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Koło historyczne – „Pokolenie dla Pokoleń”

W dniu 7 listopada br. o godz. 1600 zainaugurowało swoją działalność koło historyczne 
pod nazwą: „Pokolenie dla Pokoleń”. Miało to miejsce w świetlicy osiedlowej „Kubuś” 
przy ul. Osiedlowej 28. Uroczystość ta powiązana została z 95 rocznicą odzyskania 

przez naszą Ojczyznę niepodległości. Zaprosiliśmy na nią dostojnego gościa - pana Edwarda 
Małachowskiego – majora, żołnierza Armii Krajowej. Było wielu sympatyków historii jak rów-
nież dzieci ze świetlicy z rodzicami.

Prace remontowe nadal trwają Rozliczenia kosztów
centralnego

ogrzewania za sezon
grzewczy 2012/2013

Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” to największa Spółdzielnia w Rado-
miu. Posiada w zasobach 117 budynków mieszkalnych a łączna powierzch-
nia gruntów wynosi ponad 83 ha.

Jako Zarządca zobowiązana jest do dokonywania niezbędnych robót remon-
towych, modernizacyjnych a także konserwacyjno-zabezpieczających na tere-
nach do niej należących.
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Zarząd S.M. „Ustronie” na wniosek 
Rady Nadzorczej przeprowadził analizę roz-
liczenia kosztów centralnego ogrzewania 
za sezon grzewczy 2012/2013. Rozliczenie, 
zgodnie z umową Nr 91/IN/2008 zawartą  
w dniu 07.07.2008 r. wykonała firma 
„Techem” Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie. 

W wyniku analizy stwierdzono:
1. Koszty centralnego ogrzewania za 

sezon 2012/2013 wynikające z faktur „RAD-
PEC” S.A. wyniosły 11.073.656,25 zł.

2. Koszty c.o. za sezon 2012/2013  
w stosunku do sezonu grzewczego 2011/2012 
wzrosły o 1.043.544,47 zł co stanowi 10,4 %. 
(Wydłużony okres grzewczy, wzrost cen usta-
lonych przez „RADPEC”)

3. W wyniku rozliczenia za sezon grzew-
czy 2012/2013 spółdzielnia podjęła następu-
jące działania:

W dniu 22 października br. w Klubie 
Osiedlowym „USTRONIE” z oka-
zji Dnia Seniora odbyło się spo-

tkanie Emerytów i Rencistów Koła „Ustro-
nie” Na uroczystość przybyli: Andrzej 
Łuczycki - Przewodniczący RN Spółdzielni, 
oraz Zarząd Spółdzielni – Piotr Skoczylas, 

Dzień seniora

Dnia 08.11.2013 z okazji Narodowego Święta Niepodległości Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Ustronie” zorganizowała dla dzieci i młodzieży  „Konkurs pieśni i piosenki patriotycz-
nej”, „Konkurs recytatorski” oraz konkurs plastyczny pt. „Od niepodległości do wolno-

ści”. Do konkursu plastycznego zgłoszonych zostało 60 prac.
Prace oceniło jury, w skład, którego weszli radomscy plastycy mieszkający na naszym osie-

dlu Pan Jan Andrzej Jasiński oraz Pani Barbara Hersz 

Spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości
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Jerzy Dąbrowski, Ewa Gajewska.
W referacie okolicznościowym prze-

wodniczący Koła - Ryszard Gębski tak 
mówił:

- Hasłem przewodnim naszej dzia-
łalności jest „Chcesz być zdrowym – żyj 
aktywnie!” i dlatego też organizujemy 
różne spotkania min.: opłatkowo-nowo-
roczne, z okazji dnia babci i dziadka, 
Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Inwalidy, 

Dzień Seniora, Andrzejki  
i spotkanie sylwestrowe.

Wszystkie te spotka-
nia połączone są z wieczor-
kami tanecznymi. W końcu 
nie bez przyczyny lekarze 
mówią, że najlepszą terapią 
jest taniec. 

