
Remonty 2008 KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA SM ODPOWIADA NA LISTY
RECENZJEKONKURSY

dokończenie na str. 7.

Z działalności Rady Nadzorczej

Termomodernizacja 
– przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania 

i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. Termomo-
dernizacja obejmuje zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wen-
tylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających 
ciepłą wodę. Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej parametry 
techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzenie 
audytu energetycznego. Najczęściej przeprowadzane działania to: 
• docieplanie ścian zewnętrznych i stropów
• wymiana okien 
• wymiana lub modernizacja systemów grzewczych

W

Problem z którym borykają się zarządy 
spółdzielni mieszkaniowych dotyczący za-
dłużenia mieszkań przez lokatorów być może 
w naszej spółdzielni dobiegnie końca.
Zarząd przymierza się do wprowadzenia bar-
dzo nowatorskiego pomysłu na który wpadł 
Miejski Zarząd Gospodarowania Mieszka-
niami TBS sp. z o.o. w Płocku.
Nie płacisz czynszu? – dokwaterujemy ci lo-
katora, tak w skrócie można napisać o tym 
pomyśle.
Do tych dłużników, którzy mają bardzo wy-
sokie zadłużenie wysyłane byłyby pisma  
o spłacie długu w określonym terminie.  
Jeżeli tego nie uczynią wtedy ich mieszkania 

UCHWAŁA 
NR 100

Plan remontów na 2008 r. cz. II czytaj na str. 4.

staną się lokalami tymczasowymi w których 
zamieszkają inni dłużnicy. Przykładowo  
w mieszkaniu o powierzchni użytkowej 49 
mkw. a mieszkalnej 35 m kw., w którym 
mieszka jedna 3-osobowa rodzina, po do-
kwaterowaniu mogą mieszkać nawet trzy ro-
dziny, w sumie 7 osób korzystających wspól-
nie z kuchni i łazienki.
Każdy pokój będzie oddzielnym mieszkaniem 
z nowym numerem a w drzwiach pomiesz-
czeń po ich wymianie zostaną zamontowane 
zamki. 
Dotyczyć to będzie tych lokatorów którzy 
mają wysoki poziom zadłużenia i wyroki 
eksmisyjne.
Nie będzie to dotyczyło na razie tych, któ-
rzy mają niewielkie zadłużenie i starają się 
je spłacać.

Prezes Zarządu
Jan Zelek

Zadłużenia 
lokali mieszkalnych

podjęta na posiedzeniu Zarządu 
Spółdzielni w dniu 28 kwietnia 2008 r.

Podstawa prawna: art. 83 ust. 2 Usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz  
§ 26 ust. 4 i § 30 ust. 1 Statutu Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustro-
nie” podjął uchwałę o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia. Poszczególne części odbędą 
się w następującej kolejności:

1. Jednostka „A” – ul. PCK, Grenadie-
rów, Komandosów, Gagarina, Placowa, Sta-
roopatowska - 23.06.2008r. godz. 1700

2. Jednostka „B” - ul. Sandomierska
-  24.06.2008r. godz. 1700

3. Jednostka „C” – ul. Osiedlowa                              
- 25.06.2008r. godz. 1700

4. Jednostka „M” – ul Świętokrzyska, 
Młodzianowska, Południowa, Gajowa, Wiej-
ska - 26.06.2008r. godz. 1700    

5. Jednostka „P”– ul. Jana Pawła II,  
Cisowa, Lipska, Czackiego, Ostrowiecka,  
Armii Krajowej, Armii Ludowej

– 27.06.2008r. godz. 1700

Walne Zgromadzenia odbędą się w Domu 
Kultury „Ustronie” przy ul. Sandomierskiej 14.

