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Dopłata do czynszu
- jak ją otrzymać

ZMIANY CEN
ENERGII CIEPLNEJ

Świtało w naszych 
mieszkaniach

Z działalności
Rady Nadzorczej

W dniu 28.07.2009r. Rada Nadzorcza omawiała następujące 
kwestie:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek opłaty 
stałej za zimną wodę. Przedstawiają się one następująco:
         Opłata obowiązująca  Opłata od 01.09.2009r.
- Hydrofornia A  2,81zł/osobę 1,50zł/osobę
- Hydrofornia B  2,04zł/osobę 0,20zł/osobę
- Hydrofornia C  2,85zł/osobę 2,30zł/osobę
- Hydrofornia M  2,31zł/osobę 2,31zł/osobę
- Hydrofornia P  2,75zł/osobę 2,75zł/osobę

dokończenie na stronie 5.

Dla rodziny, która ma kłopoty finansowe,
dodatek mieszkaniowy może być znaczącą 

pomocą. Mają na niego szansę nawet ci, którzy 
zalegają z czynszem. Na dopłatę do kosztów 
utrzymania mieszkania lub domu może liczyć 
każdy, kto ma do niego tytuł prawny. Prawo do 
dodatku mają więc: najemcy mieszkań, posiada-
cze mieszkań lokatorskich, własnościowych oraz 

dokończenie na stronie 2.

z odrębną własnością w spółdzielni a także osoby 
wykluczone posiadające wyrok eksmisyjny z lo-
kalem socjalnym.  Dostanie go jednak tylko ten, 
kto spełni warunki z ustawy z 21 czerwca 2001 r. 
o dodatkach mieszkaniowych (DzU z 2001 r., nr 
71, poz. 734 z późn. zm.).

SEZON GRZEWCZY
JUŻ BLISKO

dokończenie na stronie 2.

WYCIECZKA NA LOTNISKO
S.M. USTRONIE jako organizator Akcji Lato 2009 
dla dzieci z naszego osiedla  zadbała o to by w pro-
gramie zabaw, gier, konkursów wycieczek autoka-

rowych odbywały się ciekawe wyjścia na terenie 
miasta Radomia.
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Zarząd SM USTRONIE informuje, że zgodnie  
z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
nr OWA-4210-7(3)2009/158/VIIzm2/BH z dnia  

9 lutego 2009r. uległy zmianie taryfy cen dla ciepła od 
01.03.2009r. (wzrost średnio 9,10%), oraz od 10 lipca 
2009r. zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki nr OWA-4210-25(11)/2009/158/VIII/RW 
wzrosły ceny dla ciepła o ok.3,84%.
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Problemy jakie są z rachunkiem za elektryczność 
każdy zna, zawsze są za duże. Na szczęście żyje-

my w czasach kiedy technologia sprzyja 
nam i zawsze pozwala na alternatywę. 
Poprzednim razem mieli Państwo okazję 
dowiedzieć się czegoś o bateriach sło-
necznych i ich zastosowaniu w mieszka-
niach. Teraz coś co jest o wiele łatwiej-
sze i nie inwazyjne tak bardzo w nasze 
domowe instalacje.  Prosta zamiana 
żarówek z żarnikowych czy energoosz-
czędnych na żarówki typu  LED.
Żarówki LED są obecnie najbardziej 
energooszczędnym źródłem światła mo-
gącym być stosowanym zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz. 
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Lato przemija w ekspresowym tempie, za chwi-
lę rozpocznie się jesień, a wraz z nią napeł-
nianie instalacji centralnego ogrzewania.

W pierwszych dniach września SM Ustronie za-
cznie nabijanie wody, która popłynie do grzej-
ników w Państwa mieszkaniach. Odpowiednio 
wcześniej zostaną rozwieszone informacje na 
tablicach ogłoszeń z dokładnymi godzinami  
i datami.
Nie obędzie się bez problemów jak w poprzednich 
latach.
Mieszkańcy są w trakcie remontów mieszkań  
i często grzejniki zdemontowane „podpierają” 
ściany.

