
PLANY REMONTÓW KOMUNIKATY

Nowa oferta 
SKOK Stefczyka

Oddziały SKOK Stefczyka w Radomiu dzię-
ki indywidualnemu podejściu do klienta, profe-
sjonalnej obsłudze i fachowemu doradztwu finan-
sowemu rozwijają się coraz lepiej.  Popularność 
tej Kasy w naszym mieście jest coraz większa 
również dzięki naprawdę atrakcyjnej ofercie, 
dostępnej dla każdego. Czym się ona charakte-
ryzuje? Poprosiliśmy o rozmowę kierowniczki 
oddziałów w Radomiu Beatę Marczykowską  
i Katarzynę Brzezicką - Twardowską.

OGŁOSZENIAREMONTY
HISTORIA RECENZJE

KONKURSY

czytaj dalej na str. 7.

czytaj dalej na str. 3.

Zdobywczyni I nagrody za póltorametrową 
podobiznę Świętego Mikołaja

czytaj dalej na str. 4.

DZIAŁ SPOŁECZNO-
-WYCHOWAWCZY 
PRZED LATY

W dniu 1 marca 1980r. został powołany Ośro-
dek Społeczno-Wychowawczy przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Ustronie” w Radomiu. Program 
działania ośrodka był adresowany dla wszystkich 
mieszkańców osiedla „Ustronie” i miał na celu za-
pewnienie „aktywnego wypoczynku ludziom pra-
cy, prawidłowy i wszechstronny rozwój dzieci  
i młodzieży oraz pomoc opiekuńczą rodzinom o naj-
niższych dochodach, ludziom niepełnosprawnym  
i w podeszłym wieku.” Działalność rozwijana była  
w czterech podstawowych dziedzinach: wychowanie, 
kultura, sport oraz programowanie i analizy społeczne. 

MIKOŁAJKI NA 
USTRONIU

Koncepcje zmian na osiedlu „USTRONIE”

Na zdjęciu od lewej: Jan Szymański, Prezes Zarządu 
Jan Zelek, Prezes d/s technicznych Ryszard Wiosna, 
architekci: Bohdan Jan Jezierski i Marek Hryniewicki.

Dnia 6 grudnia Dom Kultury ,,Ustronie” za-
pełnił się w całości dziećmi, które z niecierpliwo-
ścią oczekiwały na przyjście Świętego Mikołaja. 

 Określony wówczas zasadniczy układ 
przestrzenny wynikający z istniejących 
warunków terenowych, wykorzystania fali-
stej wysoczyzny rozciętej dwiema dolinami 
cieków wodnych, zakładał realizację 4-ch 
zespołów mieszkaniowych „A”, „B”, „C”, „D” 
(dla około 27 tysięcy mieszkańców); zwią-
zanych poprzecznym ciągiem usługowym  
o charakterze ponad lokalnym, powiąza-
nym przez teren dworca PKP ze śródmie-
ściem Radomia.

czytaj dalej na str. 2.

SYTUACJA OBECNA
Prace projektowe dla re-

alizacji „Ustronia” rozpoczę-
to w 1967 roku, jeszcze dla 
Radomskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej z Prezesem Józefem 
Grzecznarowskim (zm. w 1976 
roku). Zespół osiedli, właściwie 
dzielnica, położony jest w połu-
dniowej części miasta, w bez-
pośredniej bliskości centrum.

W dziedzinie wychowania Ośrodek Społeczno-
-Wychowawczy rozwijał swoją działalność w zakresie 
opieki, profilaktyki i resocjalizacji.

Drugim podstawowym kierunkiem działa-
nia OSW była działalność w zakresie kultury  
i sztuki, oświaty i techniki oraz rozrywki. Działalność ta 
była prowadzona o następujące placówki:
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Koncepcje zmian
na osiedlu

„USTRONIE”

Zabawa karnawałowa w świetlicy Sputnik w 1978r. 

czytaj dalej na str. 4.

Świetlica „Sputnik” powstała w roku 1977 
jako pierwsza placówka dla dzieci i młodzie-
ży na naszym osiedlu. Do dziś zlokalizowana 
jest na Jednostce „A” przy ul. Gagarina 21/23 
(tel. 048 385 74 14).

Na łamach Biuletynu będą się cyklicznie ukazywać recen-
zje ciekawych filmów i dobrych płyt zespołów muzycznych. A to
wszystko z myślą o naszych mieszkańcach, by po codziennym tru-
dzie pracy usiedli wygodnie w fotelu i obejrzeli fascynujący film,
czy wtopili się w instrumenty zapisanych na ścieżkach dźwięko-
wych utwory.

I tak w tym miesiącu pragnę zwrócić szczególną uwagę na bry-
tyjską formację Porcupine Tree grającą progresywnego rocka rodem  
z Pink Floyd. Jest to mało znany, ale godny posłuchania w zimowe  
i mroźne wieczory zespół, który na swoich płytach przekazuje garść 
różnych stylów muzycznych będących momentami nastroju, relak-
su i stonowanych melodii. Królują też utwory dynamiczne i ostre 
na płytach: „Deadwing” czy najnowszej „Fear Of A Blank Planet”, 
które polecam dla prawdziwych koneserów rocka. Nie brakuje na 
nich kilkunastominutowych, kompozycyjnie i brzmieniowo roz-
budowanych utworów ocierających się o rock eksperymentalny, 
jak i prostych piosenek opartych na kilku akordach gitarowych  
i chwytliwej melodii wokalisty Stevena Wilsona.

