
FERIE NA USTRONIU
KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA RECENZJE KONKURSY

ZMIANA OPŁAT 
W ROKU 2009

dokończenie na stronie 3.

Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ

dokończenie na stronie 2.

ZIMA kontra 
PIECYKI GAZOWE

CZY RADNI 
POMOGĄ ?

Restrukturyzacja
w SM „USTRONIE”
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej SM 

„Ustronie”  od 1 stycznia br. uległ zmianie 
schemat organizacyjny Spółdzielni.
Pierwsza zmiana to wyłączenie ze struktury 

dokończenie na stronie 5.

Od kilkunastu dni telewizja, radio, prasa informują o kolej-
nych zatruciach tlenkiem węgla. Przyczyną nieszczęść 

są zaburzenia ciągów wentylacyjnych w mieszkaniach,  
w które ingerują sami lokatorzy. Zaklejanie kratek i szczelne 
zamykanie okien to czynniki wpływające na ten stan rzeczy.
Niskie temperatury na zewnątrz – przy szczelnie zamknię-
tych mieszkaniach – wciskają zimne powietrze w przewody 
wentylacyjne i spalinowe. Wniosek jest jednoznaczny. Co-
fające spaliny przedostają się do pomieszczeń zbierając za 
sobą „czarne żniwo”.
Dlatego ważnym elementem sprawnego działania piecyków 
gazowych jest rozszczelnianie mieszkania. Najszybszym  

Miesiąc grudzień to dla lokatorów okres 
wydatków. Decyzje Rady Nadzorczej 

w tymże miesiącu wiążą się przede wszyst-
kim z podwyżkami, które obowiązują od 
dnia 01.01.2009r.

dokończenie na stronie 2.

i najłatwiejszym sposobem jest nastawienie okien na mikro-szczelinę. Jednak nie zawsze uzyska-
my oczekiwany rezultat. Gwarantem jest zamontowanie w skrzydłach lub ramach okiennych nawie-
trzaków dozujących odpowiednią ilość świeżego powietrza do mieszkania. Warto zaopatrzyć się we 
wspomniane nawietrzaki i uchronić swoje zdrowie czy życie przed przykrymi konsekwencjami. Wydanie 
kilkudziesięciu złoty na zakup i montaż urządzenia zapewni bezpieczeństwo i komfort kąpieli.

(ZIL)

Spółdzielni pogotowia technicznego, druga 
zmiana – to wyłączenie z administracji pra-
cowników technicznych: specjalistów budow-
lanych (elektryków i hydraulików), pracowni-
ków ogólnobudowlanych (ślusarzy, szklarzy) 
oraz wykonujących prace fizyczne.
Jaki jest cel tych zmian? Na ostatnie w dniu 18 grudnia 2008 

roku posiedzenie Rady Nadzorczej na-
szej Spółdzielni zaproszeni zostali radni 

miejscy zamieszkujący w naszej Spółdzielni.
Pomysł aby włączyć „naszych” radnych 

miejskich w sprawy Spółdzielni wymagające 
współdziałania z władzami Miasta pojawił się 
przed kilkoma miesiącami na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej naszej Spółdzielni. Jeżeli radni gło-
sami mieszkańców  „Ustronia” zostali wybrani 
i nas reprezentują, to naturalnym wydaje się 
oczekiwanie z ich strony działań ułatwiających 
nasze codzienne życie w miejscu zamieszkania.

Dobrą okazją do spotkania radnych z Radą 
i Zarządem Spółdzielni było przedświąteczne 
posiedzenie połączone z łamaniem się opłat-
kiem i świątecznymi życzeniami.                                           
Niestety mimo wysłania zaproszeń i telefonicz-
nym powiadomieniem z dwutygodniowym wy-
przedzeniem przed planowanym terminem za-
proszenie przyjął jedynie Pan radny Jan Pszczoła 
za co dziękujemy. Pan radny Jakub Kluziński 
usprawiedliwił z wyprzedzeniem nieobecność. 
Pozostali radni nie zareagowali. Nie wiadomo 
czy powodem były inne spotkania, czy zwycię-
żyła polityka.
Mimo to uważamy i mamy nadzieję, że radni 
nie zapomną o swoich wyborcach i do nawią-
zania współpracy dojdzie, a w głosowaniach na 
sesjach Rady Miejskiej, oraz w indywidualnych 
działaniach będą popierać rozwiązania koniecz-
ne i korzystne dla naszej Spółdzielni.

