
ROZRYWKA
KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA RECENZJE KONKURSY

Z DZIAŁALNOŚCI 
RADY NADZORCZEJ

dokończenie na stronie 5.

MONITORING 
NA USTRONIU

III FESTIWAL
PIOSENKI 

PRZEDSZKOLNEJ

REGULAMIN WYMIANY STOLARKI
OKIENNEJ W SM „USTRONIE”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” 
informuje o możliwości instalowania sys-

temu monitoringu w blokach mieszkalnych na 
terenie naszego osiedla. System został pilo-
tażowo zainstalowany w bloku przy ul. Mło-
dzianowskiej 154 poprawiając bezpieczeństwo 
mieszkańców. System instalacji jest taki sam 
jak przy instalowaniu domofonów. Potrzeb-

dokończenie na stronie 2.
dokończenie na stronie 3.

Odpowiedź na protest 
mieszkańców Jednostki A 

SM „Ustronie”
W połowie lutego wpłynął do Zarządu i 

Rady Nadzorczej SM „Ustronie” (SM 
„U”) protest mieszkańców Jednostki A prze-
ciw (cytat)  „ …planowanej zmianie struk-
tury organizacyjnej  polegającej na prze-
kazaniu konserwacji w administracjach 
zewnętrznemu podmiotowi gospodarczemu. 
Uważamy, że prace wykonywane do chwi-
li obecnej przez pracowników konserwacji 
SM Ustronie spełniają w pełni wymagania 
mieszkańców. Usterki zgłaszane w admi-
nistracji osiedlowej są na bieżąco usuwa-
ne…”

Protest podpisany został przez znaczną 
liczbę lokatorów, którzy domagają się od-
powiedzi w Biuletynie „Ustronie” oraz na 
stronie internetowej SM „U”, co niniejszym 
czynię i wyjaśniam:

Inspiratorami protestu byli konserwato-
rzy pracujący na Jednostce A, których zmia-
ny dotyczą. Chodzili oni do domów lokato-
rów i zbierali podpisy pod protestem. 
Ponadto informuję:

Dotychczasowi konserwatorzy pozosta-
ją na poszczególnych Jednostkach, będą wy-
konywali te same czynności jak dotychczas, 
lecz będą inaczej (skuteczniej) zarządzani,  
a ich czas pracy będzie lepiej wykorzystany.

PAPIESKIE USTRONIE

W dniu 24 lutego 2009r. Rada Nad-
zorcza poruszyła następujące za-

gadnienia:
1. Zatwierdzenie zmian do regulaminu 
określającego zasady rozliczania przy-
chodów i kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi oraz zasady ustalania 
opłat za lokale.

Regulamin określa zasady kwalifikacji do wymiany
stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych należą-
cych do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustro-
nie” w Radomiu i zasady częściowej refundacji 
kosztów wymiany.
Użyte w Regulaminie określenie „ Wnioskodawca” 
oznacza głównego lokatora - członka Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu oraz osoby 
korzystające z lokali położonych w zasobach Spół-
dzielni, w szczególności nie będących członkami 
Spółdzielni: posiadaczy spółdzielczych własnościo-
wych praw do lokali i osoby mające wyodrębnioną 
własność lokali i innych.

na jest tylko zgoda mieszkańców w formie 
zebranych podpisów i poniesienia kosztów 
wdrożenia monitoringu. Oferta obejmuje in-
stalację kamery Dzień – Noc Wandalo - Od-
pornej na parterze bloku w klatce schodowej. 
Monitoring obejmowałby osoby wchodzące  
i wychodzące z klatki schodowej. Archiwizacja  
dokonuje się metodą detekcji ruchu co pozwala 
na zachowanie nagrań w okresie 1 miesiąca.
System ten stwarza możliwość podłączenia za-
interesowanych lokatorów do podglądu obrazu 
z kamery na klatce schodowej.

