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ZMIANY
powierzchni gruntów Z działalności

Rady Nadzorczej
W dniu 29.09.2009r. Rada Nadzorcza omawiała na-
stępujące kwestie:
• Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozda-
nia finansowego za 2009 rok:
Do badania sprawozdania finansowego za 2009 rok
Rada Nadzorcza wybrała Małopolski Związek Rewi-
zyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie.

dokończenie na stronie 5.

Już niedługo przestaną obowiązywać zasady prze-
kształcania lokatorskich i własnościowych praw do 
lokalu w odrębną własność. To efekt wyroku Try-
bunału Konstytucyjnego, który uznał je za niekon-
stytucyjne. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy  
o spółdzielniach mieszkaniowych w tej właśnie 
sprawie. Najwięcej zmian będzie dotyczyło miesz-

dokończenie na stronie 2.

kań lokatorskich. Rząd chce, żeby to sami spółdziel-
cy na walnym zgromadzeniu ustalali (2/3 głosów), 
czy wykupujący muszą wnieść dodatkową opłatę.

UWAGA NA 
PIECYKI

KĄPIELOWE

10 rad dla uczących się języka dr Krzyżanowskiego
piękne, mądre i aktualne

1. Uwierz w siebie: pięć procent ludzi ma wybitne 
zdolności językowe; pięć procent to antytalenty; resz-
ta to osoby przeciętne, które są w stanie nauczyć się 
dowolnej liczby języków. Dotyczy to ludzi w wieku od 
lat siedmiu do osiemdziesięciu lub więcej (opinia, że 
tylko jako dziecko można dobrze nauczyć się języka to 
szkodliwy przesąd). Jeśli z góry powiesz sobie „język 
to nie dla mnie”, na wstępie blokujesz się psychicznie.
2. Pracuj systematycznie - lepiej uczyć się codzien-
nie po 20 minut niż raz w tygodniu przez cztery go-
dziny. Język jest jak gimnastyka lub prowadzenie auta: 
postęp jest wynikiem ćwiczeń. Jeśli nie stać Cię choć-
by na 20 minut codziennie, nie zaczynaj. Nie warto się 
oszukiwać.
3. Ucz się na pamięć - mogą to być słówka zapisy-
wane na osobnych kartkach, całe zdania, wierszyki, 
dialogi, powiedzenia cytaty, krótsze i dłuższe teksty.  

dokończenie na stronie 2.

Oszczędzanie ciepła zużywanego na ogrzewanie 
wymaga uświadomienia sobie, w jaki sposób cie-
pło jest dostarczane do pomieszczenia i w jaki 

sposób z tego pomieszczenia odpływa. Ciepło do po-
mieszczenia jest emitowane przez zainstalowany w po-
mieszczeniu grzejnik. Jednak grzejnik nie jest jedynym 
źródłem dostarczającym ciepło. Znaczącym źródłem 
ciepła są osoby przebywające w danym pomieszczeniu 
i wszelkie czynności gospodarcze, takie jak: gotowanie, 
pranie, używanie odkurzacza, a także oświetlenie, tele-
wizor, komputer itp., a także ciepło przenikające przez 
przegrody wewnętrzne z sąsiednich lokali, (jeśli wystę-
puje pomiędzy nimi różnica temperatur).

ZMIANY POWIERZCHNI GRUNTÓW  
W NIERUCHOMOŚCI NR VII ORAZ W 
NIERUCHOMOŚCI NR XI ( OBECNIE NIE-
RUCHOMOŚCI XI/1; XI/2; XI/3; XI/4; XI/5)
W związku z licznymi Państwa pytaniami do-
tyczącymi otrzymanego od Spółdzielni odszko-
dowania w sprawie przejęcia części działek na 
naszym osiedlu przez Gminę Miasta Radom 
informujemy, że nastąpiło to zgodnie z decyzją 
Prezydenta Miasta Radomia nr 3/2007 z dnia 
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Weszliśmy w okres jesienno – zimowy, charakteryzujący 
się zmiennością temperatur co z kolei powoduje zaburze-
nia naturalnej wentylacji pomieszczeń.
Niedrożna instalacja wentylacyjna, będąca wynikiem 
wad w wykonawstwie oraz różnych zabudów w trakcie 
wieloletniej eksploatacji, pełne uszczelnienie otworów 
okiennych i drzwiowych powoduje to, że wentylacji 
naturalnej po prostu nie ma, a wręcz następuje zjawi-
sko wdmuchiwania spalin z piecyka do pomieszczenia  
(tzw. ciąg wsteczny).