Życząc wszystkim Naszym Spółdzielcom 
i naszym radnym miejskim wszystkiego najlep-
szego w nowym 2009 roku,

pozostaję z szacunkiem.
   Jan Zelek

/prezes/ 

Zarząd SM Ustronie informuje, że od miesiąca 
stycznia wprowadzone zostały zmiany opłat za 

użytkowanie lokali wynikające ze zmian cen dostaw-
ców energii cieplnej, gazu, energii elektrycznej, cen za 
wywóz nieczystości oraz usług sprzątania.

ZUŻYTY SPRZĘT
elektryczny i elektroniczny
Szanowni Mieszkańcy Osiedla „Ustronie”
 Firma Almax ma zaszczyt świad-
czyć dla Państwa usługi z zakresu gospodar-

ki odpadami już od ponad 18 lat. Aktualnie 
odbieramy :

- odpady komunalne zmieszane
- odpady segregowane z pojemników siat-

kowych w których można gromadzić papier, 
tekturę, tworzywa sztuczne, drobny złom  
i aluminium

- szkło z biało-zielonych pojemników 
typu dzwon

- odpady niebezpieczne specjalnym kon-
tenerem mobilnym

- odpady wielkogabarytowe na zlecenia

PRZYSŁOWIA



-2-

Recenzje... 

dokończenie ze strony 1.

Zimowe wieczory skłaniają do sięgnięcia na półkę 
po stare filmy. Jednym z ostatnich jakie obejrza-

łem była radziecka produkcja z 1987 r. - „Jutro była 
wojna” w reżyserii Jurija Kary.
 Akcja dzieje się w niewielkim miasteczku za-
mieszkałym przez dwie bohaterki. Młode dziewczęta 
przekonują się na własnej skórze jak „smakuje” stali-
nowski terror. Aresztowania, bezpodstawne oskarże-
nia, mordowanie niewinnych osób potęgowały strach 
i niemoc wobec dyktatorskiej przemocy. 

dokończenie ze strony 1.

Pod koniec ubiegłego roku,  
w związku z wejściem w życie 
ustawy o zużytym sprzęcie elek-

trycznym i elektronicznym (ZSEE)  
i przepisów, które  nakładają na obywa-
teli obowiązek segregowania odpadów 
elektrycznych i elektronicznych, Almax, 
posiadając wymagane prawem decyzje 
jako jedyny Operator na terenie Ra-
domia, rozpoczął współpracę z Organi-
zacją Odzysku ElektroEko  i otworzył 
Stały Punkt Zbiórki ZSEE przy ulicy 
Wrocławskiej 3 (czynny 24 h/dobę).
 Jednocześnie uruchomione 
zostały mobilne – czasowe (czynne 
w godz. 9-14) autoryzowane punkty 
zbiórki ZSEE na terenie Radomia przy  
ul. Żeromskiego (obok Klubu Środowisk 
Twórczych „Łaźnia”), przy Centrum 