Organizujemy wycieczki. 
W tym roku byliśmy w Czę-
stochowie, Baranowie, San-
domierzu. Raz w miesiącu 

organizujemy zbiorowe wyjścia do kina 
lub teatru. Największą atrakcją są wczasy.  
W tym roku byliśmy w Szczawnicy i w Sia-
nożętach k. Ustronia Morskiego.
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W tym roku podobnie jak w latach 
ubiegłych prowadzone były prace ter-
momodernizacyjne budynków miesz-
kalnych. W chwili obecnej zakończono 
prace na budynkach Sandomierska 
11; Sandomierska 13 oraz na budynku 
Osiedlowa 3.

Wybudowano nowe miejsca 
postojowe przy ul. Młodzianowskiej 

• Rozliczyła zgodnie z obowiązującym 
Regulaminem rozliczenia kosztów dostawy 
ciepła do budynków, kosztów dokonywa-
nia rozliczeń z użytkownikami lokali za cen-
tralne ogrzewanie i podgrzanie wody w S.M. 
„Ustronie” zwroty za centralne ogrzewanie 
dla 5 597 lokali na kwotę 2.653.040,76 zł.

• Naliczyła dopłaty dla 2 968 lokali na 
kwotę 1.990.841,46 zł

• W wyniku tych działań saldo zwroty – 
dopłaty wynosi  662.199,30 zł.

4. Analiza zużycia jpko - jednostek 
pomiarowych kosztów ogrzewania wykaza-
nych przez podzielniki kosztów ciepła zain-
stalowane na grzejnikach w lokalach miesz-
kalnych wskazuje na negatywne zjawisko 
nieogrzewania mieszkań. Skala tego zjawi-
ska jest duża, bowiem stwierdzona ilość od 
0 do 100 jpko w poszczególnych mieszka-
niach świadczy o minimalnym zużyciu ener-
gii cieplnej, dotyczy to ponad 21% wszyst-
kich lokali mieszkalnych. Średnie wskaza-
nia  dla poszczególnych mieszkań zawarte są  

Dokończenie ze strony 1.

154, nadal trwają roboty drogowe przy 
budowie chodnika od budynku przy  
ul. Osiedlowej 2 do budynku przy  
ul. Osiedlowej 24.

Trwają prace pielęgnacyjne pole-
gające na cięciu drzew i krzewów znaj-
dujących się na terenie naszego osie-
dla.

Niestety Spółdzielnia boryka się 
cały czas z różnymi aktami wandali-

Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2012/2013

w poniższej tabeli.

Kategoria 
lokalu

Powierzchnia 
lokalu

średnie zużycie 
jpko lokalu

M 1 23,50    357,88    
M 2 29,20    444,68    
M 3 43,20    657,88    
M 4 59,50    906,11    
M 5 75,20    1 145,20    

Jest to przyczyna zwiększonych dopłat 
dla lokatorów, których mieszkania sąsiadują 

z lokalami nieogrzewanymi. Natomiast 
lokatorzy z mieszkań nieogrzewanych otrzy-
mują duże zwroty. Postanowiliśmy sprawdzić 
przyczyny tak dużych różnic wskazań podziel-
ników kosztów ciepła w poszczególnych 
mieszkaniach.

Na podstawie przeprowadzonej analizy 
Zarząd S.M. „Ustronie” wystąpił do firmy 
„Techem” Techniki Pomiarowe Sp. z o. o.  
z wnioskami o ponowne sprawdzenie w 128 
lokalach mieszkalnych prawidłowości działa-

nia podzielników ciepła oraz rozliczeń lokali, 
których mieszkańcy mają duże dopłaty do c.o.  
Analiza nie ujawniła nieprawidłowości.

W dniu 29.10.2013 r. Rada Nadzorcza po 
wnikliwej analizie rozliczenia kosztów c.o. za 
sezon grzewczy 2012/2013 powołała specjalną 
Komisję z udziałem Członków Rady Nadzor-
czej i Zarządu S.M. „Ustronie”. Komisja ma 
za zadanie: 

• Przeanalizować aktualne zasady rozli-
czenia kosztów c.o.