Dla mieszkanców, lokatorów, pracowników spółdzielni i nie tylko
JAK RADZIĆ SOBIE Z NIEPRZYCHYLNOŚCIĄ BLIŹNICH?

Od pewnego czasu żyję w środowisku sobie nieżyczli-
wym. Mam świadomość, że ten układ tworzył się przez 
wiele miesięcy i nie bez mojej winy. Obecnie powstała 
sytuacja patowa: wzajemna grzeczność, udawana po-
prawność, bez szczerego dialogu. Mam wrażenie, że 
istniejące urazy są zbyt wielkie, by dało się je zniwe-
lować tak po prostu, z dnia na dzień. Każda ze stron 
obawia się upokorzenia. Sprawę pogarsza fakt, że 
moje otocznie – przynajmniej odnoszę takie wrażenie 
– zmówiło się przeciwko mnie. Ja wyjść z tej sytuacji?

Chociaż w pytaniu jest już pierwsza próba kry-
tycznej oceny zaistniałej sytuacji, to jednak pytający 
nadal ma żal do otoczenia i chyba zbyt wiele podejrzeń 
w stosunku do ludzi. Skoro problemy narastały przez 
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miesiące, nie należy ich rozwiązywać gwałtownie. 
Odkręcenie tego patowego układu może trwać równie 
długo. Stąd pierwsza rada – uzbroić się w cierpliwość: 
najpierw wobec siebie, później wobec bliźnich. Wielką 
pomocą w zdobywaniu tej cierpliwości może być roze-
znanie własnej winy i odpowiedzialności. Co konkretnie 
nas raniło: jakie zachowania, postawy, słowa, gesty? 
Nie trzeba przy tym traktować swojego otoczenia jako 
całości – en bloc, ale jako wspólnotę pojedynczych, 
konkretnych ludzi.
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W ten sposób magazynujesz w umyśle gotowe kawałki 
układanki, które po jakimś czasie złożą się w całość 
- szybciej niż myślisz.
4. Ucz się przez naśladownictwo - warto poświęcać 
czas i wysiłek na odtwarzanie: powtarzanie za kasetą, 
odgrywanie gotowych dialogów, przepisywanie całych 
zdań i tekstów. W ten sposób rozciągasz sobie pamięć 
językową i „wklepujesz” do umysłu gramatykę prak-
tyczną.
5. Nie przejmuj się zanadto wymową - zwłaszcza, 
jeśli nie masz zdolności w tym kierunku. Od wymowy 
ważniejsze jest słownictwo. Większość ludzi nawet 
dobrze znających język obcy mówi z wyraźnym cu-
dzoziemskim akcentem, co nikomu nie przeszkadza,  
a czasem pomaga - cudzoziemcowi wybacza się po-
myłki i niezręczności.

dokończenie na stronie 4.
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Recenzje... 
“Je vais bien, ne t’en 
fais pas”. Te słowa 
przeczytała Lili w li-
ście od swojego brata 
Loic’a.Kiedy młoda 
dziewczyna przyjeżdża 
z wakacji, dowiaduje 

się, że ukochany brat po poważnej awanturze z ojcem, 
ucieka z domu.
Dziewczyna popada w anoreksję z powodu straszliwej 
tęsknoty za bratem. Listy otrzymywane od niego po-
zwalają wyjść jej z choroby i z nastoletniej dziewczynki 
stać się dojrzałą kobietą.
Lili postanawia odnaleźć brata podróżując po Francji w 
towarzystwie swojego chłopaka Thomas’a. Podróż nad 
morze za Loic’em nie przynosi pozytywnego skutku.
Jej uwagę przyciąga mężczyzna w kapturze, wysyłają-
cy list z nad morskiego kurortu – Saint Tropez.
Poszukiwania brata okażą się dla Lili szokującym od-
kryciem.

Film „Nie martw się o mnie” jest adaptacją dość 
znanej powieści Oliviera Adama. Obraz został nagro-
dzony Cezarami za najlepszą męską rolę drugoplano-
wą i najlepszą aktorkę pierwszą planową, która zdoby-
ła  Melanie Laurent.

foto źródło: filmweb (ZIL)

dokończenie ze strony 1.