27 lutego 2009r. w Domu Kultury 
„Ustronie” odbył się III Festiwal Pio-
senki Przedszkolnej „Śpiewające 
brzdące”.

dokończenie na stronie 2.
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Recenzje... 

dokończenie ze strony 1.

KInsurgentes jest pierw-
szym solowym albumem 

wokalisty Porcupine Tree – 
Stevena Wilsona. Krążek jest 
dojrzałym projektem wspa-

dokończenie ze strony 1.

niałego muzyka. Utwory „zalatują” starym 
poczciwym „…Tree” mając niepowtarzalną 
oryginalność w całej swej okazałości. Wilson 
jak zwykle otoczył się muzykami światowej 
rangi zapraszając ich do stworzenia dziewi-
czego projektu.
Basista Tony Levin (King Crimson) czy Jor-
dan Rudess z Dream Theater zaskakują 
brzmieniem swoich instrumentów w każdej 
sekundzie, każdego z piętnastu utworów.
Płyta powstawała w Japonii, Izraelu i Meksy-
ku. I to właśnie Meksyk był inspiracją do za-
tytułowania płyty, a raczej nazwa najdłuższej 
arterii stolicy - Avenida de los Insurgentem 
liczącej 20 km długości. Płyta swoją polską 
premierę miała 9 marca A.D. „Proces kom-
ponowania utworów był intuicyjny, niemal 
podświadomy. Dzięki niemu powstało coś, 
co określiłbym jako poezję melancholii” - po-
wiedział Steven Wilson

(ZIL) foto: Wojciech Skrok

2 kwietnia 
2009r.
PAPIESKIE
USTRONIE

2.04.2008

Pracownicy zostali przekazani na pod-
stawie art. 23.1 Kodeksu Pracy do zewnętrz-
nego podmiotu gospodarczego (b. prac. SM 
„U” znający specyfikę pracy i zatrudniający
tylko przekazanych pracowników SM „U”). 
Zachowali dotychczasowe uposażenie oraz 
stanowiska. Mają zagwarantowane dotych-
czasowe warunki pracy i płacy przez 12 
m-cy. Zgodnie z wynegocjowanymi z no-
wym pracodawcą przez związki zawodowe 
SM”U” warunkami, każdy z przekazanych 
kto będzie chciał pracować zachowa dotych-
czasowe wynagrodzenie i będzie zatrudnio-
ny przez czas obowiązywania umowy mie-
dzy SM”U” i  nowym pracodawcą.

Wprowadzając zmiany Zarząd i RN 
kierowały się koniecznością lepszego wy-
korzystania czasu pracy konserwatorów i 
dotychczasowymi skargami na jakość i ter-
minowość prac. Zmiany w ocenie Zarządu 
spowodują zmniejszenie kosztów bezpo-
średnich i pośrednich, poprawę efektywno-
ści i jakości prac konserwacyjnych.

Ponadto (przy obniżonych kosztach) 
wprowadzony został całodobowy dyżur Po-
gotowia Technicznego, co skróci czas zabez-
pieczenia możliwej nagłej awarii centralne-
go ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, gazu, 
energii elektrycznej i innych, które to awarie 
przy pogarszającym się stanie naszych sieci 
zdarzają się coraz częściej.
Reasumując: Dotychczasowi konserwatorzy 
pozostają na Jednostkach i będą równie do-
brze -taka Państwa ocena w proteście- wyko-
nywać swoje obowiązki w godzinach pracy. 
Dodatkowe prace na indywidualne zlecenia 
(życzenia) lokatorów będą wykonywać na 
własny rachunek poza godzinami pracy. 
   Z poważaniem
  za Zarząd SM „Ustronie”
             Prezes Jan Zelek

Odpowiedź na protest 
mieszkańców Jednostki A Kto powiedział,

że zima jest zła?
Przez ostatnich kilka tygodni na trawnikach 

naszego osiedla zalegały ogromne ilości 
śniegu, a także równie ogromne – lecz nie 

takie przyjemne dla oka jak śnieg – psie odchody. dokończenie na stronie 5.