W ubiegłym roku, miesiąc wrzesień przy-
niósł niskie temperatury, na tyle niskie, gdzie 
zaistniała potrzeba uruchomienia centralnego 
ogrzewania  w trybie natychmiastowym.
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Recenzje...
3600 

Takiego koncertu 
Polska jeszcze nie 
widziała. Występ U2, 
który odbył się 6 sierp-

nia 2009 r. na płycie „Narodowego” w Chorzowie będę 
wspominał przynajmniej do następnych „odwiedzin” 
naszego kraju super-grupy. 

Emocje wzbudziła już sama scena, kształtem 
przypominająca statek kosmiczny spoczywający na 
czterech gigantycznych łapach. Jednak kulminacyjny 
moment przyszedł w pierwszymi dźwiękami  „Breathe”, 
potem posypały się „No Line On The Horizon”, „Get 
On Your Boot”…etc Dreszcze i łzy pojawiły się podczas 
„New Years Day”, kiedy stadion zamienił się biało-czer-
wona flagę, a Bono trzymając „Solidarność” w dłoniach
zaśpiewał przejmujący utwór.

U2 stworzyli niesamowitą atmosferę muzycznej 
uczty. Bez wątpienia, głowy należy pochylić przed 
samym zespołem za cudowne show, ale także przed 
ekipą techniczną, która zapewniła taniec świateł  
i dźwięku. Cały występ trwał około dwóch godzin. 
Publiczność nie chciała rozstawać się z zespołem,  
a Bono żegnał nas klęcząc.
Pozostaje nam cierpliwie czekać kolejne cztery, może 
pięć lat do następnego mega-koncertu największej 
grupy muzycznej świata.
UP THE U2.        foto: Interia,(ZIL)

WYCIECZKA NA LOTNISKO
Jednym z takich wyjść było zwiedzanie lotniska 
Sadków w dniu 12 sierpnia.
Grupa ok. 50 dzieci ze świetlic osiedlowych zwie-
dziło lotnisko w tym salę tradycji garnizonu Ra-
dom.
Po sali oprowadzała i zapoznawała dzieci z krótką 
historią lotnictwa wojskowego w Radomiu pani 
Janina Sowa. Po płycie lotniska oprowadzał dzieci 
starszy szeregowy Łukasza Gaszyna opowiadając 
o pracy lotników i ludzi którzy im na co dzień po-
magają. Dzieci zwiedzały i oglądały w hangarach 
„ORLIKI” zaglądały do kabiny pilotów. Oglądały szy-

bowce, które wezmą udział w AIR-SHOW.
Z płyty lotniska miały okazję przyglądać się jak 
startują i lądują samoloty. Duże wrażenie zrobiła 
na dzieciach wystawa statyczna różnych typów 
samolotów myśliwskich, szturmowo-bojowych, 
szkolno-bojowych.
Dzieci robiły sobie zdjęcia przy samolotach i przy 
śmigłowcu szturmowo-desantowym M-24.
Mamy nadzieję ,że wycieczka na lotnisko na długo 
zapadnie dzieciom w pamięci a niejeden chłopiec 
zapragnął zostać pilotem.

/Jan Walczak/
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Dopłata do czynszu
- jak ją otrzymać

Nie są to zawrotne kwoty, ale lepsze to niż nic.
Jakie należy spełnić warunki.
Dodatek zależy od: dochodu, powierzchni mieszkania 
oraz wysokości ponoszonych wydatków. Sprawdzane 
jest jaki dochód przypada na jedną osobę w gospo-
darstwie domowym starającego się o dodatek. Takie 
gospodarstwo tworzą stale mieszkający pod jednym 
dachem, i to nie tylko rodzina, ale też niespokrewnieni 
ze sobą, tj. konkubenci, a także osoby samotne.
Przepisy wymagają, by dochód nie przekraczał 125 
proc. najniższej emerytury na głowę w minimum 
dwuosobowym gospodarstwie, a gdy chodzi o osobę 
samotną – 175 proc.. Nie oznacza to, że gdy rodzina 
ma większe dochody, nie dostanie dodatku. Limity 
dochodu są potrzebne do jego wyliczenia. Duże zna-
czenie ma także powierzchnia mieszkania. Przepisy 
posługują się pojęciem „powierzchnia normatywna”. 
Dodatek przysługuje tylko na ściśle określoną liczbę 
metrów mieszkania. Dla jednej osoby limit wynosi 35 
mkw., dla dwóch – 40 mkw., trzech – 45 mkw., czte-
rech – 55 mkw. itd. Dodatek mieszkaniowy przysłu-
guje gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego 
nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 
30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni 
pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie 
przekracza 60%.
Przepisy nie pozwalają uwzględniać wszystkich wy-
datków na mieszkanie. Zawsze bierze się pod uwagę: 
opłaty za ciepło, wodę i odbiór nieczystości. 
Nigdy nie bierze się pod uwagę 100 proc. wydatków, 
które przepisy pozwalają uwzględnić, lecz tylko 90 
proc.