(ZIL)

Recenzje

dów przestrzennych (chaos), progra-
mowych (obsługa komunikacji - garaże)  
i użytkowym (standard mieszkań poniżej 
aktualnych wymogów). Obecna inicjaty-
wa S.M.”Ustronie” opracowania kom-
pleksowego programu rewaloryzacji 
części dzielnicy, może stanowić począ-
tek naprawy sytuacji. 

Celem konkretnych propozycji będzie 
stworzenie podstaw do uzyskania częścio-
wego finansowania rewaloryzacji z Fundu-
szy Unii Europejskiej.

STUDIUM REWALORYZACJI  
l INTENSYFIKACJI ZABUDOWY  
CENTRUM ORAZ JEDNOSTEK  

MIESZKANIOWYCH „A” „B” „C”
1. Zakres terytorialny opracowania
Studium obejmuje obszar ograniczony 

ulicami: Józefa Grzecznarowskiego, Armii 
Krajowej, Wyścigową, Jana Pawła II, Mło-
dzianowską, P.C.K.

2.  Program inwestycji
Przewiduje się 3 zróżnicowane pod 

względem zakresu działań obszary z na-
stępującym ogólnym programem docelo-
wym inwestycji : 

a) Zespół centralny (ul. Jana Pawła II)
Nadanie miejskiego charakteru założe-

nia przez zwiększenie zabudowy pierzei 

Pierwsza 
świetlica na  

„Ustroniu”

dokończenie na str. 7.

W drugiej połowie lat sześćdzie-
siątych ubiegłego stulecia, projekt i po-
czątki realizacji były innowacyjnym ewe-
nementem („Architektura”nr11/1972)  
w zakresie:

- programowym (równoległa reali-
zacja pełnego zakresu usług l-ego i ll-go 
stopnia, przyjęta dla realizacji inwestycji 
przyszłościowych hipoteza motoryzacyjna 
1 samochód /1 mieszkanie),

-   użytkowym  (zwiększona powierzch-
nia normatywna mieszkań),

-   funkcjonalnym (strefowanie w pio-
nie ruchu pieszego od kołowego),

- technicznym  (wprowadzenie pre-
fabrykowanego systemu „otwartego”). 
Przyjęte założenia zostały zrealizowane 
jedynie przy budowie głównych arterii ko-
munikacyjnych (ul. Jana Pawła II) oraz 
jednostek „A” i „B”. Przyczyną były czyn-
niki zewnętrzne - oddelegowanie general-
nego projektanta do prac nad Programem 
Rządowym PR-5, nie sprostaniu zadaniom 
przez jego następców.

Stan istniejący należy uznać za nieza-
dowalający przede wszystkim ze wzglę-

 Na zdjęciu architekci: Marek Hryniewicki 
i Bohdan Jan Jezierski.

ciąg dalszy ze str. 1.



-3-

dokończenie ze str. 1.

Nowa oferta 
SKOK Stefczyka

– SKOK Stefczyka stale uatrakcyjnia swo-
ją ofertę tak, by była dostępna dla każdego. 
Ostatnio znacznie zwiększone zostały szanse na 
uzyskanie kredytu przez rodzinę wielodzietną.  
Na czym to polega?

– (Beata Marczykowska) Rzeczywiście 
wprowadziliśmy ostatnio takie ułatwienia.  
Od dochodów rodzin wielodzietnych odliczana 
jest kwota na utrzymanie tylko dwójki dzieci 
niepełnoletnich mimo, że na ich utrzymaniu jest 
większa liczba dzieci. Takie rozwiązanie powodu-
je podwyższenie zdolności kredytowej wniosko-
dawcy i umożliwia skorzystanie z wyższej kwoty 
pożyczki czy kredytu, niż w przypadku, w którym 
zdolność kredytowa byłaby liczona w standardo-
wy sposób. SKOK Stefczyka wychodząc naprze-
ciw rodzinom, które mają więcej dzieci, chce im 
pomóc i już widać, że jest to bardzo potrzebne 
rozwiązanie.

– Jakie jeszcze ułatwienia proceduralne dla 
klientów ostatnio zostały wprowadzone?

– (Katarzyna Brzezicka-Twardowska) 
Przede wszystkim wniosek pożyczkowy jest 
rozpatrywany w ciągu godziny. Do 36 tys. zł po-
życzka przyznawana jest bez poręczyciela, a do 
kwoty 42 tys. zł nie jest potrzebne zaświadcze-
nie o zarobkach – wystarczy przyjść z dowodem 
osobistym i podpisać oświadczenie o wysokości 
swoich zarobków. Dodatkowo można skorzystać 

z 3-miesięcznej karencji w spłacie rat, jeśli np. 
skorzystamy z pożyczki w listopadzie pierwszą 
ratę zapłacimy dopiero w marcu 2008 r. Ponad-
to z okazji Bożego Narodzenia wprowadziliśmy  
Pożyczkę Świąteczną z modyfikowalnymi ratami.