[Podpisy w oryginale]

dniu 07 maja 2008 r. na posiedze-
niu plenarnym Rady Nadzorczej 

SM „Ustronie”, członkowie Rady podczas 
głosowania poparli protest mieszkańców 
dotyczący budowy przy ul. Osiedlowej 9 
budynku mieszkalnego 8 –piętrowego,  
w sąsiedztwie bloku wielorodzinnego 
przy ul. Osiedlowej 15 , pozostającego  
w zasobach S.M. „USTRONIE” .

I MIĘDZYPRZEDSZKOLNE 

PREZENTACJE TEATRALNE

Rada Nadzorcza uważa, że jest jesz-
cze możliwość rozpatrzenia wszystkich 
aspektów sprawy i zmian dotychczaso-
wych decyzji. 
Popiera również wystosowane w tej spra-
wie pismo Zarządu Spółdzielni do prezy-
denta m-ta Radomia. Pełny tekst pisma 
opublikowany jest na stronie internetowej 
spółdzielni: www.ustronie.radom.pl

W dniach 22 – 23.04.2008r. w Przedszkolu Publicznym nr 16 
w Radomiu odbyły się I Międzyprzedszkolne Prezentacje Teatralne 

I miejsce w grupie wiekowej do 6 lat - „Jaś i Małgosia” z PP nr 4
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„Już za parę dni, za dni parę…” tak można 
zaśpiewać przed koncertem Metallicy. Zespół wy-
stąpi 28 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 
Bilety jeszcze można nabyć w cenach od 125 zł  
do 770 zł na stronie www.ticketpro.pl
Metallica to jeden z najbardziej znanych meta-
lowych zespołów na świecie powstały w 1981 r.  
w Los Angeles, którego założycielami są: James 
Hetfield i Lars Urlich. Oprócz wspomnianych pa-
nów na scenie Śląskiego zobaczymy dwóch po-
zostałych muzyków: gitarzystę Kirka Hammeta  
i basistę Roba Trujillo. Obok Metallicy w pierw-
szym rzędzie zasiada mój ukochany Iron Maiden, 
który zagra dla nas 7 sierpnia, ale już nieco bliżej, 
bo na warszawskim Stadionie Gwardii. Bilety są do 
nabycia w cenie 130 zł. Trasa koncertowa maide-
nów pod szyldem „SOMEWHERE BACK IN TIME 
WORLD TOUR 08”ma przypominać dzieła jakie 
Steve Harris stworzył z zespołem w latach 80-tych 
ubiegłego stulecia. Dlatego gorąco namawiam 
fanów mocnego uderzenia do odwiedzenia choć 
jednej z tych muzycznych imprez.
    (ZIL) 

Recenzje... 
Koncerty

rodzy mieszkańcy, wszyscy kochamy 
zwierzęta, przede wszystkim psy, które 
są najbliższe człowiekowi. D
APEL

Większość mieszkańców Ustronia na 
przestrzeni ostatnich dziesięciu lat wymieni-
ło starą stolarkę okienną na nowe, szczelne  
i ciepłe okna. Jednak pewna część miesz-
kańców jeszcze nie zdecydowała się na 
podjęcie tego kroku. Przyczyny są różne, 
miedzy innymi duży koszt zakupu i droga 
usługa. Dlatego Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Ustronie dotuje poprzez odliczenie z fundu-
szu remontowego wymianę okien. Nie mniej 
jednak, mieszkańcy, którzy zdecydują się na 
wymianę okien muszą spełnić następujące 
warunki. Podstawowym i najważniejszym 
jest nie zaleganie z opłatami czynszu. Je-
żeli konto jest „czyste”, należy zwrócić się 
do administracji danej jednostki celem spi-
sania protokółu i zakwalifikowania starych
okien do wymiany. Po wstawieniu nowych, 

Dlatego apelujemy do Was drodzy Państwo  
o uszanowanie pracy innych. W rocznicę śmierci 
Jana Pawła II z inicjatywy jednego z lokatorów 
Ustronia, między Jednostkami: A i B zgodnie po-
sadzono kilkadziesiąt młodych drzewek. Przeraża 
fakt, gdy widzi się pieska podlewającego rośliny. 
Zadajmy sobie pytanie. W jakim celu wspomniane 
drzewa rosną? Czy jako „wc” dla zwierząt? Ten 
przyszły park służyć ma naszym dzieciom i wnu-
kom. Dlatego apelujemy do właścicieli czworo-
nogów, aby się opamiętali i wyprowadzali swoich 
pupili z dala od tego miejsca.