Oznacza to, że gdy taka uchwała nie zostanie pod-
jęta, wykup dalej może wynosić nominalną kwotę 
umorzenia kredytu. Gdyby jednak walne zgroma-
dzenie zdecydowało się wprowadzić dodatkową 
opłatę, to nie będzie ona mogła przekraczać różnicy 
między wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną 
wartością wniesionego przez spółdzielcę pełnego 
wkładu mieszkaniowego. Ustaloną w ten sposób 
kwotę zmniejszy się o 50 proc. wartości pomocy 
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uzyskanej od państwa przez spółdzielnie (po walo-
ryzacji). W praktyce byłoby to średnio 10 - 30 tys. 
zł.
Za przekształcenie mieszkania własnościowego 
trzeba będzie płacić nominalną kwotę umorzenia 
kredytu przypadającą na lokal, ale tylko gdy nie mi-
nęło jeszcze 15 lat od ustanowienia własnościowego 
prawa do lokalu.

Rząd chce jednak dać szansę osobom, których spół-
dzielnie z różnych przyczyn nie realizują wniosków, 
np. dopiero porządkują sytuację prawną nierucho-
mości.
Projekt zobowiązuje spółdzielnie, by wnioski o wy-
kup złożone do końca tego roku zrealizowały do 30 
marca 2010 r. To ucieszy wielu spółdzielców.
Do 30 marca 2010 r. będzie można przekształcić 
mieszkanie spółdzielcze na dotychczasowych, ko-
rzystnych zasadach. Warunkiem jest złożenie wnio-
sku do końca tego roku.

(KR)

Dla mieszkanców, lokatorów, pracowników spółdzielni i nie tylko
Stwierdzenie typu: środowisko, w którym żyję, 

jest mi wrogie, to uogólnienie, które w odniesieniu 
do poszczególnych osób może być mało prawdziwe,  
a w dodatku krzywdzące. Ludzie nas otaczający mogą 
co prawda utwierdzać się wzajemnie w niechęci, 
zmawiając się przeciwko konkretnej osobie, ale takie 
sytuacje winny być bardzo uważnie rozpoznane i prze-
analizowane. Nie można opierać się jedynie na subiek-
tywnym wrażeniu.

Najczęściej nie da się pokonać od razu niechęci 

wszystkich, z którymi mamy do czynienia, i stworzyć  
w jednej chwili bardziej przyjaznego klimatu. Lepiej 
więc proces przebaczenia i pojednania rozpocząć od 
pokonywania niechęci i nieżyczliwości konkretnych 
osób; można zacząć od tych, z którymi najłatwiej na-
wiązać nam kontakt.
Podkreślmy, iż wyjście naprzeciw drugiemu człowieko-
wi nie jest nigdy upokorzeniem, choć może bardzo wie-
le kosztować. Jeżeli nie stać nas na wyraźną i jedno-
znaczną rozmowę wyjaśniającą, być może wystarczy 
sygnalizować jedynie życzliwość, chęć pomocy, zainte-
resowanie. Ludzie na ogół nie są z kamienia i na takie 
gesty odpowiadają również życzliwością i sympatią.
Poznanie własnej winy i zakresu odpowiedzialności 
pozwala nam także lepiej rozumieć siebie. W owym 
lepszym rozumieniu siebie trzeba nam oddzielać winę 
moralną od pewnych cech własnego charakteru, które 
utrudniają nam dobre kontakty z innymi. Każdy z nas 
może orzec jednak tylko o własnej winie. Nie możemy 
natomiast stwierdzać winy naszych bliźnich. Mamy jed-
nak prawo poznać ich charakter, zachowania, postawy. 
Znajomość ludzi bardzo ułatwia wzajemne kontakty, 
pozwala dostosować nasze zachowania do ich ocze-
kiwań i pragnień.
Jest rzeczą ważną, aby w międzyludzkich kontaktach 
za wszelką cenę unikać naciskania na najsłabsze 
miejsca bliźnich. Z każdego człowieka może bowiem 
wyjść „demon”, jeśli będziemy go ranić, dotykając tzw. 
czułych punktów. Dobra znajomość postaw i zachowań 