Do kogo i z czym 
Formalności załatwia się w gminie lub ośrodku po-
mocy społecznej, właściwych ze względu na miejsce 
zamieszkania. Można tam dostać formularz wniosku 
o przyznanie dodatku. Z nim należy się zgłosić do 
Spółdzielni, która musi potwierdzić dane o miejscu 
zamieszkania, ilości osób, nazwie i siedzibie zarządcy, 
tytule prawnym do lokalu, sposobie ogrzewania po-
mieszczeń i wody, wydatkach za mieszkanie. Osoba 
ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o docho-
dach za ostatnie trzy miesiące (druki można dostać w 
urzędzie gminy lub w ośrodku). Trzeba dostarczyć też 
dowód, że dochód z trzech miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku wykazany w deklaracji nie rozmija 
się z rzeczywistością.
Pracownik gminy lub ośrodka może sprawdzić, czy 
informacje w dokumentach nie odbiegają od rzeczy-
wistości. Przepisy dają im także prawo do przeprowa-
dzenia wywiadu środowiskowego. Nie zawsze jednak 
muszą wizytować starającego się o dodatek.
Jak są zasady wypłaty
Dodatek przyznaje się na sześć miesięcy, licząc od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu 
wniosku. 
Wpływa on na konto spółdzielni i pomniejsza należ-
ność za mieszkanie osoby, która go dostała. Gdy oso-
ba, której przyznano dodatek, nie dopłaca różnicy do 
czynszu na bieżąco, tj. przez ponad dwa pełne miesią-
ce, wypłata jest wstrzymywana do czasu uregulowania 
zaległości. Świadczenie wygasa, gdy zaległości nie 
zostaną uregulowane w ciągu trzech miesięcy od daty 
wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku.
Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
należy dołączyć następujące dokumenty:
- tytuł prawny do zajmowanego lokalu ( decyzja, umo-
wa najmu, podnajmu, akt notarialny itp.)
- wydruk opłat czynszowych  ew. dokument poświad-

czający wysokość wydatków za m-c w którym składa-
ny jest wniosek
- wypełniony przez Zarządcę załącznik określający 
ilość punktów dla lokalu 
- rachunek za wodę za ostatni miesiąc ew. dwa ostat-
nie dowody wpłat określające ilość zużytej wody, datę 
odczytu oraz kwotę ( z datą końcową miesiąca w przy-
padku wodomierzy)
- zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu
- aktualną historię bezrobotnego wraz z oświadcze-
niem o ew. dodatkowych dochodach ( dla osób z pra-
wem lub bez prawa do zasiłku)
- decyzję lub 3 ostatnie odcinki renty, emerytury, ali-
mentów (w przypadku osób pobierających świadcze-
nie z ZUS lub KRUS)
- decyzję ZUS (w przypadku pobierania dodatku lub 
zasiłku pielęgnacyjnego)
- zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej 
wraz z zaświadczeniem o dochodzie uzyskanym z tej 
działalności (w przypadku prowadzenia działalności)
- dokument poświadczający wyrejestrowanie lub za-
wieszenie działalności (w przypadku zawieszenia lub 
wyrejestrowania działalności)
- zaświadczenie o wysokości dochodu z prowadzenia 
gospodarstwa rolnego (w przypadku jego prowadze-
nia)
- zaświadczenia o wysokości pobieranego świadczenia 
z tytułu: odbywania służby wojskowej, nauki zawodu 
płatnych praktyk, pobieranych stypendiów
- ostatni rachunek za energię elektryczną ( nie progno-
zę) w przypadku braku c.o., c.c.w. gazu przewodowe-
go)
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność 
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju wraz z orze-
czeniem ZUS lub orzeczeniem o stopniu niepełno-
sprawności ( dla osób uprawnionych do dodatkowej 
powierzchni)
- dowody osobiste pełnoletnich członków gospodar-
stwa domowego ( do wgladu0
- ostatnią decyzję przyznającą dodatek mieszkaniowy.

dokończenie ze strony 1.
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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.