rośli chętnie brali udział. Jury długo zastanawiało sie nad ostatecznym wyni-
kiem, w końcu zdecydowało się wyróżnić wszystkich „małych artystów”. Dy-
plomy wręczali Radny Miasta Radomia Jan Pszczoła, Dyrektor Przedszkola 

III FESTIWAL
PIOSENKI 

PRZEDSZKOLNEJ

Organizatorem imprezy było Przed-
szkole nr 10, którego nauczycielki 
udekorowały salę w kolorowe nutki  
i klucze wiolinowe. 
W prezentacjach wokalnych wzięły 
udział dzieci z Przedszkola nr 10, 14, 
16 w Radomiu oraz z Przedszkola 

Samorządowego 
w Zakrzewie. Pa-
nie z przedszkoli 
wspaniale przy-
gotowały swoich 
podopiecznych 
do występu. Dzie-
ci od 3 do 6 lat 
wesoło śpiewały 
piosenki o zimie, 
krasnoludkach, 
kwiatuszkach...
Muzyczne utwory 
były przeplatane 
zabawami rucho-
wymi, w których 
maluchy oraz do-

nr 10 mgr Beata Małek oraz Kierow-
nik DSW SM „Ustronie” Jan Walczak. 
Dzieci szczęśliwe wróciły do domu 
planując kolejne występy.

(GK)
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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

dokończenie ze strony 1.
Zmianie ulegną zasady udzielania ulg w 
opłatach tj: 
a) Okres czasowej nieobecności zmieni 
się z 2 miesięcy na 1 miesiąc.
b) Dokumentami potwierdzającymi przysłu-
gujące lokatorom ulgi w opłatach są m.in.. 
• Zaświadczenie z wyższej uczelni lub 
szkoły ponadpodstawowej:
raz w roku w przypadku uczniów szkół po-
nadpodstawowych, zaś w przypadku stu-
dentów dwa razy w ciągu roku akademic-
kiego tj. do dnia 31 X i 31 III każdego roku.
• Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt 
czasowy.
• Zaświadczenie z zakładu karnego, po-
prawczego, aresztu śledczego, schroniska 
dla nieletnich i zakładu wychowawczego:
w przypadku nieobecności trwającej nie-
przerwanie ponad 2 miesiące.
• Umowa najmu lokalu mieszkalnego.
• Wypis ze szpitala i dokument potwierdza-
jący leczenie sanatoryjne:
w przypadku nieobecności trwającej nie-
przerwanie 1 miesiąc.
• Dokument przetłumaczony na język pol-
ski przez tłumacza przysięgłego.
• Dokument potwierdzający czasowe prze-
bywanie poza miejscem stałego pobytu.
• Odpis aktu zgonu.
Po upływie okresu nieobecności należy 
Spółdzielnię poinformować o tym fakcie.

2 kwietnia Aleje Jana Pawła II

1 i 2 - wyjazd z ulicy Sandomierskiej
3      - dojazd do ul. Orzechowej i Gagarina
4      - dojazd do ul. Grenadierów
5      - dojazd do ul. PCK

W dniu 2.04.2009r. w godz. popołudniowych Al. Jana Pawła II zostanie wyłączona z ruchu.
Poniżej zamieszczamy mapę dojazdu do ul. Sandomierskiej i Orzechowej.

Z DZIAŁALNOŚCI 
RADY NADZORCZEJ

2. Zmiana nazwy „Dom Kultury” na „Klub 
Osiedlowy”
Zmiana nazwy podyktowana jest charak-
terem prowadzonej działalności. Dom Kul-
tury zajmuje się kulturą wyższego rzędu, 
co wiąże się z koniecznością zatrudnienia 
wykwalifikowanych instruktorów, natomiast

fundusze przeznaczone na działalność 
społeczno-wychowawczą nie pozwalają 
na prowadzenie tego typu placówki. Wo-
bec powyższego Rada Nadzorcza podjęła 
decyzję o przywróceniu poprzedniej nazwy 
tzn. „Klub Osiedlowy”.

