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W tym roku, 50 –cio osobowa grupa 
emerytów z Koła „Ustronie” przeby-

wała na wczasach w Ośrodku Wczasowym 
„Neptun” w Sianorzętach niedaleko Ustro-
nia Morskiego.

Atrakcji nie było końca. Codzienne 
spacery, wycieczki i wspólne wieczorki 
taneczne sprawiały że wypoczynek był 

Seniorzy nad morzem….

Dokończenie na stronie 2.

ZMIENIAMY 
USTRONIE

Wyłonienie 
w drodze 

otwartego kon-
kursu nowego 
zarządu, wnio-
ski do prokura-
tury w sprawie 
nieprawidłowo-
ści poprzednich 
władz, uporząd-
kowanie aktów 
prawnych, na 

podstawie których funkcjonuje nasza 
spółdzielnia, monitoring, moderniza-
cja placów zabaw dla najmłodszych 
mieszkańców, to jedne z wielu spraw, 
jakimi zajmowała się Rada Nadzorcza 
„Ustronia”. Co jeszcze udało się popra-
wić? Na to pytanie i wiele innych odpo-
wiada Andrzej Łuczycki – Przewodni-
czący Rady Nadzorczej SM „Ustronie”.

wspaniały. Podczas wyjazdu zwiedziliśmy 
Kołobrzeg „Ciuchcią” z przewodnikiem, 
płynęliśmy statkiem „Santa – Maria” po 
morzu.

Zwiedzaliśmy „Ogrody Świata” – Hor-
tulus w Dobrzycy oraz dawną bazę lotnic-
twa morskiego  w Podczelach.

Na zakończenie turnusu odbyło się 
wspaniałe ognisko z pieczeniem kiełbasek 
i śpiewaniem piosenek biesiadnych.

SPóŁdZIElNIA MIESZKANIOwA

„USTRONIE”
ZAPRASZA NA

BEZPŁATNE
ZAjęCIA dlA

dZIECI I MŁOdZIEżY

Dokończenie na stronie 2.

W ostatni weekend wakacji odbyła się już XII edycja Air Show. 
Emocjom i ogromnym wrażeniom nie było końca, a jak twierdzą widzowie – było 

na co popatrzeć. Podczas dwudniowej imprezy można było podziwiać aż 180 maszyn 
w powietrzu z 17 państw. Na wystawie statycznej zaprezentowano ponad 50 statków 
powietrznych.

Po raz pierwszy przed polską publicznością zaprezentował się zespół akrobatyczny 
Chorwackich Sił Powietrznych i Obrony Przeciwlotniczej „Krila Oluje”. Chorwaci wyko-
nali kilkunastominutowy pokaz na wysokości od 150 do 1000 m. W czasie prezentacji 
samoloty latały w odległościach mniejszych niż 2 metry od siebie i osiągały prędkości 
550km/h.

W powietrzu można było podziwiać również wspaniały występ zespołu akrobacyj-
nego „Frecce TriColori” z Włoch. Podniebni akrobaci wykonali figury zespołowe na dzie-
więciu samolotach, a pomiędzy figurami zespołowymi występował solista zespołu.

Pokaz podkreślały intensywne dymy w kolorach flagi włoskiej wypuszczane z samo-
lotów.

Nie zawiedli także nasi rodzimi piloci.
Dokończenie na stronie 3.

Podniebne akrobacje za nami!

Czytaj na stronie 3.

Foto: Zbyszek S.
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O.P. Minął już rok od wyboru Pana na 
stanowisko Przewodniczącego RN SM 
„USTRONIE”. Co przez ten czas zmie-
niło się na największym radomskim 
osiedlu ?

A.Ł:  Przyjmując tę funkcję, razem  
z członkami Rady Nadzorczej, obraliśmy 
sobie za cel „uporządkowanie” naszego 
osiedla. Znaczna część założeń została 
zrealizowana, jednak zostało jeszcze 
bardzo dużo zagadnień wymagających 
szybkiego uporządkowania.  

O.P.: - Panie przewodniczący, proszę 
wymienić najważniejsze realizacje…

A.Ł: - Został opracowany przez Komi-
sję Statutową a następnie przyjęty przez 
Walne Zgromadzenie, najważniejszy 
akt prawny naszej spółdzielni – Statut.  
W poprzednim  były zapisy sprzeczne 
z obowiązującymi ustawami. wzajem-
nie wykluczające się. Komisja Rewizyjna 
zbadała sprawy nieprawidłowości, któ-
rych dopuściły się poprzednie władze. 
W trzech sprawach skierowane zostały 
wnioski do prokuratury o zbadanie tych 
nadużyć, czekamy na wyniki. W drodze 
otwartego konkursu dokonaliśmy wyboru 
nowego zarządu spółdzielni. Podkre-
ślam słowo otwartego – każda osoba 
mogła zgłosić swoją kandydaturę. Chcie-
liśmy wybrać najlepszych. Przypominam, 
iż poprzedni prezes wybrany został bez 
konkursu. Przeprowadzamy również kon-
sekwentną reorganizację zatrudnienia  
w spółdzielni. Daje to wymierne oszczęd-
ności. Wszystkie prace zewnętrzne zle-
cane są w drodze jasnych, przejrzystych 
przetargów. To tylko niektóre działania 
naszej Rady Nadzorczej.

