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Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka Obniżka opłat 
za śmieci od

01 marca 2014 r.
24 stycznia 2014 o godz. 18.00 w Klubie Osiedlowym „USTRONIE” odbył się 

koncert z Okazji Dnia Babci i Dziadka. Spotkanie przygotował Pan Józef  Kosow-
ski - Dyrektor Społecznego Ogniska Artystycznego „Radom – Ustronie”. Wystą-
pili muzycy Ogniska od lat 6 – ciu do 76 –ciu. 

Dokończenie na stronie 2.

Mieszkańcy budynków
wielorodzinnych zapłacą 

nawet 20 procent mniej. 
Działania podjęte przez Zarząd i Radę Nad-
zorczą Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie 
niewątpliwie miały wpływ na zmiany opłat za 
wywóz śmieci.
Na zaproszenie przewodniczącego Rady Nad-
zorczej SM USTRONIE organizowaliśmy 
szereg spotkań w tej sprawie z przedstawicie-
lami radomskich Spółdzielni i Radnymi Mia-
sta Radomia.
 

Wszystkie radomskie spółdzielnie i przedsta-
wiciele wspólnot mieszkaniowych byli jedno-
myślni – ustalone stawki za wywóz śmieci są 
zdecydowanie za wysokie. Koszty ponoszone 
przez Miasto nijak się mają do stawek przyję-
tych przez radnych.
 

Do protestów włączył się Regionalny Zwią-
zek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkanio-
wych w Radomiu, indywidualni mieszkańcy 
radomskich osiedli. 

W dniu 23.01.2014r.w świetlicy „Kubuś” 
przy ul.Osiedlowej 28 odbyło się 

kolejne spotkanie koła historycznego „Poko-
lenie dla Pokoleń”.Tematem spotkania była 
151 rocznica wybuchu Powstania Stycznio-

Koło historyczne – „Pokolenie dla Pokoleń”

W styczniu 2014r. Emeryci i Renciści z Ustronia uczestniczyli w spotkaniu opłatkowo – 
noworocznym w Osiedlowym Klubie przy ul. Sandomierskiej 14.

Na spotkanie przybył ksiądz Zygmunt Rutkowski, proboszcz Św. Józefa na Młodzianowie oraz 
Bohdan Maliszewski, Helena Błaszczyk i Elżbieta Górniak z Zarządu Okręgu Radomskiego Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Obecni byli również przedstawiciele SM 

„USTRONIE” – Andrzej Łuczycki, Prze-
wodniczący Rady Nadzorczej oraz Piotr 
Skoczylas - Prezes Spółdzielni, Jerzy 
Dąbrowski – Zastępca Prezesa ds. Tech-
nicznych, Ewa Gajewska - Członek 
Zarządu/Główna Księgowa.  
Podczas spotkania dzieci z Klubu Malucha 
wystawiły piękne przedstawienie jaseł-
kowe. Po wspólnej modlitwie łamano się 
opłatkiem, składano życzenia noworoczne 
i śpiewano kolędy.

Ryszard Gębski – Przewodniczący Koła

Spotkanie opłatkowo – noworoczne  
w Kole Emerytów i Rencistów

wego (22.01.1863r.), jak również wyzwolenie 
spod okupacji niemieckiej – w czasie II wojny 
światowej - Radomia i Warszawy (Radom – 
16.01.1945r.; Warszawa – 17.01.1945r.). 

Dokończenie na stronie 2.

KONCEPCJA PARKU USTRONIE

Dokończenie na stronie 3.
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Dokończenie ze strony 1.

Walne Zgromadzenia prawie wszystkich 
spółdzielni w Radomiu podjęły uchwały opro-
testowujące podwyżki opłat za wywóz śmieci. 
Wysyłane były do Prezydenta Miasta Rado-
mia protesty, uchwały, wnioski o obniżenie 
stawek opłat.

Na spotkanie przyszła liczna gromadka 
dzieci i grupa dorosłych mieszkańców osie-
dla „Ustronie”. 
Na początku dzieci śpiewały pieśni patrio-
tyczne a do niektórych utworów akompanio-
wał nam na organach Kacper Bińkowski ze 
świetlicy „Kubuś”. Śpiewanie odbywało się 
przy blasku świec. Było to magiczne wpro-
wadzenie. Po omówieniu tematu wyzwole-
nia Radomia i Warszawy, zaproszony gość 
– Pan mgr Zbigniew Leśniewski, nauczy-

Dokończenie ze strony 1.

ciel historii z VIII LO im. Jana III Sobieskiego  
w Radomiu miał prelekcję na temat Powsta-
nia Styczniowego. Prezentowany materiał był 
ciekawy, prelegent wciągnął dzieci do dysku-
sji. Dzieci aktywnie uczestniczyły w przyswa-
janiu wiedzy z historii i mogły pochwalić się 
zapamiętanymi faktami historycznymi.