(Monika Kowalczyk)
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Przychodzi lokator do prawników 
w SM „Ustronie”.
- Ile kosztuje pełna porada praw-
na? – pyta.
- 1500 zł za trzy pytania – odpowia-
da prawnik.
- Nie uważa Pan, że to za dużo? 
– mówi lokator.
- Takie mamy ceny i chciałbym 
przypomnieć, że zostało Panu jesz-
cze jedno pytanie.

Dwaj prawnicy dla oszczędności 
przynieśli do baru własny alkohol. 
I każdy sączy ze swojej butelki. Za-
mawiają wodę i paluszki. Po chwili 
przychodzi obsługa.
- Panowie, nie wolno spożywać 
swojego alkoholu – mówi kelner.
Prawnicy spojrzeli na siebie ze 
zrozumieniem i zamienili się butel-
kami.

Jeden z agentów FBI aresztują-
cych Madoffa (oszust na 50 mld 
dolarów) powiedział mu podobno: 
Gratuluję, wykończył pan więcej 
żydowskich fortun niż Hitler.

I jeszcze jeden:

Władze Nowego Jorku podobno 
rozważają zmianę nazwy Wall Stre-
et na Madoff Avenue.
Nowa nazwa niewątpliwie lepiej 
oddawałaby charakter biznesu 
prowadzonego tam w ostatnich 
latach.

ogłoszenie!!!
Montaż domofonów

Spółdzielnia informuje, że obecnie istnie-
je za odpłatnością możliwość wykonania 
nowej instalacji domofonowej opartej na 
systemie cyfrowym. 
W ustalonej kwocie mieści się ułożenie 
nowej instalacji prowadzonej po ścia-
nach klatki schodowej, montaż cyfrowej 
kasety domofonowej wykonanej przez 
radomską firmę „RADBIT”, elektrozacze-
pu, nowych unifonów przystosowanych 
do instalacji cyfrowej montowanych przy 
drzwiach wejściowych oraz innych ele-
mentów instalacji.
Montaż instalacji wykonują pracownicy 
Działu Utrzymania Sieci Technicznych 
SM USTRONIE. 

Zainteresowanych
prosimy o kontakt osobisty

bądź telefoniczny:
tel. 048-385-74-00 do 02.

Kilka dowcipów  !
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PLAN REMONTÓW - Jednostka „P”
Lp. Określenie robót Lokalizacja Ilość

Jedn. 
miary

Koszt 
ogółem

Nr 
Nieruchom.

1.
Remont  kapitalny dachów

Jana Pawła II 4 555,50 m2 36 108,00 XI
 Ostrowiecka 8 212,00 m2 13 780,00 XVI

Razem: 49 888,00

  2.
Refundacja kosztów wymia-

ny stolarki okiennej
Jednostka P

sza-
cunk.

60 000 zł

Razem: 60 000 zł

3.
Wymiana skorodowanych 

balustrad balkonowych Jednostka P 80 szt. 144 000,00
Razem: 144000,00

4.
Wykonanie chodnika Armii Krajowej 3 130,68 m2 22 000,00 XVII

Armii Krajowej 5 111,30 m2 20 000,00 XVI
Razem: 42 000,00

 
Wykonanie nawierzchni asf. 

parking

Ostrowiecka 3 612 m2 35 500,00 XIV
5. Armii Krajowej 1 230,4 m2 41 400,00 XVII

 Wyścigowa 22 518,00 m2 30 044,00 XIV
Razem: 106944,00

6. Remont chodnika Wyścigowa 22 510,00 m2 84 000,00 XIV
 Wyścigowa 8 42,00 m2 7 500,00 XIII

Razem: 91 500,00
7. Wykonanie ciągu pieszego Wyścigowa 26 515,50 m2 86 166,00 XV

Razem: 86 166,00

9.
Rezerwa przeznaczona na 

udział własny -zabezpiecze-
nie kredytu termomodernizac.