– Na czym to polega?
– (Beata Marczykowska) Największą zale-

tą Pożyczki Świątecznej jest możliwość wyboru 
wysokości raty. Warunek jest jeden – decyzję  
o rodzaju spłaty trzeba podjąć w momencie za-
ciągania pożyczki. Pożyczkobiorca sam decyduje 
czy spłacać pożyczkę w równych ratach przez 
cały okres kredytowania, czy wybrać spłatę  
w niższych ratach – z ratą „balonową” (większą 
niż zwykle) w ostatnim miesiącu. Ta rata nie 
może przekraczać 35% kapitału pożyczki. Można 
ją spłacić jednorazowo ze środków własnych lub 
z kolejnej pożyczki.

- Okazuje się więc, że uzyskanie pożyczki 
w SKOK Stefczyka jest naprawdę bardzo proste  
i wystarczy przyjść do oddziału legitymując się 
jedynie dowodem osobistym i nie trzeba mieć 
przy sobie zaświadczenia o zarobkach. To z pew-
nością jest miła wiadomość dla wielu osób, któ-
rych odstrasza załatwianie formalności.

- (Katarzyna Brzezicka-Twardowska)  
O ofercie SKOK Stefczyka można dowiedzieć 
się w Oddziałach Kasy w Radomiu

ul. Traugutta 17 A tel. 0-48 340-01-85
ul. Malczewskiego 1 tel. 0-48 381-18-10

Serdecznie Zapraszamy 

-Dziękuję paniom za rozmowę.

Informujemy Państwa, iż akty nota-
rialne o ustanowienie odrębnej własności 
do lokali mieszkalnych do końca 2007 
r. są spisywane w pierwszej kolejności  
z właścicielami mieszkań posiadających 
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego.

 Akty spisywane są w następujących 
Nieruchomościach:

w Nieruchomości Nr II  przy ulicach: 
Komandosów, P.C.K., Grenadierów

w Nieruchomości Nr IV przy ulicach: 
Gagarina 3/5/7 oraz 13/15/17

w Nieruchomości Nr VII przy ulicy 
Sandomierskiej

w Nieruchomości VIII przy ul. Sando-
mierskiej od dnia 17.12.2007 r.

w Nieruchomości Nr IX ul. Osiedlowa 
od 18.12.2007 r.

w Nieruchomości Nr X przy ulicy 
Osiedlowej od 19.12.2007 r.

od 20.12.2007 r. – akty będą spisy-
wane w Nieruchomości Nr XIV – ulice 
Czackiego, Ostrowiecka i Wyścigowa.

(KR)

Akty notarialne  
o ustanowienie

odrębnej własności
do lokali mieszkalnych



Dotyczy:
lokali w których zamontowano
nowe elektroniczne podzielniki 

kosztów ogrzewania
z odczytem radiowym.

W celu uspokojenia mieszkańców za-
mieszkujących budynki przy ul: Osiedlowej 
38 i Świętokrzyskiej 25  informujemy, że 
wcześniej zamontowane podzielniki wyparo-
we działały na trochę innych zasadach. Okres 
pomiarowy trwa 12 miesięcy i w tym czasie 
płyn zawarty w ampułkach parował. Parowa-
nie to było różne w zależności od temperatur 
panujących w pomieszczeniach i kształtowało 
się w granicach od mniej więcej 2 jednostek do 
nawet 30 jednostek na podzielniku. Przy sto-
sowaniu takich podzielników wartość jednej 
jednostki wynosiła w zależności od nierucho-
mości około 50 a nawet 80 złotych.

Podzielnik elektroniczny działa na trochę 
innych zasadach. W sytuacji poza sezonem 
grzewczym jest on uśpiony i wtedy nie wska-
zuje zużycia energii cieplnej. Jego wskazania 
różnią się od poprzednich. Może on wykazy-
wać setki jednostek zużycia, ale wartość takiej 
jednostki będzie odpowiednio niższa.

Zamontowane podzielniki należą do naj-
bardziej nowoczesnych urządzeń służących do 
obliczania kosztów ogrzewania.
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Koncepcje zmian
na „USTRONIU”
obiektami mieszkalno-usługowymi oraz 
biurowymi o charakterze ponadregional-
nym dla inwestorów zewnętrznych.

Stworzy to możliwości korzyści finan-
sowych ze sprzedaży gruntów.

Jednym z podstawowych problemów 
będzie przeniesienie istniejącej stacji paliw 
oraz zamiana targowiska z formy kramiar-
skiej na halę targową

b) Zespoły mieszkaniowe „A”, „B”
- Intensyfikacja zabudowy mieszka-

niowej przez realizację nowych budynków        
mieszkalno-usługowych, w centrach ze-
społów, powiązanych z podziemnymi ga-
rażami, nowych budynków na obrzeżach 
z rozszerzeniem typów zabudowy o domy 
jednorodzinne, nadbudową dodatkowego 
piętra na budynkach 5-cio kondygnacyj-
nych.