• Ustalić przyczyny dużych różnic we 
wskazaniach podzielników kosztów ciepła  
w poszczególnych mieszkaniach. 

• Przygotować propozycje do nowego 
Regulaminu rozliczenia kosztów dostawy cie-
pła do budynków, kosztów dokonywania roz-
liczeń z użytkownikami lokali za centralne 
ogrzewanie i podgrzanie wody w S.M. „Ustro-
nie”.

Wyniki pracy Komisji przedstawimy po 
zakończeniu jej prac.

Rada Nadzorcza S.M. „Ustronie”
Zarząd S.M. „Ustronie”
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Prace remontowe nadal trwają zmu. W ostatnim czasie doszło odo 
podpalenia altany śmietnikowej przy  
ul. Osiedlowej 30-32. Altana spłonęła 
a na jej miejsce została wybudowana 
nowa.

W ciągu ostatniego roku umalo-
wano również 87 szt. klatek schodo-
wych.

Przed nami kolejny rok i kolejne 
plany remontowe, w których uwzględ-
niane będą Państwa oczekiwania, 
zgodnie ze składanymi ankietami.

Dział TG

W pierwszej części spotkania przedsta-
wiony został rys historyczny: od świetności 
do upadku Rzeczypospolitej, wspomniano  
o powstaniach, o skutkach trzech rozbiorów, 
o wielkiej emigracji, walce Polaków u boku 
Napoleona Bonapartego, o powołaniu przez 
niego Księstwa Warszawskiego. Mówiliśmy  
o Kongresie Wiedeńskim, likwidacji Księstwa 
Warszawskiego i utworzeniu Królestwa Pol-
skiego, i tak aż do wybuchu I wojny świato-
wej.

O walce Polaków o wolność u boku 
Józefa Piłsudskiego i w szeregach „Błękitnej 
Armii” Józefa Hallera.

O odzyskaniu niepodległości 11.11.1918 r.
Pan major Edward Małachowski opo-

wiadał o walkach AK w obwodzie radom-
skim. Było to pouczające doświadczenie 
pełne uczuć i wzruszeń.

Następnie były występy dzieci ze świe-
tlicy „Kubuś”. Dużym aplauzem nagrodzony 
został występ Igi i Wiktora, którzy recytowali 

wiersz Władysława Bełzy pt.: „Katechizm 
dziecka polskiego”.

Kolejne spotkanie koła historycz-
nego „Pokolenie dla Pokoleń” odbędzie się 

Koło historyczne – „Pokolenie dla Pokoleń” 23.01.2014 r. (czwartek), na którym poruszone 
zostaną zagadnienia Powstania Styczniowego 
oraz wyzwolenia Warszawy i Radomia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich sym-
patyków i miłośników historii!!!.

PSK

Dokończenie ze strony 1.
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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

Dokończenie ze strony 1.

Podczas wyboru prac wzięto pod uwa-
gę następujące kryteria: zgodność z tematem, 
technikę wykonanej pracy, oryginalność, po-
mysłowość, estetykę.

Nagrodzeni zostali:
Grupa wiekowa do lat 7

I nagroda – Ania Włoskowicz l.4
II nagroda – Iga Jabłońska l. 5
wyróżnienie – Weronika Śpiewak l. 7,  

Gabrysia Michalec l. 7
Grupa wiekowa 8-10 lat
I nagroda – Ania Ostrowska
II nagroda – Nikola Jabłońska
Grupa wiekowa 11-16 lat
I nagroda – Anita Kwiecień , Amelia Myrta
II nagroda – Wiktoria Zawisza, Kamil Lis
III nagroda – Katarzyna Zugaj, Michał Pająk

W skład jury konkursu wokalnego oraz 
recytatorskiego weszli Pan Piotr Skoczylas – 
Prezes Zarządu SM „USTRONIE”, Pan Irene-
usz Owczarek – członek Rady Nadzorczej SM 
„USTRONIE”, Pan Mateusz Tyczyński – asy-
stent Posła na Sejm Radosława Witkowskiego 
oraz Pani Justyna Malczewska ze Społecznego 
Ogniska Muzycznego „USTRONIE”. 