Od lat słyszy się utyskiwania mieszkań-
ców naszego Osiedla na jakość usług 

wykonywanych przez Spółdzielnię oraz na 
przerosty zatrudnienia w samej Spółdzielni. 
„Zielone ludziki” jak nazywa się żartobliwie 
pracowników Spółdzielni ze względu na ko-
lor kombinezonu roboczego według raczej 
niesprawiedliwych opinii nie robią nic, tylko 
chodzą po osiedlu, a ich kierownicy pilnują 
własnych biur. Według innych opinii Spół-
dzielnia to kołchoz. Niejednokrotnie miesz-
kańcy skarżą się, że aby coś załatwić, trzeba 
to zrobić z samą górą, czyli z prezesem.
Są to opinie na pewno w większości nie-
sprawiedliwe, ale w celu optymalizacji za-
rządzania i działań niezbędne są zmiany  
w funkcjonowaniu takiego organizmu, ja-
kim jest spółdzielnia mieszkaniowa. Zasada 
pierwsza: im mniej pośredników tym efek-
tywniejszy system pracy. Stąd uproszcze-
nie schematu działania administracji, które  
w założeniu mają zajmować się zarządza-
niem i administracją, a nie organizowaniem 
pracy ludziom. Administracje mają być bli-
żej mieszkańca, lokatora, a ich praca będzie 
związana bezpośrednio z zarządzaniem nie-
ruchomościami na Osiedlu.

Sprawniejszemu funkcjonowaniu Spół-
dzielni ma też służyć wydzielenie pogotowia 
technicznego ze struktur spółdzielni. Zasa-
da druga: z niewolnika nie ma pracownika. 
Grupa pracowników Spółdzielni zadeklaro-
wała pracę na własny rachunek w ramach 
pogotowia technicznego i w jego ramach 
świadczenie usług na rzecz Osiedla. Spo-
woduje to zmniejszenie kosztów płac Spół-
dzielni. Poza tym pogotowie zwiększa czas 
swojej pracy: będzie to pogotowie czynne 
całodobowo, zatrudniające wykwalifiko-
wanych pracowników, i co najważniejsze, 
przekonanych do tego, co robią!
Czy ktoś straci pracę? Nie obawiajmy się, 
na całym Osiedlu jest tyle zaniedbań, tyle 
rzeczy do zrobienia, że powinniśmy się je-
dynie martwić o pieniądze, nie o pracę! Kto 
chce pracować, będzie pracę miał, czy to w 
ramach spółdzielni, czy w ramach wydzie-
lonych podmiotów, czy spółek pracowni-
czych.

Na koniec należy podkreślić ważną 
rzecz, która przyświecała Radzie Nadzorczej, 
czy Zarządowi w podjętych działaniach: 
restrukturyzacja Spółdzielni nie wychodzi 
na zewnątrz, czyli korzystają na niej tylko 
pracownicy Spółdzielni, a nie podmioty ze-
wnętrzne.
To nie znaczy,  że nie będą pilnowane stan-
dardy świadczonych usług.

(RW)

Restrukturyzacja
w SM „USTRONIE”

W takiej atmosferze i przededniu hitlerowskiej napaści na Związek Radziecki 
dziewczęta przeżywają pierwsze miłości, rozterki, przyjaźnie.

Autentyczność obrazu roku 40. przenosi widza w sam środek akcji utożsa-
miając się z bohaterami nękanymi przez terror swojego „przywódcy” i najazdy 
hitlerowskich wojsk.

(ZIL)

ZUŻYTY SPRZĘT
elektryczny i elektroniczny

Handlowym Leclerc i przy ul. Mireckie-
go (Market OBI). 

 W pierwszym kwartale 2009  r.  
chcemy również wprowadzić czasowy 
punkt zbiórki elektrośmieci na Osiedlu 
Ustronie, aby dać Państwu możliwość 
segregowania również tych odpadów.  
Z władzami Spółdzielni zostanie usta-
lone miejsce ustawienia specjalnego 
zielonego kontenera oraz harmonogram 
funkcjonowania punktu.

Do tego czasu zapraszamy wszystkich 
chętnych do nieodpłatnego oddawania 
elektrośmieci w stałym punkcie przy 
ul. Wrocławskej 3.

 Życząc Wszystkim Mieszkań-
com Osiedla Ustronie pomyślności  
w 2009 roku, mamy nadzieję na dalszą 
owocną współpracę.