Wyścigowa 10 2496,55 m2 333 193 zł XIII

Razem: 333 193 zł

Razem: 913 691 zł

§1
Wymiana stolarki okiennej drewnianej w za-
sobach SM „Ustronie” odbywa się na pisemny 
wniosek Wnioskodawcy, który składa w siedzi-
bie Administracji Osiedla potrzebę wymiany 
stolarki okiennej. Wniosek podlega rejestracji.

§2
Kwalifikacji  stolarki do wymiany dokonuje Ko-
misja składająca się z trzech osób. Komisję 
powołuje Prezes Zarządu odrębnym zarzą-
dzeniem.

§3
W ciągu 30 dni od daty złożenia przez Wnio-
skodawcę pisemnego wniosku, Komisja doko-
nuje przeglądu stolarki zgłoszonej do wymiany 
celem weryfikacji. Na tę okoliczność sporzą-
dza się protokół kwalifikacji stolarki okiennej
do wymiany, którego wzór stanowi Załącznik 
Nr l do niniejszego Regulaminu.    

§4
1. Do wymiany Komisja nie kwalifikuje stolarki
okiennej będących w dobrym stanie technicz-
nym, których wymiana ma na celu jedynie 
zwiększenie walorów estetycznych
2.  Stolarka okienna zakwalifikowana do wymia-

ny musi odznaczać się trwałymi cechami wyeksplo-
atowania, np. skręceniem skrzydeł, spróchnieniem 
ram lub skrzydeł, rozszczelnieniem spowodowanym 
odkształceniem materiałowym.

§5
1. Po zakwalifikowaniu stolarki okiennej do wymia-
ny i zatwierdzeniu przez Zarząd Spółdzielni, Wnio-
skodawca zostaje pisemnie poinformowany o tym 
fakcie w terminie 14 dni od podjęcia decyzji przez 
Zarząd.
2. Po uzyskaniu zgody Zarządu, Wnioskodawca 
we własnym zakresie wybiera typ stolarki okiennej 
i firmę, która stolarkę okienną dostarczy i zamon-
tuje. Wnioskodawca reguluje w całości rachunek 
wystawiony przez firmę i przedstawia go Spółdzielni

celem otrzymania częściowej refundacji kosztów.
3. Administrator wskazuje wnioskodawcy miejsce 
złożenia zdemontowanej stolarki okiennej.

§6
1.  Spółdzielnia refunduje Wnioskodawcy, u które-
go zakwalifikowano okna do wymiany, 50% ceny
zakupu stolarki okiennej według cen średnich okre-
ślonych przez Sekocenbud dla woj. mazowieckiego, 
obowiązujących w kwartale poprzedzającym wyko-
nania wymiany przez wnioskodawcę. Powyższy za-
kup winien być udokumentowany fakturą VAT.
2. Refundacja, o której mowa w ust. l następuje  
z zastrzeżeniem, że na koncie czynszowym Wnio-
skodawcy nie występują żadne wymagalne zobo-
wiązania finansowe wobec Spółdzielni.
3. Refundacja kosztów następuje wg kolejności 
zarejestrowanych wniosków i w miarę posiadanych 
przez Spółdzielnię na ten cel środków finansowych.
4. Refundacja zostaje uruchomiona po stwierdzeniu 
przez Komisję faktycznej wymiany stolarki okiennej. 
Środki finansowe z tytułu refundacji stolarki okiennej
przekazywane są Wnioskodawcy na konto rozliczeń 
z tytułu używania lokalu w pozycji fundusz remon-
towy na częściowe pokrycie tych opłat w kolejnych 
miesiącach.
5.  Środki finansowe na modernizację stolarki okien-
nej zatwierdza w danym roku finansowym Rada
Nadzorcza w ramach funduszu remontowego.

§7
1. Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą 
Rady Nadzorczej Nr 16 z dnia 05 marca 2007 r.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 marca 
2007 r.