Przy ocenie brano pod uwagę: poprawne 
wykonanie utworu pod względem wokalnym, 
rytmiki, doboru stroju, ogólne wrażenia.

Wyniki konkursu recytatorskiego:
grupa wiekowa – 4-7 lat
I miejsce – Piotr Lachowski
II miejsce – Mateusz Miller
III miejsce – Iga Jabłońska i Wiktor Zugaj
grupa wiekowa – 8-10 lat
I miejsce – Aleksandra Kołodziejczyk
II miejsce – Nikola Jabłońska
II miejsce – Julia Wąsik
grupa wiekowa 11 – 15 lat 
I miejsce – Weronika Grodowska
II miejsce – Natalia Sobolewska
III miejsce – Filip Trybuł
Wyniki konkursu wokalnego:
I miejsce – Zespół „NUTKI”, Robert 

Urbański
II miejsce - Zespół Szkół Specjalnych  

nr 2, Weronika Śpiewak
III miejsce – Dominika Skrzypczak i Wik-

toria Wnuk, Miłosz Maj.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym  

i życzymy dalszych sukcesów!
(AJ)

Spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Bierzemy czynny udział  
w imprezach organizowanych 
przez Zarząd Okręgowy P.Z.E.R 
i J., oraz przez Klub Osiedlowy 
„USTRONIE”. 

Po wystąpieniach gości wznie-
siono toast za zdrowie Seniorów.

Dzień seniora Zabawa trwała do późnych godzin 
wieczornych.

Zarząd Koła „Ustronie” pełni 
dyżury we wtorki w godz. 1500 do 
1700 i we czwartki w godz. 1100 
do 1300 w Klubie Osiedlowym 
„USTRONIE” przy ul. Sandomier-
skiej 14.

Serdecznie zapraszamy!!!!
KR

Dokończenie ze strony 1.
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KAPLICZKA

Kapliczko majestatyczna,
Kiedyś swoisty znak drogowy,
Najstarszy obiekt na Osiedlu,
Wymagający ciągłej odnowy.

Zwieńczona krzyżem odkupienia,
Stoi, jakby na wzgórzu,
Narażona na uszkodzenia – 
Chociażby ulicznego kurzu.

„Ustronie” jest dumne z Ciebie,
Bo pamiętasz wiele.
Robią znak krzyża przed Toba,
Wierni chrześcijańscy czciciele.

Kapliczka przy Osiedlowej,
Urokliwy zabytek kultury.
Promieniujesz na okolicę,
Bez względu na struktury.

Anna Kosiec

Kapliczka przy ul. Osiedlowej

KLUB OSIEDLOWY „USTRONIE”
ul. Sandomierska 14 Radom

tel. 48 385 74 15

zaprasza kobiety w każdym wieku
na cykl spotkań

„ZADBAJ O SIEBIE”
Spotkanie pt:

 

„BĄDŹ BEZPIECZNA!
– PODSTAWY SAMOOBRONY”

W SPOTKANIU WEZMĄ UDZIAŁ:
FUNKCJONARIUSZE POLICJI 

KOMENDY MIEJSKIEJ W RADOMIU
I PRZEDSTAWICIEL STOWARZYSZENIA 

„BEZPIECZNE MIASTO”

28.11.2013r.
godz. 1800 – 2000

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

ZAPRASZAMY
WSZYSTKIE DZIECI

DO UDZIAŁU
W KONKURSIE  
PLASTYCZNYM
„KARTKA DO 
GWIAZDKI”

ORGANIZATOR: 
SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA 
„USTRONIE” 
W RADOMIU

CEL KONKURSU: 
• rozwijanie zaintere-
sowań plastycznych 
i wyobraźni dzieci
• inspirowanie do pracy twórczej
• wzbogacanie warsztatu plastycznego i roz-
wijanie różnorodnych form i technik plastycz-
nych