O.P.: Na osiedlu przeprowadzana jest 
termomodernizacja. Na jakim etapie 
są prace?

A.Ł.: W tym roku chcemy zakończyć ter-
momodernizację Ustronia. Ocieplimy 
wszystkie budynki. Jest to efekt konse-
kwentnych działań Rady Nadzorczej.  
Od przyszłego roku zaczynamy prace 
przy budynkach ocieplonych w latach sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych ubie-
głego wieku. Będą to przede wszyst-
kim bloki ocieplane płytami cemento-
wymi i wełną mineralną. Jest to począ-
tek tego zadania, w latach następnych 
dzięki zaoszczędzonym pieniądzom mię-
dzy innymi z reorganizacji zatrudnienia, 
będziemy docieplać następne budynki. 
Trwają także intensywne prace nad prze-
kazaniem sieci wodociągowych. Prze-
ciąganie się tego procesu spowodowane 
jest niechęcią władz Miasta Radomia do 

finalizowania porozumienia w tej sprawie. 
Stawiamy bardzo jasno i czytelnie nasze 
oczekiwania – Miasto przejmuje wodo-
ciągi a spółdzielnia, najlepiej tym samym 
aktem notarialnym przekazuje budynki 
przedszkola przy ul. Gagarina. Wła-
dze Miasta usiłowały podpisać akt prze-
kazania przez spółdzielnię przedszkola  
a w nieokreślonej przyszłości prze-
jąć wodociągi. Nie zgodziliśmy się na 
taką kolejność, mimo nacisków różnych 
osób. My jesteśmy gotowi na ustalonych 
w negocjacjach warunkach podpisać 
umowę w każdej chwili.
Montowane są na razie testowo w budyn-
kach, w których były największe różnice 
w poborze wody, nowej generacji wodo-
mierze. Efekty są zaskakująco korzystne 
dla spółdzielni. Okazało się, iż wskazania 
zużycia wody na wodomierzu głównym  
w budynku, pokrywają się ze wskazaniami 
sumarycznymi wodomierzy zainstalowa-
nych w mieszkaniach. Przed zamontowa-
niem nowych wodomierzy różnice w tych 
budynkach były bardzo duże. Rada Nad-
zorcza podjęła decyzję o kontynuowa-

niu tego procesu w innych budynkach. 
Uporządkuje to  kwestie „znikania” wody,  
a kosztowało to nas lokatorów sumiennie 
rozliczających się ze swoich zobowiązań 
czynszowych 2 miliony zł rocznie.  

O.P.: SM „Ustronie” nie zapomina rów-
nież o najmłodszych mieszkańcach, 
włączając się czynnie w ich rozwój…

A.Ł.: Nie możemy zapominać o dzie-
ciach bo przecież to one są solą naszego 
życia. Nasze osiedle stawia na ich rozwój 
i bezpieczeństwo. Podczas wakacji zor-
ganizowaliśmy bogaty program zajęć dla 
dzieci. Przez cały czas były otwarte świe-
tlice i klub osiedlowy, gdzie nasi milusiń-
scy mogli spędzić wolny czas, a także 
uczyć się poprzez zabawę. Ponadto przy-
gotowaliśmy liczne konkursy, wycieczki 
oraz kolonię do Gdyni. Zmodernizowa-
liśmy kilka placów zabaw. Wymienione 
zostały stare urządzenia zabawowe na 
nowe. A dla bezpieczeństwa mieszkań-
ców jak i gości naszego osiedla zamon-
towaliśmy monitoring.

(OP)

Dokończenie ze strony 1.
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Seniorzy nad morzem….
Wypoczynek był wspaniały i żal było 

wyjeżdżać, dlatego też na przyszły rok 2012 

zarezerwowaliśmy już kolejny turnus – mówi 
przewodniczący Koła Ryszard Gębski.

Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy na spotkania Naszego Koła. 
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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

Jedną z atrakcji była pozorowana 
walka samolotów F-16 z migami-29.  
Na radomskim niebie nie zabrakło, zna-
nego z poprzednich edycji Air Show, dyna-
micznego samolotu myśliwskiego – JAS – 
39 Gripen Czeskich Sił Powietrznych.