innych pozwala nam uniknąć przypadkowej niedelikat-
ności w stosunkach z innymi. Jeżeli z jednej strony 
można obudzić w człowieku „demona”, to z drugiej 
– można również wydobyć z niego „anioła”, odwołując 
się do najmocniejszych i najlepszych jego stron.
Doznana krzywda zniekształca nieraz nasze patrzenie 
na ludzi. Kiedy więc czujemy się zranieni przez bliźnie-
go, wówczas możemy mieć skłonność powiększania 
tego, co jest w nim negatywne, a pomniejszania tego, 
co dobre. Stąd tez odbudowanie wzajemnych więzi 
wymaga oczyszczenia naszego widzenia bliźnich. Do-
konuje się ono poprzez świadome dążenie do przeba-
czenia i pojednania.
Wewnętrzny proces przebaczenia winien wyprzedzać 
wszystkie zewnętrzne gesty dążące do wzajemnej 
zgody. Dopóki nie poczujemy, że w tej patowej sytu-
acji stać nas na „dobry i pewny ruch”, lepiej nie po-
dejmować jakichś nie przemyślanych i chaotycznych 
kroków.
Zaistniały konflikt i niemożność jego rozwiązania
wynikają niewątpliwie ze zbyt wielkich wzajemnych 
oczekiwań. Kiedy zostają one zawiedzione, ludzi łatwo 
dystansują się wobec siebie. Psalmista upomina: Nie 
uratuje króla liczne wojsko ani wojownika nie ocali wiel-
ka siła. W koniu zwodniczy ratunek i mimo wielkiej swej 
siły nie umknie. Oto oko Pana nad tymi, którzy się Go 
boją, nad tymi, co ufają Jego łasce, aby ocalić ich życie 
od śmierci i żywić ich w czasie głodu (Ps 33,16-19). 
Ostatecznym wyjściem z każdej sytuacji jest zaufanie 
łasce Boga. Jedynie On może ocalić nasze życie od 
śmierci i karmić nas, kiedy łakniemy. Także wtedy, gdy 
pragniemy miłości.
 Józef Augustyn

Aby utrzymać w pomieszczeniu temperaturę pozwa-
lającą na dobre samopoczucie przebywających w nim 
ludzi, należy dostarczyć do pomieszczenia taką ilość 
ciepła, która pokryje straty ciepła tego pomieszczenia. 
Pomieszczenie traci ciepło drogą przewodzenia przez 
ściany zewnętrzne, okna i drzwi balkonowe. Traci rów-
nież ciepło unoszone z powietrzem wywiewanym przez 
przewody wentylacyjne.
Ciepło może także przenikać przez ściany wewnętrz-
ne do pomieszczeń sąsiednich, jeżeli panuje w nich 
temperatura niższa od tej, która jest w pomieszczeniu 
rozpatrywanym. Strat ciepła nie da się nigdy całkowi-
cie wyeliminować. Nie ma, bowiem takich materiałów 
do budowy ścian, ani takich okien, które całkowicie nie 
przewodzą ciepła. Również nie możemy całkowicie od-
ciąć dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszcze-
nia i zaprzestać jego usuwania przez system wentyla-
cyjny, bo dopływ świeżego powietrza jest niezbędny do 
oddychania i usunięcia z pomieszczenia wilgoci, której 
źródłem są ludzie i czynności gospodarcze przez nich 
wykonywane (np. gotowanie). Można jednak ograni-
czyć ilość traconego ciepła do niezbędnego minimum 
rozsądnie nim gospodarować, tak jak gospodarujemy 

OSZCZĘDZANIE 
CIEPŁA 
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innymi dobrami materialnymi poprzez m.in.:
• Okresowe obniżanie temperatury w pomieszczeniu. 
Komfortowo czujemy się, gdy w pomieszczeniu panuje 
temperatura ok. 20 – 21 oC. Jednak nie zawsze mu-
simy utrzymywać taką temperaturę. Korzystnym jest 
obniżenie temperatury w pokoju, w którym śpimy (za-
lecane przez lekarzy). Również w trakcie wykonywania 
cięższych czynności (np. sprzątanie), lepiej będziemy 
się czuli w niższej temperaturze. Jeżeli w lokalu ma 
przebywać większa liczba osób (np. spodziewamy się 
gości), to należy zawczasu przykręcić zawór termosta-
tyczny przy grzejniku, bo każda osoba emituje ciepło  
w ilości porównywalnej z wydajnością połowy „żeber-
ka” grzejnika. Należy jednak unikać zbytniego wychło-
dzenia pomieszczenia w dłuższym okresie, bo na jego 
ponowne dogrzanie stracimy zbyt wiele ciepła.
• Efektywnie wykorzystywać zawory termostatyczne 
w celu obniżenia temperatury. Zawory termostatyczne 
nie mają skali temperatury w stopniach. Na pokrętle 
zaworu naniesione są: gwiazdka i kreski oznaczone 
kolejnymi cyframi od 1 do 5. W położeniu „gwiazdka” 
zawór jest zamknięty. W odwrotną stronę, przy prze-
stawieniu pokrętła do wartości wyższych (np. 5) emisja 
ciepła z grzejnika rośnie. Każdy zawór termostatyczny, 
w chwili montażu, ma ustawioną, niedostępną dla użyt-
kownika (zaplombowaną), tzw. nastawę montażową. 
Nastawa ta zapewnia, że obliczeniową temperaturę w 
pomieszczeniu (np. 20 oC) osiąga się przy położeniu 
pokrętła pomiędzy kreskami oznaczonymi 3 i 4. Zawo-
ry termostatyczne są zabezpieczone przed zamarznię-
ciem grzejnika: przy ustawieniu pokrętła w położeniu 
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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