Edyta Pająk
Dyrektor Handlowy Almax
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A P E L !!!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 DŹWIGOWE
W SM USTRONIE

W dniu 19.12.2008 r Trybunał Konstytu-
cyjny uchylił korzystne dla członków 

Spółdzielni Mieszkaniowych przepisy Ustawy  
dotyczące wykupu mieszkań na własność. 
Zezwolił jednocześnie na stosowanie uchylo-
nych przepisów jeszcze przez 12 miesięcy.
 

W związku z tym Stowarzyszenie „Nasze 
Osiedle” apeluje do członków SM „Ustronie”, 
którzy nie wykupili jeszcze mieszkań o pilne 
składanie wniosków uwłaszczeniowych.
 

W prawie spółdzielczym nie będzie już tak 
dla spółdzielców korzystnych przepisów, 
zabezpieczających ich własność. Ponadto 
procesowi uwłaszczenia sprzyja Zarząd SM 
„Ustronie”, do którego zwracamy się z proś-
bą o dalszą kontynuację procesu uwłaszcze-
nia naszych mieszkańców.

      Pamiętajmy !!!
Mamy tylko 12 miesięcy by stać się pełno-
prawnymi właścicielami  swoich  mieszkań.

Przewodniczący Stowarzyszenia „Nasze Osiedle” 
KAROL SOŃTA

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia „Nasze Osiedle”
PIOTR KOTWICKI

INFORMACJA !

ciąg dalszy ze strony 1.

W związku z coraz częstszymi pęk-
nięciami grzejników w miesz-

kaniach na terenie naszego Osiedla, 
informuje mieszkańców planujących 
wymianę grzejników żeliwnych na 
płytowe, aby informowali sprzedawcę  
o fakcie, że nowo zakupione grzejniki 
pracować będą w instalacjach scentralizo-
wanych w budynkach wielolokalowych. 
Informacja ta pozwoli sprzedawcy za-
proponować grzejniki o odpowiednim 
ciśnieniu. 
             Należy również zwrócić uwagę 
na moc cieplną każdego zestawu, gdyż 
ma to wpływ na ustalenie współczyn-
nika UF nadawanego przez firmę rozli-
czającą zużycie energii a stosowanego  
w rozliczeniach indywidualnych.
Przypominamy jednocześnie w celu-
uspokojenia mieszkańców, że na po-
dzielnikach obecnie zamontowanych 
wskazania zużycia energii różnią się od 
poprzednich i tak jedna „stara jednost-
ka” odpowiada mniej więcej 100-120 
jednostek „nowych”
         Cały system rozliczeniowy nato-
miast nie uległ większym zmianom.

Wiesław Jakubiak
Inspektor Nadzoru

ZMIANA OPŁAT 
W ROKU 2009

W celu zmniejszenia dopłat jakie wynikają 
z rozliczenia centralnego ogrzewania 
podniesiona została kwota zaliczek na 

centralne ogrzewanie wnoszonych w okresie od 
stycznia do maja 2009.
W związku ze wzrostem cen energii cieplnej wzrasta-
ją  również opłaty z tytułu kosztów podgrzania wody.
Koszt ten wynosić będzie 19,64 zł / m3 (wodo-
mierze).
 Wraz ze wzrostem cen energii elek-
trycznej wzrosły również koszty utrzymania dźwi-
gów, w których eksploatacji energia elektryczna 
stanowi znaczną część kosztów. 
Od miesiąca stycznia wzrastają również ceny wy-
wozu nieczystości o ok. 15% oraz ceny za usługi 
sprzątania i koszenia.
  
W roku 2008 Zarząd po licznych interwencjach 
podjął decyzję o 3-krotnym koszeniu trawy i taką 
ilość koszeń uwzględniono w planach na 2009 
rok.
Ustalone stawki zgodnie z przepisami są zróżni-
cowane na nieruchomości lub budynki i wynikają 
z kosztów roku 2008 oraz planowanych zmian na 
rok 2009.
 Zarząd dołoży wszelkich starań aby po-
zostałe koszty eksploatacji i utrzymania nierucho-
mości utrzymać na dotychczasowym poziomie.