Na koniec było rozstrzygnięcie i wręcze-
nie nagród w konkursie na portret ostatniego 
dyktatora powstania styczniowego – Romu-
alda Traugutta.

Obniżka opłat za śmieci od 01 marca 2014 r.
Te zapoczątkowane przez naszą spółdzielnię 
działania przyniosły pozytywny efekt.
 Nowa „uchwała śmieciowa” zakłada, że oso-
by mieszkające w budynkach wielorodzinnych 
o powierzchni powyżej 30m² zapłacą za śmie-
ci mniej. Jest to połowiczne zwycięstwo. Cią-
gle uważamy, że naliczanie wysokości opłat 

za śmieci uzależnione od  wielkości mieszka-
nia nie jest sprawiedliwym rozwiązaniem. Dra-
styczny wzrost ceny za te usługi też jest bez-
podstawny.

Będziemy dalej walczyć o zmniejszenie 
tych opłat.

KR

Koło historyczne – „Pokolenie dla Pokoleń” I miejsce zajęła Dominika Kowalczyk, lat 12 
świetlica „Sputnik”
II miejsce zajęła  Julia Domańska, lat 11 
świetlica „Kubuś”
III miejsce zajęła Diana Molenda, lat 12 świe-
tlica „Kubuś”.

Pełne wrażeń, rozgorączkowane dzieci, 
po słodkim poczęstunku, rozeszły się do 
domów. Dorośli jeszcze przez dłuższą chwilę 
dyskutowali, przekazując swoje relacje  
i wspomnienia.

Zapraszamy wszystkich na kolejne 
spotkania.

PSK

Spotkanie z cyklu „Zadbaj o siebie”
Dnia 04.02.2014r. odbyło się  

w naszym Klubie Osiedlowym spotka-
nie dla kobiet z cyklu „Zadbaj o Siebie”.

W spotkaniu udział wzięła pani 
Bożena Pacholczyk 
Wiceprzewodnicząca 
Sejmiku Samorządo-
wego Województwa 
Mazowieckiego, która 
zapoznała wszyst-
kich zebranych z die-
tami odpowiednimi 
dla potrzeb osób cho-
rych. Spotkanie, któ-
rego głównym tema-
tem było promowanie 
zdrowego stylu życia 
poprowadziła pani 
Marzena Skierczyń-
ska, nauczycielka  
z PSP Nr 23, Sekre-
tarz Centrum Edukacji 

Ekologicznej.
Panie otrzymały różne przepisy 

dotyczące zdrowej diety między innymi 
przepisy na sosy, sałatki owocowe  
i warzywne, pasty. 

Podczas spotkania przygotowana 
została bardzo smaczna a zarazem 
zdrowa sałatka.

  Panie zostały zachęcone do pro-
wadzenia zdrowego trybu życia oraz 
promowania zdrowego odżywiania 
w swoich rodzinach. Wieczór upłynął 
szybko w miłej atmosferze. 

Kolejne spotkanie z cyklu poświę-
conego prawom konsumenta odbę-
dzie się 04.03.2014 r. o godz. 1700.

Serdeczne zapraszamy wszyst-
kich do wzięcia udziału w spotka-
niu!!!

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

Na koncercie gościliśmy Prze-
wodniczącego Rady Nadzorczej SM 
„USTRONIE” Pana Andrzeja Łuczyc-
kiego, członków Rady Nadzorczej, 
Zbigniewa Gołąbka – Radnego Sej-
miku Województwa Mazowieckiego, 
przedstawicieli radomskich mediów.

Koncert podzielony był na dwie 
części. Część pierwsza były to polskie 
kolędy, druga – to najpopularniejsze 
utwory muzyki poważnej , rozrywko-
wej oraz jazzowej. 

Wystąpiła również niedawno utwo-
rzona przez Pana Józefa Kosowskiego 
Orkiestra dęta, którą tworzą wszyscy 
podopieczni Ogniska zarówno junio-
rzy jak i seniorzy.

Ogromną nispodzianką dla 
uczestników koncertu był występ 
kapeli Pana Piotra Skoczylasa – Pre-
zesa Zarządu Spółdzielni Mieszkanio-
wej „USTRONIE”, który swoim śpie-
wem i muzyką  porwał publiczność do 
tańca. 