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

„gwiazdka” zawór termostatyczny otwiera się samo-
czynnie, jeśli temperatura w jego otoczeniu spadnie 
poniżej ok. 6 – 7 oC.
• Wietrzyć należy krótko i intensywnie. Opłaca się szyb-
ka ( 2 – 3 minut)wymiana powietrza poprzez szerokie 
otwarcie okien i drzwi balkonowych z jednoczesnym 
zamknięciem zaworów przy grzejnikach. Nie należy 
uchylać okna na dłuższy czas nieobecności w miesz-
kaniu ( np. wychodząc na wiele godzin do pracy), po-
nieważ zimne powietrze ochładza grzejnik i termostat 
otwiera się maksymalnie, co powoduje duże i zbędne 
straty ciepła.
• Nie zabudowywać i nie zasłaniać grzejników. Aby 
grzejnik oddawał ciepło do pomieszczenia, potrzebna 
jest właściwa cyrkulacja powietrza w jego otoczeniu. 
Grzejnik nie powinien być zabudowany, zasłonięty i za-
stawiony meblami, gdyż wówczas ciepło nie rozprze-
strzenia się równomiernie w pomieszczeniu, powstaje 
strefa przegrzana w pobliżu ściany zewnętrznej i rosną 
straty przez przenikanie, a w konsekwencji trzeba wię-
cej ciepła na ogrzanie pomieszczenia.
• Zmniejszać straty ciepła przez okna. Okno jest naj-
lepiej przewodzącym ciepło elementem przegrody 
zewnętrznej. Oprócz przewodzenia, ciepło wypromie-
niowuje przez okno z wnętrza pomieszczenia. Dlatego 
aby ograniczyć straty ciepła należy na noc opuszczać 
Żaluzje ewentualnie zaciągać zasłony, jednak bez za-
słaniania grzejników.
• Zapewnić odpowiednią szczelność okien i drzwi ze-
wnętrznych. W większości starszych budynków, gdzie 
mamy do czynienia z wentylacją naturalną (grawitacyj-
ną), powietrze niezbędne do przewietrzania pomiesz-
czeń dopływa przez nieszczelności w stolarce okiennej 
(infiltruje do pomieszczenia). Ilość tego powietrza jest
niekontrolowana i może być powodem poważnych 
strat ciepła. Celowa jest wymiana okien na szczelne, 
zaopatrzone w specjalne nawiewniki powietrza. W ten 
sposób zapewnimy właściwą wentylację, która uchro-
ni mieszkanie przed zawilgoceniem, a równocześnie 
ograniczymy do niezbędnego minimum straty ciepła, 
unoszonego z wywiewanym powietrzem wentylacyj-
nym. W żadnym wypadku nie należy ograniczać wen-
tylacji lokalu przez zamykanie (zaklejanie) kratek wen-
tylacji grawitacyjnej. Grozi to zawilgoceniem (później 
zagrzybieniem lokalu), a w lokalach gdzie używane są 
kuchenki gazowe lub piece kąpielowe opalane gazem, 
nawet zatruciem użytkowników.
• Zwracać uwagę na właściwe użytkowanie pomiesz-
czeń wspólnych w budynku. Klatki schodowe, ko-
rytarze i piwnice, często traktowane jako „niczyje”, 
ogrzewane są w sposób niekontrolowany. W okresie 

zimowym należy zwracać m.in. uwagę na zamykanie 
drzwi wejściowych i okien na klatkach schodowych, 
zamykanie okienek w piwnicach i innych pomieszcze-
niach wspólnego użytku.

Podejmowane przez mieszkańców (użytkow-
ników lokali) działania oszczędzające ciepło powinny 
znaleźć swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu pono-
szonych przez nich opłat za ogrzewanie. Z natury rze-
czy jedni będą oszczędzać bardziej inni mniej. Stosow-
nie do tego powinny kształtować się opłaty za ciepło, 
jakie zarządca budynku wylicza dla poszczególnych 
lokali. Narzędziem pozwalającym określić wysokość 
opłaty dla danego lokalu zgodnie ze zużyciem ciepła 
są NAGRZEJNIKOWE PODZIELNIKI KOSZTÓW 
OGRZEWANIA i związane z nimi systemy rozliczeń.