Z działalności
Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza zatwierdziła również nowe stawki:
2. ceny podgrzania m3 ciepłej wody,
3. zaliczek za c.o na lokale użytkowe,
4. zaliczek za c.o. na lokale mieszkalne.

Nowe stawki  związane są z podwyżką ustaloną przez 
RADPEC i obowiązywać będą od 01.09.2009r. 
Podwyżki czynszów dostarczane są Państwu do 
domu, a w razie nieobecności drogą pocztową.

(Monika Kowalczyk)

Teoretycznie bowiem cała dostarczona energia 
jest zamieniana na światło - są dziesięciokrotnie 
bardziej energooszczędne od tradycyjnych żaró-
wek oraz dwukrotnie od żarówek energooszczęd-
nych. Generalnie diody LED są bardzo odporne 
na warunki atmosferyczne i wstrząsy, dzięki cze-
mu mogą być wykorzystywane w wielu różnych 
miejscach. Światło emitowane przez żarówki dio-
dowe jest bezpieczne dla oczu i zdrowia. Ponadto, 
diody nie męczą wzroku i nie wpływają negatyw-
nie na nasze samopoczucie, gdyż nie występuje  
w nich promieniowanie UV i drganie światła.  
Żarówki LED praktycznie się nie nagrzewają, 
świecą ponad 100 tysięcy godzin czyli ok. 11 
lat ciągłej pracy, przy czym częste włączanie  
i wyłączanie nie skraca ich żywotności. Dla po-
równania, trwałość żarówek żarowych wynosi 
około 600 godzin, a żarówek energooszczędnych 
około 6000 godzin. Należy jednak zaznaczyć, że 
sprawność świecenia diody z czasem maleje - po 
50 tysiącach godzin ilość emitowanego światła 
zmniejsza się o połowę. Niewielkie oddawanie 
ciepła (stąd oszczędność pobieranej energii) po-
zwala na zastosowanie żarówek w każdych za-
budowach.
W praktyce wygląda to następująco. Niech za 
przykład posłuży typowe mieszkanie M4  na na-
szym osiedlu. Instalacja elektryczna zawiera 6 
żarówek 60W z dużym gwintem E27  (pokoje) i 
24 żarówki do oświetlenia punktowego z gwintem 
GU 10 z 35W mocy na sztukę (kuchnia, łazienka 
WC, przedpokój, wytryny).  Rachunek daje nam 
1200 W energii elektrycznej zużywanej na światło.
Teraz ta sama kalkulacja dla żarówek LED - 6 ża-
rówek po 7W oraz 24 żarówki po 2,5W. Razem 
102W czyli o 91,5% mniejsze zużycie energii przy 
tym samym oświetleniu domu.
Oczywiście każdy może zapytać ile to kosztuje 
– odpowiedź: przypadku takiej instalacji rachunek 
to 850 zł. Jednak proszę pamiętać, że czas zwro-
tu z inwestycji w taką żarówkę wynosi w przypad-
ku domostw do 18 miesięcy zaś dla miejsc gdzie 
światło świeci się często np. witryny sklepowe to 
około 6 miesięcy, pozostały czas pracy takiej ża-
rówki to już dla nas czysty zysk.
Każdego z nas ciężko przekonać o potrzebie 
zmiany żarówek dzisiaj kiedy dzień jest długi i nie 
potrzeba zapalać światła na długo jednak wiado-
mo, że dni są coraz krótsze, a oświetlać nasze 
mieszkanie musimy, aby móc w nich funkcjo-
nować bez przeszkód. Jednak po co jest płacić 
nasze rachunki jak dotychczas skoro mogą być 
o wiele niższe.
W następnym artykule podpowiem Państwu jak 
prostymi sposobami oszczędzać wodę.