Uwiecznieniem całego koncertu 
był występ wszystkich wykonawców  

Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
Dokończenie ze strony 1.

i odśpiewaniem słynnej pieśni - „Barki”. Mamy nadzieje, iż takich wspaniałych 
koncertów na naszym osiedlu będzie więcej.

(A.J)
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„KARNAWAŁOWA POEZJA TAŃCA” 
15 stycznia 2014 r w Klubie Osiedlo-

wym “USTRONIE” odbył się autorski wieczór 
poezji Czesława Banaszczyka pt. : “KARNA-
WAŁOWA POEZJA TAŃCA”.

We wspaniały sposób autor powiązał 
poezję z tematem tańca. Publiczność była zafa-
scynowana sposobem przedstawienia poetyc-
kiego charakteru tańca – jego pląsów, kroków, 
układów tanecznych oraz uczuć panujących 
podczas tańca dwóch osób.

Oprawę muzyczną przygotował Pan Józef 
Kossowski – Dyrektor Społecznego Ogniska 
Artystycznego “Radom-Ustronie”, a oprawę 
taneczną “CMG Szkoła tańca”, którą reprezen-
towali: Andżelika Sławińska i Michał Ankie-
wicz.

Przypomnimy, iz Pan Banaszczyk to 
członek Stowarzyszenia Autorów Polskich, 
Koła Literackiego „Nasza Twórczość”, Koła 
Poezji Nie-Odkrytej „SZUFLADA” w Rado-
miu oraz animator kultury.

Na kolejny wieczór poezji zapraszamy 
już 12 marca 2014 r. o godz. 18.00.

AJ

Nasz syn Filip Wojtunik 
urodził się 04.04.2005 roku. 
Po porodzie zdiagnozowano 

u niego zespół wad wro-
dzonych Vacterl. Jako mały 

chłopczyk Filip przeszedł 
kilka operacji korygujących 

i naprawiających to,  
co natura popsuła. 

Podaruj
1 % podatku

dla Filipa

Aby przekazać 1% wystarczy wpisać  
do PIT-u dane fundacji nr KRS oraz 
imię i nazwisko osoby obdarowanej, 
resztą zajmie się Urząd Skarbowy. 

Z całego serca dziękujemy
wszystkim darczyńcom.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%:
Filip Wojtunik (8903)

Niestety nie udało się zrobić wszystkiego 
od razu, dlatego Filip jest teraz pod stałą kon-
trolą wielu lekarzy specjalistów. Wymaga rów-
nież stałego wspomagania, ciągłej rehabilita-
cji i stymulacji do rozwoju. Przed nami kolejne 
etapy leczenia operacyjnego. Niestety koszty 
planowanych zabiegów i rehabilitacji przekra-
czają nasze możliwości finansowe. W związku 
z tym w imieniu naszego syna zwracamy się do 
Państwa z  prośbą o pomoc finansową i prze-
kazanie

1 % podatku – to nic nie kosztuje
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Szczegóły na www.helios.pl

 Kino Konesera

Seanse co 2 tygodnie w czwartki.

Jesteś koneserem filmu?
Oglądaj w naszym kinie filmy ważne,

nagradzane na filmowych festiwalach,
realizowane przez wybitnych twórców

KINO HELIOS   ul. Poniatowskiego 5, 26- 610 Radom
Rezerwacja tel.: 48 362-80-50
Rezerwacja i sprzedaż biletów on – line:
www.helios.pl

POLUB NAS NA

06.03 NAJLEPSZE NAJGORSZE
WAKACJE

20.03 ANIOŁ ŚMIERCI
13.03 NIMFOMANKA CZ.2



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.

Centrum człowieka potrzebuje 
przebudzenia.

Prawdziwy przyjaciel, dobry przewodnik 
duchowy, charyzmatyczny kaznodzieja usiłuje 
przemawiać i apelować do centrum drugiego 
człowieka i budzić je w nim. Przez zewnętrzna 
skorupę dociera do głębi, do której temu dru-
giemu, często samemu, nie udaje się wejść. 
Tam, w głębi, zaczyna wówczas w tym czło-
wieku coś tak wołać, że przywołany czuje się 
przynaglony iść ku wnętrzu i zaczyna tęsknić za 
domem. Przyjaciel nie musi bynajmniej wska-
zywać, jaką drogą należy pójść. Gdy ktoś ze 
swego wnętrza rozpoznał to przynaglenie i jest 
autentyczny wobec samego siebie, to droga 
dość wcześnie ukaże mu się sama. Nasz naj-
lepszy przewodnik jest przecież obecny w nas 
samych.

(Wilfrid Stinissen †)

Rozważania