- Dostosowanie programu urządzeń 
obsługi komunikacji do obecnych i przy-
szłościowych (stopniowo realizowanych) 
potrzeb przez budowę garaży podziem-
nych lub wielopoziomowych.

- Modernizacja zasobów mieszkanio-
wych przez wprowadzenie najsprawniej-
szych systemów oszczędzania energii 

(termoizolacje, automatyka systemów), 
instalacji wind dla budynków 5-cio kondy-
gnacjowych, ewentualną dobudowę balko-
nów i zmiany układów mieszkań.

c)  Zespół mieszkaniowy „C”
Zakres działań zbliżony do jednostek 

„A” i „B” wręcz z koniecznym sformułowa-
niem zasad obsługi komunikacji (do dróg 
wewnętrznych, budowę garaży zbioro-
wych) zgodnie z aktualnymi trendami. 

W wymienionych wyżej zespołach 
mieszkaniowych należy dążyć do wpro-
wadzenia rozwiązań zmniejszających 
skalę przestrzenną obiektów, celem 
przybliżenia jej do psychofizycznych po-
trzeb mieszkańców.

3. Warunki wyjściowe
a) Dokonanie przez Samorząd Miesz-

kańców J Zarząd SJ3.M. „Ustronie” oceny 
stanu istniejącego ze sformułowaniem ży-
czeń.

b) Podjęcie starań o częściowe dofi-
nansowanie z Funduszy Unijnych,

4. Ustalenia realizacyjne
a) Ustalenie funkcji Generalnego Pro-

jektanta - koordynatora działań projekto-
wych dla wszystkich inwestycji na obsza-
rze określonym wyżej - w osobie arch. 
Bohdana Jana Jezierskiego,

b) Jako wstępny materiał wyjściowy 
do projektowania przyjmuje się wykonane        
przez wyżej wymienionego w 2001 roku 
„Studium rewaloryzacji jednostek „A” i „B””

c) Forma i tryb zlecenia przedmioto-
wych prac projektowych zostaną ustalone 

   oddzielnie na podstawie negocjacji.

Arch. Bohdan Jan Jezierski

INFORMACJA !

dokończenie ze str. 2.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ustronie” informuje, iż ustawa o spółdziel-
niach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 
2007r. art. 4 ust 4l nakłada na Spółdzielnie 
obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji 
wpływów i wydatków funduszu remontowe-
go, zgodnie z art. 6 ust 3; ewidencja wpły-
wów i wydatków funduszu remontowego 
na poszczególne nieruchomości powinna 
uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki fun-
duszu remontowego tych nieruchomości.

W związku z powyższym od 01.01.2008r. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” wpro-
wadzi oddzielne książeczki opłat na fundusz 
remontowy. Nowe książeczki zostaną do-
ręczone do Państwa domów na przełomie 
grudnia 2007r. i stycznia 2008r. Zasady wy-
pełniania pozostaną niezmienne, tylko kwo-
ta opłat na fundusz remontowy winna być 
przeniesiona do nowej książeczki i wpłacana 
równocześnie z opłatą za czynsz za dany 
miesiąc.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustro-
nie” zwraca się z prośbą o odpowiedzialne 
potraktowanie tematu, co umożliwi prawidło-
wą ewidencje wpływów na fundusz remon-
towy i informowanie Państwa o faktycznie 
posiadanych środkach finansowych przezna-
czanych na remonty.

Szanowni Lokatorzy

MIKOŁAJKI 
Nasz wspaniały gość miał wręczyć dyplo-

my i nagrody w konkursie plastycznym pt. „Mój 

Mikołaj”. Wraz z najmłodszymi „Ustroniakami” 

przybyli rodzice, dziadkowie a czasem całe ro-

dziny, aby oglądać wystawę prac swoich pociech. 

A było na co popatrzeć, gdyż pierwszy raz w hi-

storii tej placówki ogromna liczba nadesłanych 

„małych arcydzieł” wyszła poza salę wystawową 

na korytarze i hol. Prace były bardzo ciekawe  

i różnorodne - od półtorametrowych mikołajów 

po małe mikołajki wyczarowane ze zwykłego 

dezodorantu czy plastikowej butelki. 

O godzinie 16.00 dzieci zaczęły nawoływać 

upragnionego przybysza. Kolejne nawoływania 

były coraz głośniejsze i głośniejsze, aż w końcu... 

pojawił się dziaduszek w czerwonym płaszczu  

i długą białą brodą. Przywitał dzieci wesołym 

„ho,ho” a wszyscy bili mu brawo. Święty Mikołaj 

powiedział, że bardzo podobały się mu wszyst-

kie jego podobizny i każde dziecko dostało mały 

upominek za swoje rysunki, malunki, kolaże czy 

rzeźby. Było wiele wyróżnień, ale najwięcej emo-

cji wzbudziły trzy pierwsze miejsca:
• w grupie wiekowej do lat 6
I miejsce – Kacper Słoniewski
II miejsce – Julia Lisowska
II miejsce – Natalka Michalska
III miejsce – Julia Sadowska

ciąg dalszy ze str. 1.

dokończenie na str. 6.