Maszyny można było podziwiać nie 
tylko na niebie, ale również  na statecznej 
wystawie. Długa kolejka zwiedzających 
ustawiła się do polskiego samolotu trans-
portowego Herkules z 1971 r., który m.in. 
wspiera polskie kontyngenty wojskowe  
i akcje humanitarne. Samolot  waży ok. 30 
ton, a jego maksymalna masa przy starcie 
(m.in. razem z paliwem) wynosi ok. 70 ton. 
Maszyna może zabrać 90 pasażerów albo 
18 ton ładunku.

Piknik  zakończył perfekcyjny pokaz 
zespołu francuskich Sił Powietrznych 
„Patrouille de France”. Francuzi latający 
na samolotach Alpha Jet wykonali brawu-
rowe akrobacje zespołowe i indywidualne. 
Na koniec spektakularnego pokazu „nary-
sowali” na niebie serce przebite strzałą. 
Organizatorzy szacują, że lotnisko odwie-
dziło ponad 200 tys. osób. 

Dwie poprzednie edycje Air Show 
zakończyły się tragicznie. W czasie 

pokazu w 2007 r. w katastrofie lotniczej 
zginęło dwóch pilotów zespołu akrobacyj-
nego „Żelazny” z Aeroklubu Ziemi Lubu-
skiej. W 2009 roku podczas pokazu spadł 
białoruski myśliwiec Su-27. W tym czasie 
zginęło dwóch lotników z Białorusi.

Olga Piasecka

Dokończenie ze strony 1.

Podniebne akrobacje za nami!
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Informujemy, że realizowany jest pro-
gram profilaktyczny pt. „Terapia prze-
ciwobrzękowa dla kobiet po mastek-

tomii” w Klubie Osiedlowym „Ustronie” 
ul. Sandomierska 14.

OGŁOSZENIE Program jest sfinansowany przez 
Gminę Miasta Radom i będzie trwał do 
15 grudnia 2011r.
  Informacje można uzyskać pod 
tel. 606-164-526.
 Teresa Wojciechowska

oraz Stowarzyszenie Klub Kobiet po Mastektomii 
„Amazonki Dana”

mieszkańcy 
piszą

W maju b.r. na osiedlu Ustronie nastą-
piło znaczne przyspieszenie prac termomoder-
nizacyjnych.

Efekt ociepleń niewątpliwie mieszkań-
cy odczują już w przyszłym roku, co napawa 
optymizmem.

Ponadto Nasze Osiedle zyskało na este-
tyce. Dotychczasową szarość budynków, po-
kryła gama barw w ciepłych kolorach przyda-
jąc otoczeniu pogodny nastrój.

Należy tu docenić wkład pracy miesz-
kańców Osiedla w dbałość o estetykę odno-
wionych balkonów. Wprawdzie balkony nie 
wchodzą w skład metrażu mieszkania, ale sta-
nowią integralną część budynku i są wizy-
tówką Osiedla, świadcząc o kulturze a często  
i o higienie ich użytkowników.

Prawo spółdzielcze daje możliwość ko-
rzystania z części integralnej budynku, przypo-
mina jednocześnie o obowiązku dbania o naszą 
wspólną własność.

Samowolnie, zabudowane całkowicie 
balkony czasami szpeciły, służąc min. jako 
przedłużenie powierzchni mieszkalnej, dla 
usuwania nieczystości, śmieci, jako legowi-
sko dla czworonogów, trzepak, czy balkonowy 
grill, powodując jednocześnie dyskomfort lo-
katorom przyległych balkonów, a w razie za-
grożenia zdrowia lub życia (pożar, wybuch 
gazu) utrudniały dostęp służbom ratowniczym.

Dla dobra ogółu mieszkańców, zabu-
dowy, po przeprowadzonej termomoderniza-
cji zniknęły z pejzaży Osiedla i przeszły do hi-
storii – zwłaszcza, że ustał powód, czyli brak 
ociepleń budynków mieszkalnych.

Podniesieniu estetyki balkonów służy 
organizowany przez Administrację i Zarząd 
Spółdzielni konkurs pn. „Ukwiecone balkony, 
ogródki, place przy blokach”.

Jako przykład podam tu plac przy ul. 
Ostrowieckiej czy Młodzianowskiej, ogródki 
przy Wyścigowej czy balkony zapalonych mi-
łośniczek florystycznych cudeniek na Osiedlu.

Wytrwałość niektórych mieszkanek  
w ukwiecaniu balkonów jest godna naślado-
wania, zwłaszcza po obecnie dokonanej termo-
modernizacji.