KR
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rok, miesiąc - można zaplanować remon-
ty, zabezpieczyć się przed zimą itd. A prze-
cież niemal co roku słyszy się wypowiedzi 
że „zima zaskoczyła”.
Przysłowia prognostyczne najczęściej uło-
żone są według czterech pór roku i dwuna-
stu miesięcy a w ramach poszczególnych 
miesięcy według świąt dorocznych i świąt 
kalendarzowych.
Według tych świąt ukształtowała się mete-
orologia ludowa, znacznie starsza od me-
teorologii naukowej. Od zjawisk atmosfe-
rycznych uzależnione było całe życie nie 
tylko rolnika , jego dobrobyt lub nędza.

Chcecie to wierzcie…

„Gdy zima mocno 
rzeki lodem ścina, 
wiele ciężarnych 
mają w ten rok 
syna” (1854 Kal. 
astr.)

  STYCZEŃ

„Styczeń pogodny 
wróży rok płod-
ny”.
„Od Bożego Naro-
dzenia do Trzech 
Króli dni patrzają: 
jakie te dni, takie 
miesiąca bywają”.
(Według wierzeń 
ludowych dni od 

PRZYSŁOWIA

Z Nowym Rokiem 2009 w naszym 
„Biuletynie” chciałabym zaprezen-
tować czytelnikom serię przysłów, 

które od wieków towarzyszą człowiekowi. 
Wśród wielu przysłów polskich, gromadzo-
nych od wieków w naszej mowie i literatu-
rze, gęsto rozsiane są przysłowia dotyczące 
życia i pracy rolnika oraz mocno związane 
z nimi prognostyki rolnicze.
Prognostyka to przecież zapowiedź, prze-
powiednia, zapowiadanie co może się wy-
darzyć, nastąpić.
Takie prognostyki mogłyby być przydatne 
również w środowisku miejskim – spół-
dzielnianym. Wiedząc jaki będzie następny 

Bożego Narodzenia do Trzech Króli  okre-
ślają pogodę kolejnych miesięcy Nowego 
Roku.)
„Makary jasny - będzie wrzesień krasny”. 
( 2.I.)
 „Fabian i Sebastian gdy mróz dadzą, srogą 
zimę przyprowadzą”. (20.I.)
„Dzień jeśli jasny w święto Wincentego 
urodzaj wina będzie obfitego”. (22.I.)
„Na świętą Martynę przybyło dnia o go-
dzinę”. (30.I.)
„Gdy styczeń jasny i biały, to w lecie upa-
ły”.

Anna Kosiec
Członek Ligii Ochrony Przyrody
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dokończenie ze strony 1.

Rada Nadzorcza na podstawie § 41 ust. 1 pkt 
1 Statutu Spółdzielni zatwierdziła:

- nowe stawki opłat za centralne ogrzewa-
nie i zimną wodę dla lokali mieszkalnych  
i użytkowych
- plan kosztów wywozu nieczystości dla lokali 
mieszkalnych i użytkowych
- plan kosztów garaży oraz plan remontów 
Podwyżki oraz nowe książeczki, w których należy 
dokonywać opłat na poczet czynszu i funduszu 
remontowy są dostarczane Państwu do domu,  
a w razie nieobecności drogą pocztową. 
W związku z powyższym nie ma możliwości od-

bioru książeczek w siedzibie Spółdzielni przy ul. 
Wyścigowej 19 i w Administracjach Spółdzielni.
Informujemy również, że w roku 2009 jest jedna 
książeczka opłat zarówno na fundusz remontowy 
jak i z tytułu opłat czynszowych.
W razie zmiany miejsca zamieszkania prosimy 
o podanie adresu do korespondencji w biurze 
podawczym, stanowisko nr 1 w siedzibie spół-
dzielni.