048/ 385-74-00 wew. 155 
w godz. 7.30 - 8.30

oraz w godz. 14.00 - 15.00
do dnia 30.01.2008 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„USTRONIE” prosi użytkowników gara-
ży, aby byli uprzejmi w ostatnim tygo-
dniu 2007 r. dokonać odczytu wskazań 
liczników energii i podania ich do S.M. 
„USTRONIE” telefonicznie na numer: 

UWAGA
UŻYTKOWNICY GARAŻY 
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Konkurs nr 5
1) gminni samorządowcy
2) oparcie, podstawa
3) koląca pszenica
4) nie tylko na stadionie
5) w pieśni o małym rycerzu
6) kompletna klęska
7) zawieszane na ołtarzu
8) plakatowa w tornistrze
9) krewna morsa
10) nie tylko na rzece
11) pobierane w szkole

Realizacja
planu remontów 
na 2007 r. cz. 4.
W dzisiejszym numerze: 
Administracje oraz pozostałe prace.

Zadania administracji Osiedla według regulaminu 
organizacyjnego Spółdzielni to:

1) dążenie do stwarzania komfortowych warunków 
bytowych mieszkańców osiedla, dbałość o racjonalne 
eksploatowanie zasobów mieszkaniowych, obiektów  
i budowli towarzyszących oraz terenów zielonych.

2) Ewidencja środków trwałych i przedmiotów nie-
trwałych, prowadzenie ich renowacji i konserwacji oraz 
dbałość o ich właściwe użytkowanie.

3) Ogólny nadzór nad wszelkimi pracami prowadzo-
nymi na terenie poszczególnych jednostek bez względu 
na służbową przynależność pracujących pracowników.

4) Udział w sprawach związanych, przyznawaniu do-
datkowych pomieszczeń, lokali użytkowych, prowadzenie 
ewidencji i rejestrów w tym zakresie.

5) Nadzór nad stanem czystości  i estetyki właści-
wego stanu sanitarno – epidemiologicznego zasobów  
i terenów jednostek.

6) Obsługa lokatorów w ramach skarg i wniosków.
Tyle regulamin. A jak wygląda życie? To już możecie 

Państwo ocenić sami.
Każda administracja, a jest ich 5, składa się z ad-

ministratora, osoby pracującej na punkcie zgłoszeń, 
dwóch specjalistów budowlanych, jednego pracownika 
ogólnobudowlanego ora po dwóch osób z tzw. brygad 
sprzątających na jedn. A, B i P i po jednej na jedn. C i M. 

Nad pracą administracji A i B czuwa p. kierownik Paweł 
Tomaszewski, a nad jednostkami C, M i P – p .kierownik 
Marek Jarosz.

Praca administracji to przyjmowanie zgłoszeń oraz 
prace administracyjne. Zakres pracy konserwatorów w 
zasobach jednostek jest dosyć duży i obejmuje naprawy 
hydrauliczne, elektryczne i ogólno-budowlane. I tak hy-
draulicy wykonują roboty związane z wymianą zaworów 
głównych na pionach wodno-kanalizacyjnych, zaworów 
termostatycznych, plombowanie wodomierzy, czy nawet 
sprawdzanie instalacji gazowych w mieszkaniach loka-
torów. Wymiana przepalonych żarówek w klatkach scho-
dowych i korytarzach piwnicznych to obowiązek bryga-
dy elektryków. Jednak nie jest to ich główne działanie. 
Przede wszystkim muszą monitorować stan instalacji 
elektrycznych przebiegających w piwnicach i ewentu-
alne ich wymiany. Wymianie podlegają również deski 
licznikowe znajdujące się w mieszkaniach lokatorskich. 
Ostatnią grupą konserwatorów są pracownicy technicz-
ni wykonujący roboty ogólno-budowlane polegające na 
uzupełnianiu braków wynikających z eksploatacji budyn-
ków. Prace ich obejmują wymianę zbitych szyb w oknach 
klatek schodowych, malowanie ścian, uzupełnianie ubyt-
ków w chodnikach, czy konserwacja drzwi wejściowych.

Są to, tylko niektóre z wymienionych czynności wy-
konywane przez grupy konserwatorów.

Podsumowując działanie wspomnianych brygad 
watro zwrócić uwagę na pracę administratorów, którzy 
zlecają (zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr 75 podję-
tą na posiedzeniu Rady Nadzorczej dotycząca zmiany  
w Regulaminie używania lokali i porządku domowego  
w SM Ustronie z dnia 19.11.1998 r.) - na prośbę miesz-
kańców - roboty hydraulikom, elektrykom czy ekipom 
technicznym.

Remonty to również renowacja ciągów pieszych, 
wymiana instalacji kanalizacyjnej czy elektrycznej.  

1) Etna się nią „wywnętrza”
2) polny chwast
3) jest i boża
4) ... ultra płyn do mycia naczyń
5) duży kamień, skała
6) leśny owoc, jeżyna
7) szef juhasów
8) imię inicjatora pierestrojki
9) niezgody lub strzałkowa
10) Neska
11) rozbójnik morski
12) Aleksandra - grała królową Bonę
13) dzieli budynek na kondygnacje

I tak zakończyły się prace przy Osiedlowej 38A i 40 oraz 
Grenadierów 5, które miały na celu położenie nowego as-
faltu i wykonanie z kostki brukowej chodników i zatok par-
kingowych dla polepszenia komunikacji pieszo-jezdnej.