Wiesław Jakubiak

OSZCZĘDZANIE 
CIEPŁA 

dokończenie ze strony 2.
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23.08.2007r. o ustaleniu lokalizacji drogi powia-
towej pn. „Przebudowa ulicy Mariackiej- Mło-
dzianowskiej –etap III budowa nowego śladu ul. 
Młodzianowskiej na odcinku od ul. Orzechowej 
do ul. Cisowej w Radomiu wraz z infrastrukturą 
techniczną w liniach rozgraniczenia i poza tymi 
liniami” zamierzoną przez Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji w Radomiu.
W Nieruchomości Nr VII zgodnie z w/w decyzją 
działka nr 314/15 o pow. 38643 m2 została po-
dzielona na dwie działki: 314/16 o pow. 1664 m2  
oraz 314/17 o pow. 36979 m2. Działka nr 314/16 
została wywłaszczona na rzecz Gminy Miasta Ra-
dom i o jej powierzchnię pomniejszona jest Nie-
ruchomość nr VII. Szczegółowe informacje dot. 
zmiany powierzchni gruntu przypadającego na 
poszczególny lokal mieszkalny zamieszczone są 
na stronie internetowej spółdzielni www.ustronie.
radom.pl
W pierwotnej Nieruchomości nr XI  działka 
290/52 o pow. 25779 m2 uległa podziałowi na 
działki nr: 290/57 o pow. 753 m2 oraz 290/58  
o pow. 25026 m2 . Działka nr 290/57 została wy-
właszczona na rzecz Gminy miasta Radom i o jej 
powierzchnię zmniejszyła się pierwotna nieru-
chomość nr XI. Z kolei działka nr 290/58 uległa 
podziałowi na pięć nieruchomości jednobudyn-
kowych o których powstaniu mieszkańcy zostali 
poinformowani pisemnie.
Informację co do sposobu uzyskania wyliczonych 
kwot odszkodowania otrzymaliście Państwo na 
piśmie od Spółdzielni.

(KR)

ZMIANY
powierzchni gruntów 

6. Przy każdej okazji staraj się mówić uruchamia-
jąc wyuczone kawałki języka. Przy mówieniu eks-
perymenty z językiem są jak najbardziej wskazane. 
Stosuj „mówienie wirtualne”- wyobraź sobie, co po-
wiedziałbyś w różnych sytuacjach. Jeśli masz okazję, 
nawiąż korespondencję w obcym języku.
7. Nie przejmuj się popełnianymi błędami - więk-
szość z nich sama znika w miarę, jak robisz postępy.
8. Jak najwięcej czytaj - im lepiej znasz język, tym 
większa rola słowa pisanego. Do płynnego mówienia 
wystarczy ok. 1500 słów - do czytania książek lub 
prasy nie mniej niż 4500.
9. Po opanowaniu podstaw języka spróbuj re-
translacji: najpierw tłumaczysz na polski kilka zdań 

z języka obcego, a po dwu - trzech dniach swoje 
tłumaczenie z powrotem przekładasz na język obcy. 
Sprawdzasz swoje tłumaczenie z oryginałem i po-
prawiasz błędy. Po kilku miesiącach codziennego 
wykonywania takich ćwiczeń zauważysz, jak dużego 
postępu dokonałeś.
10. Nie zniechęcaj się, jeśli wydaje ci się, że drep-
czesz w miejscu - od poziomu średnio zaawansowa-
nego postęp dokonuje się skokami. Pracuj systema-
tycznie- spokojnie czekając, aż czas zrobi swoje.

dr Henryk Krzyżanowski jest autorem wielu podręczników, między 
innymi „First Steps in English”, „The Next Steps to English”, „Angiel-
ski w 3 Miesiące - kurs dla początkujących”, „Angielski w 3 Miesiące 
- kurs dla średniozaawansowanych” i „100 testów z gramatyki angiel-
skiej”. dr Henryk Krzyżanowski jest jest również współorganizatorem 
i autorem testów Olimpiady Języka Angielskiego.

dokończenie ze strony 1.