Balkony w przyszłym roku zamiast od-
straszać obskurną zabudową i nieprzyjemną 
wonią mogą integrować, zachwycać barwą, 
wielością i różnorodnością kwietnych kom-
pozycji, dzięki osobom dbającym o najbliższe 
otoczenie w naszym wspólnym interesie.

Należy, więc mieć nadzieję, że dbałość, 
inwencja i oryginalność w ukwiecaniu balko-
nów i ogródków będzie mile widziana przez 
współmieszkańców i doceniona nie tylko  
w tegorocznym konkursie.

Z pozdrowieniami Mieszkanka Ustronia 

Foto: Zbyszek S.
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ROZWAŻANIA
Doświadczenia 

mogą nas scalić

Bóg może w nas dokonać takiej pracy, 
że będziemy na wiele sposobów tra-

cić swoje życie. Może posłużyć się i posłu-
guje się licznymi doświadczeniami, aby 
nas oczyścić. „Za pełną radość poczy-

zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrzega sobie prawo dokony-

wania zmian w nadesłanych tekstach (np. korekta dostrzeżonych 
błędów, nadawanie lub zmianę tytułów etc.), a także innych zmian 
wynikających z zasad edytorskich lub kultury języka.

Autor nadesłanego materiału może w nim wyraźnie za-
strzec brak zgody na jakiekolwiek zmiany w swoim materiale. 
Redakcja zastrzega sobie odmowę publikacji takich materiałów.

tujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają 
na was różne doświadczenia. Wiedz-
cie, że to, co wystawia wasza wiarę na 
próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś 
winna być dziełem doskonałym, abyście 
byli doskonali i bez zarzutu, w niczym nie 
wykazując braków (Jk 1,2 – 4).
Wszystkie doświadczenia mogą nam słu-
żyć do „scalania” nas. Tu w grę mogą 
wchodzić niepowodzenia, upokorze-

nia, rozwód, smutek po śmierci bli-
skiej osoby, starość lub fizyczna bądź 
psychiczna choroba. Tak, nawet cho-
roba psychiczna może być ciemną 
nocą, która człowieka oczyszcza  
i przemienia. Nic nie jest poza Bogiem. 
Żadne cierpienie nie musi się marnować. 
Bóg może posłużyć się wszystkim, byle 
tylko człowiek się przed tym nie wzbraniał.

(Wilfrid Stinissen)





Martin Mcdonagh 
jEdNORęKI ZE SPOKANE 
reżyseria Katarzyna deszcz

Akcja rozgrywa się w małym, odcię-
tym od świata hotelu przy jednej z amery-
kańskich autostrad. Tu poznajemy czwór-
kę bohaterów: jednorękiego Carmichaela, 
nieco dziwnego recepcjonistę Marvyna  
i parę młodych handlarzy marihuany.  
Carmichael od 27 lat obsesyjnie szuka swojej utraconej w młodości lewej ręki. Do cze-
go potrzebna mu ta ręka - nie wiadomo… Wiadomo jednak, że zrobi wszystko, by ją 
odzyskać… Czy mu się to uda?
Przewrotna, trzymająca w napięciu akcja, mnóstwo czarnego humoru plus cztery popi-
sowe aktorskie role… I jeszcze coś: przydadzą się Państwu mocne nerwy, bo na sce-
nie będzie się działo! 

* * *
Poobcinane ludzkie dłonie, ludzie przykuci do kaloryfera, podpalony kanister z ben-
zyną... Nie, bynajmniej nie opowiadam o najnowszym filmie grozy. Wtedy bowiem nie 
mielibyście Państwo szansy na salwy śmiechu, a to właśnie one powinny się znaleźć 
na samym początku tej wyliczanki. Niewątpliwie największymi atutami „Jednorękie-
go...” są błyskotliwe dialogi i oczywiście niepowtarzalny humor (…). I myślę, że właśnie 
to jest istotą sukcesu radomskiej inscenizacji.

Magdalena Iwańska, Dziennik Teatralny 18.05.2011
(…) Reżyserka przedstawienia, Katarzyna Deszcz, w mistrzowski sposób przeniosła 
na scenę żonglowanie konwencjami, jakie uprawia irlandzki dramaturg. Żywiołowa i 
niezwykle emocjonalna gra każdego z aktorów nie pozwala się nudzić ani przez chwilę. 

Katarzyna M. Wiśniewska „Gazeta Wyborcza” 17.05.2011
(…) Czwórka nieszczęśliwych, popapranych życiowo bohaterów grana jest koncertowo.

Barbara Koś „Echo Dnia” 15.05.2011 

Spektakle: 23, 24, 25 września godz. 18.00
oraz 21, 22, 23 października godz. 18.00.

Foto: Zbyszek S.
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