W grudniu wykonana została nieplanowana wymiana 
100 metrowego odcinka uszkodzonej kanalizacji znajdu-
jącej się w obrębie budynków ul. Sandomierskiej: 9, 11, 
15. Mimo, że pora zimowa, remont ten nie mógł czekać 
z powodu zalewania piwnic oraz osuwającej się ziemi 
stwarzającej niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Prace 
zostały wykonane w miarę nowatorską metodą bezwyko-
pową tzw. burstliningu kalibracyjnego.

Podobna sytuacja czeka nas przy Gagarina 2.
Pozostałe prace, co nie oznacza, że o drugorzęd-

nym znaczeniu, ale te, o których nie pisaliśmy wcześniej, 
nie wykonywane przez działy spółdzielni, ale zlecane do 
wykonania na zewnątrz to docieplenia ścian budynków, 
remonty pokryć dachowych, modernizacje dźwigów oso-
bowych, modernizacje placów zabaw, jezdnia i zatoki par-
kingowe oraz inne wykonywane przez firmy zewnętrzne.

Docieplenia ścian budynków objęły w tym roku na-
stępujące budynki: na jednostce A - Komandosów 4, Gre-
nadierów 8, jednostka B – Sandomierska 9, Sandomier-
ska 24, Sandomierska 26, jedn. C – Osiedlowa 4, jedn. 
M – Świętokrzyska 17 oraz Lipska 1. Sandomierska 9  
i Lipska 1 nie zostaną z winy wykonawców zakończone 
w tym roku.

Przy dociepleniach ścian wykonano również eksper-
tyzy i wzmocnienia ścian, których do tej pory nie stosowa-
no. W niektórych przypadkach wykonywane i poprawiane 
są również opaski wokół budynku oraz wymalowania 
ścian bocznych i przejść.

Remonty dachów na następujących budynkach: 
przy ul. Komandosów 4, Gagarina 6, Staroopatowska 19,  
PCK 9/11, Świętokrzyska 5, Gajowa 43 i Wiejska 58.

dokończenie na str. 6.

Laureatkami konkursu nr 4 
z poprzedniego wydania
biuletynu USTRONIE zostały:
Grunwald Renata
Kita Małgorzata
Cedro Teresa.
Gratulujemy zwyciężczyniom !!!

Wszystkich czytelników zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie. Prosimy podać hasło Konkursu nr 5. Wśród osób, które w dniu 
27 grudnia (czwartek)  w godz. 10.00-11,00 zadzwonią do SM Ustronie pod numer 048 385 74 03 z prawidłową odpowiedzią rozlosujemy:  
3 podwójne zaproszenia na spektakl „MAYDAY” do Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, do wykorzystania w dniu 
4 lub 5 lub 6 stycznia o  godz. 18.00.          HASŁO: „ ... i ...„
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ZEBRANIE
PRZEDSTAWICIELI 

S.M. „USTRONIE”
Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli  

SM „Ustronie” zwołane zostało przez Zarząd 
celem uchwalenia zmian do statutu spółdzielni 
wynikających ze zmian w Ustawie o Spółdziel-
niach Mieszkaniowych która weszła w życie  
z dniem 31 lipca 2007 r. Zebranie zgodnie  
z porządkiem obrad rozpoczęło się o godz. 1700  
w Domu Kultury „USTRONIE” przy ul. Sando-
mierskiej 14, kolejno wybrano Prezydium oraz  
Komisje Mandatowo-Skrutacyjną oraz Wniosków, 
bez zastrzeżeń zatwierdzony został protokół z Ze-
brania Przedstawicieli z dnia 29.07.2007r.

Następnie prawnik Spółdzielni przedstawił  
i omówił szczegółowo proponowane zmiany do sta-
tutu wynikające ze zmiany Ustawy o Spółdzielniach 
Mieszkaniowych dotyczące między innymi uwłasz-
czenia, praw lokatorów , oraz kompetencji i sposobu 
funkcjonowania Walnego Zgromadzenia członków 
spółdzielni. Po dyskusji zmiany do statutu zostały 
zatwierdzone.

Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło również 
nowy regulamin Walnego Zgromadzenia oraz zmia-
ny do regulaminu Rady Nadzorczej.

Bardzo ważnym punktem zebrania było udzie-
lenie zgody na zaciągnięcie kredytu przeznaczonego 
na termomodernizację. Po szczegółowym omówie-
niu wniosku zarządu w tej sprawie Zebranie wyrazi-

• w grupie wiekowej 7-9 lat
I miejsce – Emilka Myrta
I miejsce – Marek Michalczewski
II miejsce – Kuba Sadowski
III miejsce – Natalka Matłacka
• w grupie wiekowej od 10 lat
I miejsce – Marta Baczkowska
I miejsce – Emil Michalczewski
III miejsce – Marta Dorajczyk
Dzieci, aby dostać nagrodę, musiały powie-

dzieć wierszyk, zaśpiewać piosenkę, bądź złożyć 
Mikołajowi wymyślne życzenia. 