10 rad dla uczących się języka dr Krzyżanowskiego
piękne, mądre i aktualne
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ROZWAŻANIA
COMIESIĘCZNE

KONTROLUJMY PRACĘ PIECYKÓW KĄPIELOWYCH!
DZIECI I MŁODZIEŻY CZY OSÓB STARSZYCH NIE 
POZOSTAWIAJMY SAMYCH BEZ OPIEKI W CZASIE 
KĄPIELI!
WSKAZANE JEST UCHYLENIE DRZWI ŁAZIENKI W 
CELU ZAPEWNIENIA DOPŁYWU POWIETRZA!
Przypominamy:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji w sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych użytkownik lokalu 
wyposażonego w przewody i kanały dymowe lub spalino-
we oraz wentylacyjne jest obowiązany:
1) zapewnić ich sprawność techniczną i użytkową
2) w przypadku wystąpienia objawów świadczących  
o zagrożeniu bezpieczeństwa lub mienia – zaniechać 
użytkowania instalacji gazowej i podjąć stosowne dzia-
łania zaradcze oraz poinformować właściwe służby i wła-
ściciela o wystąpieniu zagrożenia,
3) systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne,
4) informować właściciela budynku o niewłaściwym funk-

dokończenie ze strony 1.

cjonowaniu urządzeń spalinowych, dymowych lub  wen-
tylacyjnych.
Użytkownik lokalu obowiązany jest zapewnić drożność 
urządzeń spalających gaz, drożność rur łączących urzą-
dzenia z kominem. Chodzi w tym przypadku o drożność 
dla powietrza dopływającego do palnika urządzenia ga-
zowego, drożność toru spalinowego od palnika poprzez 
łącznik do przewodu kominowego. Ten wymóg technicz-
ny wprawdzie kompetencyjnie należy do użytkownika 
lokalu, ale technicznie powinien być wykonany przez 
właściwy personel.
I jeszcze jedno:
W czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik 
lokalu powinien:
1) zapewnić pełna sprawność techniczną i użytkową 
urządzeń gazowych stanowiących wyposażenie lokalu,
2) utrzymywać znajdujące się w lokalu elementy instala-
cji gazowej, urządzeń spalinowych i wentylacyjnych oraz 
urządzenia gazowe w należytym stanie technicznym  
i użytkowym,
3) zapewnić wykonanie niezbędnych czynności konser-
wacyjnych.
Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może 
być powierzona wyłącznie osobom posiadającym 
świadectwa kwalifikacyjne.
Oczywiście za drożność przewodów wentylacyjnych, 
spalinowych i dymowych odpowiada właściciel, zarządca 
budynku, w naszym przypadku Spółdzielnia.

(RW)

PRZYSZŁOŚĆ POJAWI SIĘ SAMA
Wiedząc, że ma nadejść Boże królestwo, 
czekamy na nie. Zamiast żyć w naszej 
przeszłości i ubolewać nad straconym 
czasem, spoglądamy z nadzieją w przy-
szłość. Zamiast żyć w czasie, który tyl-
ko upływa, żyjemy w czasie, który ma 
przyjść. Wszystkie szanse zmarnowane 
w przeszłości nie mogą przeważyć tej 
jednej wielkiej szansy, która pozostała 
– tej, którą nam proponuje przyjście 
Boga.

Czekanie, prawdziwe oczekiwanie, 
zawsze ma w sobie rys pewnej uwagi. 
Całe nasze zainteresowanie koncentru-
jemy na Nim, a to oznacza, że odwraca-
my się od tego wszystkiego, co bezpo-
średnio czy pośrednio nie ma z Nim nic 
wspólnego. Jakże mielibyśmy na Nie-
go czekać, zajęci tysiącami błahostek?  
Jeżeli przyszłość ma nadejść, to nie mu-
simy za nią gonić. Jeśli Bóg przyjdzie, 
to nie trzeba nam pracować nerwowo 
i zachłannie. „Jeżeli Pan domu nie zbu-
duje, na próżno się trudzą ci, którzy go 
wznoszą. Jeżeli miasta Pan nie strzeże, 
daremnie czuwają straże (PS 127,1).

Jeśli cokolwiek robimy, to po to, 
żeby przygotować drogę Panu. Jak 
przygotowujemy Panu drogę? Posze-
rzając nasze bramy. To nasza tęsknota, 
oczekiwanie, otwartość torują Mu dro-
gę. Właściwą pracę On wykonuje. Je-
żeli się martwimy, to z reguły, dlatego, 
że Jemu nie pozwalamy przyjść. Sami 
chcemy budować naszą przyszłość 
albo w najlepszym razie – Boże króle-
stwo, zamiast pozwolić, żeby to ono 
przyszło do nas.
PRZYSZŁOŚĆ PRZYCHODZI DO NAS

