Za skuteczność wentylacji grawitacyj-
nej w mieszkaniu odpowiadają jednocze-
śnie:

-Spółdzielnia  - odpowiada za drożność 
kanałów wentylacji grawitacyjnej, wielkość 
odpływu powietrza, a tym samym odpro-
wadzenie z mieszkania nagromadzonej pary 
wodnej

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

Stopień wykorzystania przelotowości 
kanałów wentylacyjnych zależy wyłącznie 
od użytkownika mieszkania, który decy-
duje o ilości powietrza doprowadzanego do 
mieszkania.

Wentylacja grawitacyjna nie będzie 
funkcjonować, jeśli nie zapewnimy dopływu 
świeżego 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 wentylacyjnych i wykraplanie 
się na niej pary wodnej.

JAK WALCZYĆ Z WILGOCIĄ I ZAGRZYBIE-
NIEM MIESZKANIA

Głównym powodem występowania 
wzmożonej wilgotności powietrza w miesz-
kaniu jest nieskuteczne usuwanie powie-
trzem wytworzonej pary wodnej (wilgoci), 
przez nie zapewnienie prawidłowego 
napływu powietrza do mieszkania i jego 

odpływu z wytworzoną parą wodną kana-
łami wentylacyjnymi na zewnątrz.

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

Aby skutecznie walczyć z zagrzybie-
niem należy:

- intensywnie wietrzyć mieszkanie, 
najlepiej poprzez wywoływanie przeciągu,

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

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 miesz-
kaniu. W tych warunkach powietrze ulega 
ochłodzeniu, wzrasta jego wilgotność 
względna, a na powierzchni elementów 
konstrukcyjnych o najniższej temperaturze 
występuje kondensacja pary wodnej.

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

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

   DZIAŁ TECHNICZNY

Dokończenie ze strony 1.
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Spacerkiem po Ustroniu
Dokończenie ze strony 1.

Członkowie Rady Nadzorczej wspólnie 
ze służbami technicznymi Sp-ni biorą udział 
w przeglądach zasobów i na tej podstawie 
konstruowany jest plan zamierzeń kon-
frontowany z możliwościami finansowymi,  
w efekcie czego, powstaje ostateczny plan 
możliwości. Trochę to skomplikowane, ale 
zasada jest prosta -rządzimy się tym, co 
posiadamy.

Wszyscy spacerujemy po osiedlu,  
a pogoda w tym roku sprzyja nam bardzo. 
Wszyscy również widzimy, że nasze apele  
o rozsądne,- zgodne z opracowanymi harmo-
nogramami - wynoszenie wszelkiego rodzaju 
tzw. gabarytów, czyli mebli i akcesoriów po 
remontach nie przynoszą pożądanych skut-
ków. Nadal przy śmietnikach zalegają sterty 
niepotrzebnych mebli - wynoszone np. 
dzień po wywózce, która odbywa się tylko 
raz w miesiącu. Smutne to, a i nie przynosi 
chluby naszemu wizerunkowi - jako osiedla. 
Nie mam pomysłu jak rozwiązać ten pro-
blem, ale coraz bardziej skłaniam się do pro-
pozycji kolegów z rady, aby w stosunku do 
tych, którzy nie respektują zasad stosować 
sankcje finansowe. Nie jest to wyjście, ale 
może zmobilizuje opornych do przestrzega-
nia porządku. Są również i przyjemne strony 
spacerów po osiedlu. Z przyjemnością prze-
bywałem ostatnio z moimi wnuczkami na 
terenie parku Ustronie pomiędzy jednost-
kami A i B, gdzie zlokalizowane są plac zabaw 

dla dzieci, siłownia oraz tor przeszkód dla 
młodzieży. Miejsce to żyje swoim klimatem, 
tu spotykają się na różnych formach zabaw 
i treningów całe rodziny. Świadczy to o tym, 
że pomysł lokalizacji takich urządzeń w tym 
miejscu był trafny. Musimy jeszcze wspól-
nie z miastem pomyśleć o toaletach, które 
są bardzo potrzebne. Idąc dalej w kierunku 
jednostki C widzimy, że prace przy budowie 
kładki nad ulicą Osiedlową są już na ukoń-
czeniu i już niedługo mieszkańcy bezpiecz-
nie będą mogli się nią poruszać. 

Ważna wiadomość dla miłośników 
sportu. Przy zespole Szkół Licealno -Gim-
nazjalnych Nr 4 przy ul. Osiedlowej 38, 
dobiegają końca prace przy budowie 
całorocznego lodowiska, realizowanego  
w ramach budżetu obywatelskiego. Tafla 
jest już gotowa i mam nadzieję, że już 
niedługo wszyscy będziemy mogli z tego 
obiektu korzystać.

Kończą się również prace przy ocie-
planiu budynku Osiedlowa 34. Wykonawca 
zakończył prace przy froncie budynku  
i szczytach. Ku końcowi są prace od strony 

balkonów. Oby tylko pogoda była łaskawa.

I na koniec sprawa bardzo ważna dla 
mieszkańców, otóż Radpec podniósł po raz 
drugi w tym roku opłaty za ciepło.  W pierw-
szym wariancie termin podwyżki miał obo-
wiązywać od dnia 15 września. Prezydent 
miasta zablokował wtedy administracyjnie 
decyzję Radpecu do czasu wyjaśnień. Odbył 
się cykl spotkań z przedstawicielami Spół-
dzielni, Urzędu Miasta i Radpecu, po których 
Radpec podtrzymał swoją decyzję z mocą 
obowiązującą od dnia 15 października 2018 
roku. W wyniku takiej decyzji Spółdzielnia 
zmuszona została do wprowadzenia wyż-
szych opłat zaliczkowych za centralne ogrze-
wanie oraz ciepłą wodę od dnia 1 listopada 
2018 r. Informujemy wszystkich mieszkań-
ców, że jest to decyzja niezależna od Spół-
dzielni a spowodowana - jak informuje 
Radpec - drastycznym wzrostem opłat emi-
syjnych dwutlenku węgla oraz cen węgla. 
Mam nadzieję, że zima tego roku będzie 
łagodna.

Pozdrawiam wszystkich - Ireneusz 
Owczarek Przewodniczący Rady Nadzorczej
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Kongres Służby 
Zdrowia

29 września odbył się w Radomiu Kon-
gres Służby Zdrowia pod hasłem: „Szlachetni 
Polacy w Służbie Zdrowia”.

Kongres rozpoczął w naszej diecezji pere-
grynację relikwii świętych medyków: bł. Ewy 
Noiszewskiej i bł. Marty Wiecka. W czasie 
Kongresu zostały zaprezentowane postaci szla-
chetnych lekarzy i pielęgniarek Ziemi Radom-
skiej, m. in. doktora Jerzego Borysowicza  
i pielęgniarki Bohdany Kiejewskiej. Spotkanie 
odbyło się w Szpitalu Psychiatrycznym w Krych-
nowicach. Kongres zakończył się Mszą świętą 
w kościele Miłosierdzia Bożego w Radomiu  
z uszanowaniem relikwii świętych medyków.



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 – 309 316 934 oraz 665 863 300 
Jednostka C – 607 101 809
Jednostka M – 309 316 934 oraz 665 863 300

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045
POGOTOWIE DŹWIGOWE

W SM USTRONIE