„Problemu” z tym nie było, ponie-
waż na dzień następny sypnęło kolej-
ną warstwą białego puchu i pieskie 
kupki schowały się pod białą war-
stwą.

Teraz mamy wiosnę, trawniki bez 
śniegu, ale za to z odchodami. 

Widać, że jeszcze nie dorośliśmy 
do cywilizowanej Europy. Co tam do 
Europy? Wystarczy odwiedzić osiedla 
w Krakowie czy Warszawie. Właści-
ciele tamtejszych czworonogów no-
szą ze sobą foliowe torebki, w które 
zbierają fekalia po swoich doberma-
nach, owczarkach czy kundlach. Co 
dalej z nimi robią? Odpowiedź pozo-
stawiam czytelnikom. Warto byłoby 
takie praktyki poczynić na Ustroniu, 
ale to już zależy od samych miłośni-
ków zwierząt.

Nie można mieć pretensji do 
psów za ten stan rzeczy. One też są 
żyjącymi stworzeniami mającymi 
mniejsze lub większe potrzeby, ale 
od zachowania kultury i porządku je-
steśmy my… ludzie.

(ZIL)

REGULAMIN 
WYMIANY 
STOLARKI

OKIENNEJ W 
SM „USTRONIE”

Kto powiedział,
że zima jest zła?

dokończenie ze strony 2.
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ZAPRASZAMY WSZYSKIE DZIECI
DO WZIĘCIA UDZIAŁU 
W KONKURSIE PLASTYCZNYM
Z OKAZJI DNIA ZIEMI
TEMAT: “EKOLOGICZNY ŚWIAT NASZYCH MARZEŃ”
CEL: Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzie-
ży tematyką ekologii oraz zaszczepienia w nich szczególnej 
troski o czyste środowisko.
Uczestnicy konkursu powinni swoimi pracami przekonać 
społeczeństwo, aby na co dzień troszczyli się o swoją pla-
netę tak, aby była ekologicznym światem marzeń. Mogą 
ukazać swoje wyobrażenie jak będzie wyglądać Ziemia, 
jeżeli będziemy o nią dbać i ja szanować. 
TECHNIKA: dowolna
FORMAT: nie mniejszy niż A3
GRUPY WIEKOWE:
– do 6 lat
– od 7 do 9 lat
– od 10 do 15 lat
TERMIN NADSYŁANIA PRAC: do 20 kwietnia 2009r. do 
Domu Kultury “Ustronie” ul. Sandomierska 14, tel. 048 385 
74 15 (na pracach powinno znajdować się imię,  nazwisko 
oraz wiek uczestnika).
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy oraz 
ciekawe nagrody!!!
Na uroczyste podsumowanie konkursu zapraszamy uczest-
ników, rodziców oraz nauczycieli 24 kwietnia o godz.14.00 
do Domu Kultury “Ustronie”, ul. Sandomierska 14.

ZAPRASZAMJĄ WSZYSKIE DZIECI
DO WZIĘCIA UDZIAŁU 

W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

TEMAT:“W poszukiwaniu wiosny”
CEL: Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzie-

ży na wspaniałość wiosen-
nej przyrody i pragniemy, 
aby swoje interesujące  
i oryginalne spostrzeże-
nia upamiętnili  poprzez 
obiektyw aparatu.

Poszukajmy wiosny na naszym osiedlu!
FORMAT: 15x21
GRUPY WIEKOWE:
– do 9 lat
– od 10 do 15 lat
TERMIN NADSYŁANIA PRAC: do 20 kwietnia 2009r. 
do Domu Kultury “Ustronie” ul. Sandomierska 14,  
tel. 048 385 74 15 (na pracach powinno znajdować się 
imię,  nazwisko oraz wiek uczestnika)
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy oraz 
ciekawe nagrody!!!
Na uroczyste podsumowanie konkursu zapraszamy 
uczestników, rodziców oraz nauczycieli 24 kwietnia  
o godz.14.00 do Domu Kultury „Ustronie” ul. Sando-
mierska 14.