(Monika Kowalczyk)

Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ

18 grudnia 2008r. w Świetlicy socjoterapeu-
tycznej działającej przy parafii pw. Królowej 
Apostołów odbyła się niezapomniane spo-
tkanie wigilijne. Zaproszonych gości, wśród 
których znaleźli się min. Wiceprezydent Mia-
sta Radomia Ryszard Fałek, oraz Radni na-
szej dzielnicy: Piotr Kotwicki i Jan Pszczoła,  
w świąteczny nastrój wprowadziły dzieci od-
grywając piękne Jasełka.
Po zakończonym przedstawieniu głos zabrał 
ks. Zbigniew Kołodziej SAC Dyrektor “Caritas 
Pallotyńskiej” składając wszystkim świątecz-
ne życzenia oraz przekazał światełko prosto 
z Betlejem. „Wielu Łask Bożych“ życzył pro-
boszcz parafii ks. Zygmunt Rutkowski SAC.  
Po tradycyjnym połamaniu się opłatkiem dzie-
ci, rodzice oraz goście zasiedli do suto zasta-
wionych stołów.
Spotkanie umilały pokazy taneczne przygoto-
wane przez dzieci. Na koniec najmłodsi otrzy-
mali wspaniałe podarunki, które z pewnością 

wywołały uśmiech na niejednej buzi. 
Dziękujemy dzieciom, Pani Izabeli Kolanow-
skiej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do 
przygotowania tak pięknego Spotkania Bożo-
narodzeniowego oraz za stworzenie prawdzi-
wie wigilijnej atmosfery.

(GK)

WIGILIA
W ŚWIETLICY
„CARITAS PALLOTYŃSKA”
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Spółdzielnia Mieszkaniowa 
“Ustronie” jak zawsze pod-

czas ferii zimowych prowadzi 
w swoich placówkach „Akcję 
Zima”. W tym roku przygotowano 
dużo ciekawych zajęć oraz miłych 
niespodzianek dla najmłodszych, 
pozostających w mieście podczas 
zimowego odpoczynku.
Zapraszamy wszystkie dzieci 
i młodzież do spędzenia ferii  
w placówkach naszej spółdzielni.
Zajęcia prowadzone będą w:
- Domu Kultury „USTRONIE” 
przy ul. Sandomierskiej 14
- tel. 048 385 74 15
- Świetlicy „Sputnik” przy ul. Ga-
garina 21/23 - tel. 048 385 74 14
- Świetlicy „Kubuś” przy ul. Osie-
dlowej 28 tel.- 048 385 74 12
- Świetlicy „Młodzik” przy  
ul. Świętokrzyskiej 25
- tel. 048 385 74 11

 Ferie rozpoczną się wyj-
ściem do Resursy na „Zabawę 
karnawałową”.
W programie „Akcji Zima 2009” 
znalazły się taki zajęcia jak na-
uka gry na gitarze i keyboardzie, 
zajęcia plastyczne - wykonywa-
nie masek, kotylionów i strojów 
karnawałowych, zajęcia taneczne, 
zajęcia z tenisa stołowego, zaję-
cia teatralne, zajęcia edukacyjne 
z zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz szereg różnych 
konkursów, 
 Jak co roku rozegrany 
zostanie „Turniej o Białą Piłkę”. 
Dzieci i młodzież będą również 
miały okazję zwiedzić Muzeum 
Okręgowe w Radomiu, wyjść do 
kina, czy teatru.

Wszystkich małych i większych 
mieszkańców naszego osiedla 
zapraszamy do wzięcia udziału  
w konkursach:
- plastycznym pt. „Kraina Królo-
wej Śniegu”, 
- oraz fotograficznym pt. „Piękno
Zimy”.

Szczegółowy plan „Akcji Zima 
2009” możecie Państwo przeczy-
tać na stronie internetowej Spół-
dzielni www.ustronie.radom.pl 
oraz otrzymać w poszczególnych 
placówkach spółdzielni.

Ferie
w SM „USTRONIE”
„Akcja Zima 2009”

PRAWIE JAK NA ŚLĄSKIEJ
Targ na równiku - (Cuenka - Ekwador) foto: G.Rak