(ZIL)

WYMIEŃ 
OKNA

te zdemontowane należy zdać do bazy SM 
Ustronie (dawny ZBR) znajdującej się przy 
ul. Czarnej 13 i odebrać pokwitowanie, które 
należy wraz z kserokopią faktury przedstawić 
w administracji. Na tej podstawie naliczane 
są zwroty za wymianę i odliczenie z pozycji 
funduszu remontowego.

(ZIL) 
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KomunikatY
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„USTRONIE”
ogłasza

otwarty konkurs ofert
na całodobową obsługę

Pogotowia Technicznego
Spółdzielni

w rozszerzonym zakresie
remontowo – budowlanym.

Bliższe informacje
w dziale technicznym  

–bezpośrednio z członkiem 
zarządu ds. technicznych lub 
panem Piotrem Filipowiczem, 

tel. kom. 606723510,
tel. sł. 048/3857400 wew. 113; 
e-mail: techniczny@ustronie.radom.pl

LISTY
 Moja mama – starsza osoba – jest 
mieszkanką Ustronia od początku jego ist-
nienia. Na ocieplenie bloku czeka już kilka-
naście lat i jak zwykle PCK 9/11 jest opusz-
czonym ogonem. Wokół wszystkie budynki 
posiadają nową elewację 
a inne przewidziane są na ten rok do remon-
tu. Tak wynika z ostatniego numeru „Biu-
letynu Ustronie”, gdzie ujęty jest między 
innymi Gagarina 3/5/7. Gdzie mogę szukać 
pomocy? Pomóżcie starszej osobie. 
     
    Mariusz

 Panie Mariuszu nie czyta Pan do-
kładnie planu remontów, który w części  
I umieszczony jest  w numerze 9 (kwiecień 
2008). Rzeczywiście budynek Gagarina 3/5/7 
ujęty jest do ocieplenia. Blok Pańskiej mamy 
PCK 9/11 również wszedł do planu remon-
tu. Termomodernizacja obejmuje właśnie 
ocieplenie ścian: północnej i południowej. 
Nie ma więc powodu do obaw, że PCK 9/11 
będzie w tym roku pominięty.           

WAŻNE TELEFONY
SM USTRONIE

ul. Wyścigowa 19, 26 – 611 Radom

●Dział Obsługi Mieszkańca:
   048-385-74-00 do 02
●Sekretariat: 048-385-74-03
●Administracja Jedn. A: 048-385-74-13
●Administracja Jedn. B: 048-385-74-16
●Administracja Jedn. C: 048-389-67-83
●Administracja Jedn. M: 048-389-67-84
●Administracja Jedn. P– w siedzibie 
spółdzielni:048-385-74-00
●Pogotowie Techniczne: 048-385-74-04

Awarie dźwigów należy zgłaszać:
- w dni powszednie: od godz. 1500 – 2300  

na numer tel. 048/ 385 74 04
- w niedziele i święta od godz. 800 -2000 na 

numer telefonu 048/ 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 oraz 663 939 908
Jednostka M – 880 916 505

POGOTOWIE
DŹWIGOWEGOWE
W SM USTRONIE
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ZALANE
MIESZKANIE

Przy eksploatacji urządzeń, czy to 
elektrycznych, czy wodnych istnieje praw-
dopodobieństwo ich awarii wynikające ze 
zużycia materiału. 