Usłyszeliśmy wiele przemiłych mikołajo-
wych utworów. 

Na zakończenie dzieci zaprosiły Świętego 
Mikołaja za rok i obiecały,że przygotują dla nie-
go jeszcze więcej niespodzianek. 

Z okazji mikołajek wszyscy zebrani na sali, 
mali i duzi, dostali pyszne słodkości.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom, życzy-
my kolejnych sukcesów oraz zapraszamy do na-
stępnych konkursów.

(GK)

MIKOŁAJKI 

ło zgodę na  kredyt termomodernizacyjny.
Ostatnie Zebranie Przedstawicieli minęło w at-

mosferze rzeczowej i spokojnej dyskusji o przyszło-
ści naszej Spółdzielni zarówno pod kątem nowej 
Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych jak i dal-
szych planów Zarządu w kwestiach remontów, ter-
momodernizacji oraz dalszego rozwoju Spółdzielni.

prawnik Karol Sońta

Dokończenie ze str.4

Docieplenia stropodachów na budynkach przy  
ul. : Komandosów 2 4, Osiedlowa 30, 32, 34, 38, 40, 
Świętokrzyska 5, 17, Gajowa 43, Wiejska 58, Ostrowiec-
ka 4, 5, Cisowa 2, 4, Wyścigowa 10.

Modernizację dźwigów osobowych przeprowadzono 
w budynku przy ul. Komandosów 2 w klatce II i IV.

Modernizacja placów zabaw w ramach planu remon-
tów przy ul. Osiedlowej 18 – 20 oraz Osiedlowej 30.

Na ukończeniu jest wykonanie 2100mb uszczelnie-
nia złączy płyt na wszystkich jednostkach.

W ramach działań administracji wykonano remonty 
śmietników przy ul. Osiedlowej 38, Świętokrzyskiej 5 oraz 
Świętokrzyskiej 17 oraz remonty daszków przy klatkach 
przy ul. Osiedlowej 8.

Tradycyjnie jak co roku Spółdzielnia refunduje wy-
mianę stolarki okiennej: w tym roku kwota dofinanso-
wania wynosi ok. 470.000 tys. zł. Pomimo bardzo póź-
nego rozpoczęcia realizacji planu remontów wydaje się,  
że zarówno procedury przetargowe jak i same prace re-
montowe przebiegały bez większych problemów.

Dział Konserwacji i Remontów – poprzednio dział 
Ogólnobudowlany i Ślusarski istnieje od założenia  
SM „Ustronie”, czyli od 1977 r. W latach 80-tych zatrud-
niał ok. 30 osób – obecnie tworzy go 11 osób z p. kierow-
nikiem Markiem Wancerzem. Dział wykonuje roboty zle-
cone przez administracje na całym osiedlu. Zakres prac 
jest bardzo szeroki i obejmuje roboty dekarskie, ślusarsko 
– spawalnicze, malarskie, murarskie i inne.

W bieżącym roku roboty dekarskie (krycie dachów 
papą termozgrzewalną) zostały wykonane na 10 budyn-
kach: przy ul. Osiedlowej 30, Osiedlowej 38, Osiedlowej 
40, Ostrowieckiej 4, ostrowieckiej 5, ul. Cisowej 2 i Ciso-
wej 4, ul. Sandomierskiej 17 i Sandomierskiej 18. Razem 
około 8.500 m2.

(RW)

Realizacja
planu remontów

ciąg dalszy ze str. 5.
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Już wtedy pracownicy placówki pamiętali  
o wszystkich świętach i rocznicach. Od początku 
powstania świetlicy prowadzona była kronika, 
w której uwiecznione są m.in. Dzień Milicjanta, 
Spotkanie z jesienią, Święto Ludowego Wojska 
Polskiego, Mikołaj, kolejne Rocznice Wyzwo-
lenia Radomia, Dzień Babci i Dziadka, Zabawa 
Karnawałowa, Festyn Wiosenny, Dzień Zwycię-
stwa, Dzień Matki, Festyn z okazji Dnia Dziec-
ka, Bal na lodzie itp. Już od 30 lat prowadzona 
jest „Akcja lato” oraz „Akcja zima”, których pro-
gram od zawsze był najatrakcyjniejszy w mie-
ście. Prowadzone było wiele kół zainteresowań: 
miłośników książki, robótek ręcznych, teatralne, 
wokalne, plastyczne, filmowe, geograficzne oraz
koło TPPR ( koło Towarzystwa Przyjaźni Pol-
sko-Radzieckiej).

Dziś świetlica „Sputnik” jest świetlicą śro-
dowiskową, ukierunkowana na zajęcia plastycz-
ne. W pomieszczeniach placówki prowadzone 
są również zajęcia świetlicy socjoterapeutycznej 
„Raz, dwa , trzy” przez panią pedagog Magdale-
nę Bieńkowską.