/Tomasz Stępniewski/

Świtało w naszych 
mieszkaniach



-4-

REBUS DLA DZIECIDźwigi w zasobach 
S.M. USTRONIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa USTRONIE  
w swoich zasobach posiada 181 dźwigów 

osobowych i 4 towarowe.
Pierwsze dźwigi zamontowano w 1974 roku. 
Dźwigi znajdują się na trzech jednostkach nasze-
go osiedla Jednostce A, B oraz C.
Najczęściej występujące usterki są wynikiem 
dewastacji i są to: stłuczenia szyby drzwi kabi-
nowych drzwi szybowych, urwane amortyzatory 
i rygle drzwi. Dewastowane są również przyciski 
kaset wezwań i dyspozycji.
Wykorzystywanie kabin dźwigów jako WC po-
woduje uszkodzenie kontaktów i skorodowanie 
drzwi i blach osłonowych.
Zdarzały się też podpalenia kabin.
Do tej pory zmodernizowano 31 dźwigów a na 
ten rok zaplanowana jest modernizacja kolejnych 
czterech.
W roku 2010 planowana jest modernizacja kolej-
nych urządzeń na terenie jednostki A.
Od 2007 r. w modernizowanych urządzeniach 
montowany jest nowy rodzaj napędu charakte-
ryzujący się bardzo niskim poziomem hałasu, 
oszczędnością energii oraz bardzo niskim pozio-
mem wibracji.
Podstawowym kryterium do modernizacji dźwi-
gów jest ich wiek oraz stan techniczny.

Leszek Kawecki
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POGOTOWIE
TECHNICZNE

 PogotowieTechniczne zapewnia 
mieszkańcom Spółdzielni Mieszka-

niowej „USTRONIE” fachową  
i szybką pomoc w zakresie napraw 

wynikających z regulaminu
SM „USTRONIE”

oraz usług remontowych.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 

przez całą dobę.
048/ 385-74-04, 0/601-602- 045

ZMIANY CEN ENERGII CIEPLNEJ
Poniżej porównanie stawek RADPEC wg taryf w roku 2008-2009.

SEZON GRZEWCZY
JUŻ BLISKO

Jednak na prośby lokatorów w okresie wiosenno-
-letnim upuściliśmy wodę z instalacji z uwagi na 
prowadzone – wcześniej wspomniane – remonty. 
Niemożliwością było napełnienie w przeciągu 
dwóch czy trzech dni.

Bogatsi doświadczeniem z ubiegłego roku 
procedurę nawadniania centralnego przełożyli-
śmy na początek września.
Apelujemy do mieszkańców osiedla, by do tego 
czasu zamontować wszystkie grzejniki na swoje 
miejsca. Ewentualne awarie będą na bieżąco na-
prawiane przez służby techniczne.

dokończenie ze strony 1.

Zarząd przedstawił propozycję podwyższonych od 
września 2009r. opłat na posiedzeniu Rady Nadzorczej 
w dniu 28.07.2009 r. Zaproponowane zmiany zostały 
przyjęte Uchwałą nr 99 ( lokale użytkowe), Uchwałą  
nr 100 (lokale mieszkalne) oraz Uchwałą nr 98.
Z treścią uchwał zapoznać się można w siedzibie Za-
rządu Spółdzielni w pokoju nr 34 (I pietro).

W związku z podwyżkami po przeprowadzeniu analizy 
sezonu rozliczeniowego 2008/2009 oraz analizy kosz-
tów przewidywanych na sezon 2009/2010 Zarząd SM 
USTRONIE zmuszony jest do zmiany opłat w pozycji 
zaliczka na centralne ogrzewanie oraz ceny podgrza-
nia m³ wody w celu pokrycia rosnących kosztów energii 
cieplnej.
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LETNI
WYPOCZYNEK 
NA “USTRONIU”