WYMAGANIA KONKURSOWE:
Prace będą oceniane w trzech grupach wieko-
wych : do 4 lat, od 5 do 7 lat, od 8 do 10 lat
- uczestnik konkursu może zgłosić do 2 prac;
- format pracy - nie większy! niż A5;
- nie przyjmujemy prac zbiorowych;
- każda praca na odwrocie musi zawierać czy-
telne dane: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, 
typ oraz nazwę i adres placówki, imię i nazwi-
sko opiekuna/ nauczyciela, pod kierunkiem 
którego powstała praca; prace nadesłane na 
konkurs stają się własnością organizatora 

Termin nadsyłania prac do 6 grudnia 2013
w Klubie Osiedlowym „USTRONIE” ul. San-
domierska 14 - tel. 048 385 74 15 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Na wystawę prac oraz rozdanie nagród zapra-
szamy dzieci wraz z opiekunami/nauczyciela-
mi i rodzicami 10 Grudnia o godz. 1300

W klubie osiedlowym „Ustronie”
Wszelkich informacji udziela: 
Klub Osiedlowy “Ustronie” ul. Sandomierska 
14 - tel. 048 385 74 15, Świetlica “Kubuś” 
ul. Osiedlowa 28 - tel. 48 385 74 12, Świetlica 
“Młodzik” ul. Świętokrzyska 25 - tel. - 48 385 
74 11, Świetlica “Sputnik” ul. Gagarina 21/23 
tel. - 48 385 74 14

W Radomskim Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt potrzebne są:

• pożywienie (ryż, makaron, 
puszki i sucha karma),

• miski metalowe, 
• koce, ręczniki, materace,
• budy dla psów.
Zbiórka darów będzie odbywać 

się w miesiącach grudzień 2013 – 

PACZKA  DLA
ZWIERZACZKA

styczeń 2014 w Klubie Osiedlowym 
“Ustronie” 

ul. Sandomierska 14.
tel.48 385 74 15

Pomóż zwierzakom przetrwać zimę!!!





Mistyka miłości
W czasach gdy szafuje się słowem „miłość”, 

również w odniesieniu do wyrafinowanego ego-
izmu, stosowne jest na nowo odkryć mistykę 
miłości. Każde spotkanie może mieć związek 
z mistyką, ponieważ w nim możemy antycypo-
wać niebiańskie spotkanie z Chrystusem. Już 
teraz kontakt z Nim jest możliwy, oczywiście pod 
zasłoną, ale jest to ten sam Pan, którego kiedyś, 
po naszej śmierci, spotkamy już „bez zasłony”. 
Osoba, którą poznaję, może być rubaszna, bez-
czelna, odrażająca. Może się zdarzyć, ze moje 
ciało i serce będą się wzdragać przed bliskością 
kontaktu z nią, przynajmniej tak mi się będzie 
zdawało, żebym tylko nie zaraził się od niej złem. 
Może się zdarzyć, że będę ją musiał upomnieć 
albo odmówić jej tego, czego ode  mnie żąda. 
Jednak nigdy nie wolno mi zapominać o tym, że 
głęboko w tej osobie zamieszkuje Jezus Chrystus. 
Rzeczywistość często bardzo radykalnie różni się 
od tego, co widzimy. Kiedy patrzę na monstran-
cję stojącą na ołtarzu, widzę coś, co wygląda jak 
chleb, ale co jest Jezusem Chrystusem. Każdy 
człowiek jest jak taka monstrancja. Podobnie jak 
muszę uwierzyć, aby w białej hostii rozpoznać 
Chrystusa, tak też muszę uwierzyć, żeby odkryć 
Go w człowieku. To wiara jest tym potencjałem, 
który otrzymaliśmy, by nie zatrzymywać się na 
cieniu, ale wnikać w rzeczywistość.

(Wilfrid Stinissen)

Rozważania

Kompleksowa opieka medyczna

Łączymy swoją wiedzę i doświadczenie
definiując nową jakość opieki medycznej

rejestracja: 48 383 08 38
www.polmedic.com.pl

=+

Zapraszamy do naszych placówek:
ul. Okulickiego 76  |  ul. Okulickiego 74  |  ul. Domagalskiego 7  |  ul. Osiedlowa 9