Świetlica „Sputnik” oferuje dzieciom stałe 
zajęcia tj.: gry planszowe, gry telewizyjne, za-
bawy sportowo-zręcznościowe (skakanka, hula-
-hop, piłka czy tenis stołowy) w godz. 8.00-10.00 
oraz 14.00-16.00.

Nowością w pracy świetlicy są codzienne 
zajęcia plastyczne, które mają na celu zaintere-
sowanie i rozszerzenie wiadomości w dziedzinie 
sztuk plastycznych wśród dzieci i młodzieży  
(w godz.10.00-14.00).

Tak więc proponujemy:
• poniedziałek – MALARSTWO – 

wprowadzenie dzieci w świat koloru, poznanie 

różnych technik malarskich;
• wtorek – RYSUNEK – uczestnicy za-

jęć zapoznają się ze światem kreski, faktury i róż-
nymi technikami graficznymi;

• środa – tworzenie RZEŹBY w glinie, 
plastelinie, masy solnej i innych materiałach;

• czwartek – KOMPOZYCJA – tworze-
nie form płaskich i przestrzennych z różnych ma-
teriałów;

• piątek – KOMPOZYCJE ORIGAMI, 
KIRIGAMI – czyli sztuka układania kompozycji 
przestrzennych z papieru;

 Wszystkie zajęcia plastyczne w świetli-
cy urozmaicone będą:

• PLENERAMI PLASTYCZNYMI 
zorganizowanymi na „Ustroniu” i poza miastem 
(przy współpracy z PTTK-iem, Domem Kultury 
„Ustronie”);

• wyjściami do instytucji kulturalnych 
Radomia na wystawy, spotkania z ciekawymi 
ludźmi z kręgu sztuki czy spotkania w pracow-
niach naszych artystów.

Współpracując z placówkami kulturalnymi 
na „Ustroniu” jak Domem Kultury, świetlicą 
„Młodzik” czy „Kubuś”, bierzemy czynny udział 
w imprezach zorganizowanych dla mieszkańców 
osiedla tj. imprezach kulturalnych (jarmarkach, 
plenerach, wystawach plastycznych i fotograficz-
nych, konkursach, prelekcjach, spotkaniach tema-
tycznych), imprezach sportowo-zręcznościowych 
(zawodach piłkarskich, turniejach tenisa stołowe-
go, turniejach darta, zawodach zręcznościowych), 
wycieczkach krajoznawczych.

Nasza placówka bierze udział w corocznej 
„Akcji lato” oraz „Akcji zima”,  proponując cie-
kawy, zróżnicowany program dla dzieci i mło-
dzieży pozostających w mieście.

W świetlicy prowadzone są zajęcia so-
cjoterapeutyczne świetlicy „Raz, dwa, trzy”  
w środy i czwartki w godz. 16.00-18.00. Jest to 
pomoc w nauce, zajęcia muzyczne, zajęcia har-
cerskie, warsztaty muzyczne dla członków klubu  
„Bra-de-li”.

Pierwsza 
świetlica na  

„Ustroniu”
dokończenie ze str. 2.

DZIAŁ SPOŁECZNO-
-WYCHOWAWCZY 

PRZED LATY
dokończenie ze str. 1.

1. Świetlice dla dzieci „Sputnik”, „Młodzik”, 
„Kubuś” oraz powołanej w 1981 roku świetlicy „Maja” 

2. Klub Osiedlowy „Ustronie” dla dorosłych  
i młodzieży

3. Pracownię Foto-Filmową
4. Pracownię „Praktyczny Pan”
5. Ognisko Muzyczne

Trzecim podstawowym kierunkiem działania 
OSW był sport, turystyka, rekreacja. Działał on w opar-
ciu o obiekty i bazę sportową tj.: Miasteczko ruchu dro-
gowego, place zabaw, boiska szkolne. Organizowane 
były imprezy masowe adresowane do wszystkich 
mieszkańców osiedla w formie festynów (wiosenny), 
festiwali (Festiwal Teatrów Lalkowych), turniejów, raj-
dów, „Biegów Ustroniaków”, rozgrywek w piłkę nożną 
zarazem latem jak i zimą oraz stałych zajęć sportowo-
-rekreacyjnych.

Czwarty kierunek działania ośrodka to progra-
mowanie i analizy społeczne. Zapewniana była pomoc 
rodzinie w gospodarstwie domowym przez organi-
zowanie poradnictwa domowego, giełd wyprzedaży  
i informacji o wykonywanych usługach pomiędzy 
mieszkańcami osiedla.

„Ustronie” kiedyś tętniło życiem. Prawie w każdym 
tygodniu odbywały się różnego rodzaju, mniejsze bądź 
większe, imprezy. Latem i zimą dzieci same chciały zo-
stawać na osiedlu, na którym ciągle organizowane były 
konkursy i turnieje oaz zabawy taneczne specjalnie dla 
nich. Miasteczko ruchu nigdy nie stało puste: wyścigi 
rowerowe, na wrotkach, pokazy motocykli… Wspo-
mnienie Wioski Indiańskiej, coroczne Święto Latawca 
– ach te czasy minęły!

A jak jest dziś?
Dziś brakuje jedynie werwy i chęci tamtejszego 

społeczeństwa.
(GK)