W większości przypadków zalanie 
mieszkania następuje przez pęknięty wę-
żyk. Niezwykle rzadko zdarza się zalanie 
z kanalizacji, którą spływają ścieki. Jed-
nakże i takie sytuacje mają miejsce. Przy-
padek zarejestrowano w jednym z miesz-
kań osiedla Ustronie. Przyczyną była 

Plan remontów
na 2008 r. – cześć II.

nieodpowiedzialność lokatorów mieszka-
jących powyżej feralnego mieszkania, lo-
katorów którzy do WC wrzucają rozmaite 
rzeczy zapychające rury kanalizacyjne.  
W efekcie, w lokalu na parterze znalazły 
się fekalia wybijające z ubikacji. Można 
tylko współczuć rodzinie nieprzyjemnego 
zapachu i wykonania kapitalnego remontu 
na większości mieszkania. W takich sytu-
acjach osoby poszkodowane muszą zgło-
sić fakt do administracji swojej jednostki, 
aby potwierdzić szkodę do późniejszego 
wypłacenia odszkodowania przez towa-
rzystwo ubezpieczeń. 

(ZIL)

W dzisiejszym numerze ostatnia część szczegółowego 
planu remontów dotycząca jednostek B, i C.

(RW)
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ZIELONE PŁUCA 
dla USTRONIA!

drzewek – Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych. Podziękowania kieruję 
także do radomskiej prasy, regionalnej te-
lewizji DAMI oraz proboszczom naszych 
parafii za propagowanie akcji. Chciałbym 
zaznaczyć, że mamy nadzieję że nie była 
to akcja jednorazowa. W naszych planach 
jest zadrzewienie terenów wokół stawu  
i innych niezagospodarowanych prze-
strzeni między blokami, a także zakrze-
wienie ulicy Jana Pawłami, która powinna 
być wizytówką całego naszego miasta. By 
nasze osiedle stało się najmilszym zakąt-
kiem do mieszkania, potrzebne są pomoc  
i zaangażowanie wszystkich mieszkań-
ców. Zwracajmy uwagę jak i gdzie bawią 

Z dużą radością informuję, że 2 kwiet-
nia 2008 roku- w rocznicę śmierci Jana 
Pawła II – zasadziliśmy prawie 300 drze-
wek, tworząc zaczątek terenu parkowego 
nad strumykiem między jednostkami A i B 
Ustronia. Drzewka, których nie udało się 
posadzić od razu przenieśliśmy w pobliże 
parkingu sklepu Tesko i szkoły Nr 9.

Wszystkim Uczestnikom sadzenia 
drzew składam gorące podziękowania. 
Wyrazy uznania przekazuję także wła-
dzom naszej spółdzielni mieszkaniowej 
oraz służbom technicznym, sponsorowi 

się nasze dzieci. Gdzie wyprowadzamy na 
spacer nasze psy. Pamiętajmy, że maluteń-
kie sadzonki, które widzimy z okien dziś, 
za kilka, kilkanaście lat mogą zamienić się  
w prawdziwy park – pomnik nas wszyst-
kich. Podczas naszej akcji maluchy Julka  
i Kacperek sadzili drzewka razem z dziad-
kami – to my możemy sprawić, by nawet 
w dorosłym życiu klony, dęby i brzozy ko-
jarzyły się im z tym pięknym zdarzeniem. 
Naprawdę, nie trzeba być ekologiem  
i specjalistą, by rozumieć jak ważne jest 
to, co dla przyrody robimy dzisiaj.

Z poważaniem
Edward Śpiewak

mieszkaniec bloku przy ul. Sandomierskiej 
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 Wszystkich czytelników zapraszamy do udziału 
w kolejnym konkursie.
Prosimy podać hasło Konkursu nr 10. 
Wśród osób, które w dniu 27 maja(wtorek),  w godz. 10.00-11,00 
zadzwonią do SM Ustronie pod numer 048 385 74 03 z prawi-
dłową odpowiedzią rozlosujemy zaproszenia:
1 podwójne zaproszenie na „Wizytę starszej pani”-  
7 czerwca (sobota) o godz. 18.00
1 podwójne zaproszenie na „Prywatną klinikę”-  
17 czerwca (czwartek) o godz. 19.00

do Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego

w Radomiu. 
HASŁO: Wiejska kryta strzechą „ ...„

Konkurs nr 10

A  - potrawa z mięsa mielonego
B  - robienie węzełków
C  - pokład złota
D  - rasa koni
E  - certyfikat
F  - niepoważne traktowanie
G  - roślina bagienna
H  - stadium rozwoju
I    - duży sklep
J   - sport na korcie
K   - głowa bez włosów 
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Zorganizowane przez Panią Dyrektor Mirosławę Musiałek oraz nauczycielki 
Elżbietę Jędrzejczyk i Milenę Strzemecką- Pszczołę.

W konkursie brało udział 6 przedszkoli: Przedszkole Publiczne nr 4,  Przed-
szkole Publiczne nr 10,  Przedszkole Publiczne nr 14,  Przedszkole Publiczne 
nr 16,  Przedszkole Publiczne nr 19,  Przedszkole Publiczne nr 22. W skład jury 
wchodzili: pracownik socjalny MOPS Pani Krystyna Pawlikowska, kierownik 
Domu Kultury “Ustronie” Pan Jan Walczak oraz Radny Rady Miejskiej w Ra-
domiu Pan Jan Pszczoła (również sponsor imprezy). 

Dzieci w wieku od 4 do 6 lat zaprezentowały 9 spektakli. Przedstawienia 
były bardzo ciekawe, bajecznie kolorowe a każdy maluch wkładał całe serdusz-
ko w wyznaczoną mu rolę. Zaproszeni goście byli zachwyceni małymi aktorami. 
Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, jury brało pod uwagę umiejętności 
artystyczne i komunikacyjne dzieci, scenografię, oprawę muzyczną, choreogra-
fię, dobór i sposób użycia znaków teatralnych, wartości estetyczne i intelektual-
ne zawarte w przedstawieniu, zespołowość.

Najwyżej ocenione spektakle:
I miejsce w grupie wiekowej do 5 lat - „Kopciuszek” z PP nr 10 - przedsta-

wienie przygotowane  pod opieką Pani Izabeli Jurczak i Pani Joanny Mąkosy
I miejsce w grupie wiekowej do 6 lat - „Jaś i Małgosia” z PP nr 4 -  przed-

stawienie przygotowane pod opieką Pani Teresy Piechnik i Pani Anety Woł-
czyńskiej

I MIĘDZYPRZEDSZKOLNE PREZENTACJE TEATRALNE

wyróżnienia - „Dlaczego sroka nie lubi fabryki” z PP nr 14 - przedstawienie 
przygotowane pod opieką Pani Bożeny Dusińskiej oraz „Królewna Śnieżka” 
z PP nr 16 – przygotowane pod kierunkiem Pani Danuty Kulity i Pani Zofii
Bieleckiej.

Finał  I Międzyprzedszkolnych Prezentacji 
Teatralnych 2008 odbył się 25 kwietnia w Resur-
sie Obywatelskiej z udziałem jury, dyrektorów, 
nauczycieli i dzieci.

Imprezę uświetnił również swoją obecnością 
Dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Turysty-
ki Urzędu Miejskiego w Radomiu Pan Leszek 
Pożyczka. Tu swoje inscenizacje przedstawiły 
nagrodzone przedszkola. Wszyscy obserwato-
rzy byli zachwyceni kunsztem teatralnym malu-
chów.

Dzieci otrzymały statuetki, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. Przewodniczący jury Pan Jan 
Pszczoła oraz Pan Dyrektor Leszek Pożyczka 
wygłosili podziękowania za ciekawie przygoto-
wana imprezę i zachęcali dzieci oraz organiza-
torów do II Międzyprzedszkolnych Prezentacji 
Teatralnych.

Dlaczego sroka nie lubi fabryki, PP nr 14 - wyróżnienie

Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków, PP nr 16 - wyróżnienie

Kopciuszek, PP nr 10 - I nagroda