„Wszystko co dobre szybko się kończy”...i niestety słoneczne 
wakacje zbliżają się ku końcowi. Dla wszystkich dzieci, które 
nie mogły wyjechać na letni wypoczynek, Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Ustronie” przygotowała wiele atrakcji i niespodzianek.  
Mali „Ustroniacy” mogli od poniedziałku do piątku uczestniczyć 
w ciekawych grach, niesamowitych zabawach, warsztatach 
plastycznych,  konkursach w Świetlicy „Młodzik”,”Kubuś” oraz 
“Plastyczna”.
W każdy poniedziałek podopieczni próbowali swoich sił na krę-
gielni “G2”. Cotygodniowe rozgrywki przyciągały wielu młodych 
“Ustroniaków” i wzbudzały gorące emocje.
W Klubie Osiedlowym we wtorki było przedpołudniowe kino, 
w którym mogliśmy obejrzeć hity filmowe, tj.”Cziłała z Beverly
Hills”, “Alvin i wiewiórki” czy “Opowieści na dobranoc”. Na naj-
nowsze produkcje dzieci chodziły również do “Heliosa”, gdzie 
oprócz siedzenia przed wielkim ekranem, mogły uczyć się tań-
czyć z Fabryką Tańca “Idol”.
Gościły również u nas “Aniołbusy”, na które dzieci z niecierpli-
wością czekały. Razem z pedagogami ulicy maluchy grały w 
drewnianego cymbergaja, bawiły się z chustą, uczyły się sztuki 
cyrkowej oraz miały wiele innych interesujących atrakcji.
W środy wyjeżdżaliśmy na wycieczki poza miasto. Najwięcej 
chętnych było na wyjazdy na basen do Ostrowca czy do Kozie-
nic.  Dzięki pani Leśnik Lidii Zawadzkiej mogliśmy spacerować 
w promieniach słońca przedzierających się przez gałęzie drzew 
Puszczy Kozienickiej, spróbować wody ze źródeł wiecznej mło-
dości i upiec sobie kiełbaskę nad ogniskiem.  W Nadleśnictwie 
w Pionkach oglądaliśmy  piękne motyle, ćmy, niesamowite zio-
ła i krzewy. 
W Kazimierzu Dolnym dzieci miały możliwość rejsu po Wiśle. 
Pomimo, iż wycieczka odbyła się w smugach deszczu, każdy 
uczestnik był bardzo zadowolony.
W czwartek w Klubie Osiedlowym już z daleka można było 
usłyszeć największe hity muzyczne wyśpiewywane przez na-
szych podopiecznych. Pod koniec lipca dzieci były oceniane 
przez redakcję biuletynu 
USTRONIE panią Katarzy-
nę Rychlicką-Jurczak, pana 
Ryszarda Wiosnę pana 
Pawła Tomaszewskiego 
oraz mieszkankę naszego 
osiedla Karolinę Bank. Za-
danie było niełatwe, ale po 
obliczeniu punktacji I miej-
sce zajął Jaś Wolski, Pauli-
na Kisiel i Asia Nowak. 
Najwięcej rywalizacji moż-
na było zaobserwować w 
“Sportowe piątki”. 

Międzyświetlicowe mecze w piłkę nożna, 
siatkową, badmintona, skakanie przez wielka 
skakankę, przeciąganie liny odbywały się na 
godowskim boisku. Po wyczerpujących zawo-
dach dzieci bardzo chętnie przekąszały kiełba-
ski z grilla.
27 lipca odbyło się rozdanie dyplomów i na-

gród w konkursie plastycznym pt. “Miejsce, w którym 
chciałbym spędzić wakacje”. Bony na wycieczki oraz 
bilety do kina wygrali:
• w grupie wiekowej do lat 6
I miejsce – Daniel Majczyk
II miejsce – Julia Jabłońska
III miejsce – Mikołaj Czyż
• w grupie wiekowej do lat 6
I miejsce – Julia Sadowska
II miejsce – Wiktoria Kacprzak, Klaudia Korycka, Kuba 
Sadowski, Piotr Bąk, Mateusz Makowski
III miejsce – Ola Zawiślak, Bartek Płoński
• w grupie wiekowej do lat 6
I miejsce – Klaudia Krawczyk, Paulina Jabłońska
III miejsce – Kamil Jabłoński, Karolina Bank, Iza Pło-
kita
Atrakcje wakacyjne przygotowane przez Spółdziel-
nie Mieszkaniową “Ustronie” podobały się wszystkim 
uczestnikom, którym dziękujemy za wspólne miłe chwi-
le spędzone na naszym osiedlu.

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na “Akcję Zima 2010”!
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