Dla człowieka naturalnego, czyli 
tego, który nie zna jeszcze Ewangelii, 
przyszłość jest tym, ku czemu on zmie-
rza. Człowiek kroczy w przyszłość. Chce 
nią zawładnąć, posiąść ją, „fabryko-
wać” i kształtować. Myśli o przyszłości, 
inwestuje w nią. Całe życie upływa mu 
na zabezpieczaniu sobie przyszłości. 
Chrześcijanin natomiast nie kroczy ku 
przyszłości, ale to przyszłość ku nie-
mu zmierza. To nie on przybliża się do 
królestwa Bożego, bo do niego przybli-
żyło się królestwo Boże (por. Mk 1,15).  
A w modlitwie „Ojcze nasz” nie mówi-
my: „przyjdziemy do królestwa Twego”, 
ale adveniat regnum tuum – „przyjdź 
królestwo Twoje”.

Nie musimy wybiegać ku przyszło-
ści, bo to ona wychodzi do nas. Nie 
ta groźna, przerażająca, lecz wspania-
ła, szczęśliwa, bowiem Bóg jest naszą 
przyszłością. To odwraca zupełnie za-
równo nasze dotychczasowe pojęcie 
czasu, jak i cały sposób życia.

 Wilfrid Stinissen

UWAGA NA
PIECYKI

KĄPIELOWE

• Zatwierdzenie zmian do Regulaminu Zarządu.
• Zatwierdzenie zmian do Regulaminu przeprowa-
dzania przetargów na pierwszeństwo ustanawia-
nia tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie 
prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”  
w Radomiu.
• Zatwierdzenie zmian do Regulaminu tworzenia  
i wykorzystania funduszu remontowego w Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Ustronie.

Zmiany w regulaminach były niezbędne ze względu 
na konieczność dostosowania ich do obowiązują-
cych przepisów prawa i polegały na usunięciu nie-
istniejących terminów prawnych takich jak Zebranie 
Przedstawicieli, Grupy Członkowskie.
Szczegółowych informacji dotyczących zmian w re-
gulaminach można uzyskać w siedzibie Spółdzielni 
w pokoju nr 36. Teksty jednolite regulaminów nieba-
wem ukażą się na stronie internetowej Spółdzielni.

 (MK)

Z działalności
Rady

Nadzorczej
dokończenie ze strony 1.
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ZAPRASZAMY WSZYSKIE DZIECI 
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ Z OKAZJI
NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI !!!

CEL KONKURSU:Celem spotkania jest wspólne przeży-
wanie radości w 91 rocznicę odzyskania niepodległości z 
pieśnią i piosenką na ustach.
REPERTUAR: do przygotowania jedną lub więcej utwo-
rów o tematyce patriotycznej

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: do 2 listopada do Klubu Osiedlowego 
„Ustronie”, ul. Sandomierska 14, tel. 048 385 74 15 (na zgłoszeniach powin-
no znajdować się imię, nazwisko, adres, telefon oraz wiek uczestnika, ilość 
uczestników w zespole i nazwa zespołu, teksty piosenek, autor tekstu i muzyki)
ZAPOTRZEBOWANIE TECHNICZNE: na zgłoszeniu proszę podać ilość mikrofo-
nów, wejścia do gitar itp.,podkłady muzyczne bądź akompaniament we własnym 
zakresie.
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy oraz ciekawe nagrody!!!

Na uroczysty koncert zapraszamy uczestników, rodziców oraz nauczycieli 6 listo-
pada o godz.14.00 do Klubu Osiedlowego „Ustronie ul. Sandomierska 14.

ZAPRASZAMY WSZYSKIE DZIECI 
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

PLASTYCZNYM Z OKAZJI 
NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI !!!

TEMAT: „11 Listopad – Dzień Radości z Wolnej Ojczyzny”
CEL KONKURSU: 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 
latach zniewolenia przez zaborców. Choć jest zniszczona, zdewastowana to na  
twarzach rodaków rysuje się uśmiech i duma, że ich kraj znów należy tylko do nich. 
Z wiarą w sercu i biało-czerwoną flagą w reku Polacy pragną odbudować ojczyznę.
Celem konkursu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z problematyką odzyskania 
przez Polskę niepodległości, przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wol-
ność kraju w początkach XX wieku.
TECHNIKA: dowolna, FORMAT: nie mniejszy niż A3
GRUPY WIEKOWE:
– do 7 lat,    – od 8 do 10 lat, – od 11 lat
TERMIN NADSYŁANIA PRAC: do 2 listopada do Klubu Osiedlowego „Ustronie”
ul. Sandomierska 14, tel. 48 385 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 6 listopada o godz.14.00 do Klubu Osiedlowego „Ustronie”  
ul. Sandomierska 14.




