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TERMOMODERNIZACJA

Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych, budowa placów 

zabaw dla dzieci to zmiany, jakie cze-
kają osiedle „Ustronie”. „Mamy wiele 
do zrobienia” – zdradza nowy prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” 
- Zbigniew Zieliński.

Prace termomodernizacyjne na naszym osie-
dlu ruszyły na dobre. Na 20 budynkach (14 
na Prędocinku, 4 na Osiedlowej i 2 na Mło-

dzianowie) ruszyły roboty budowlane, zgodnie  
z zatwierdzoną kolejnością.
Na kolejne 22 budynki przygotowywana jest doku-
mentacja audytowa (do kredytu termomoderniza-
cyjnego), oraz projektowa.

Aby usprawnić prace na obiektach poddawa-
nych termomodernizacji i aby były one jak najmniej 
kłopotliwe, zarówno dla mieszkańców, jak i wyko-
nawców, administracje osiedla udzielają informacji,  
co do terminów realizacji, oraz wszelkich szczegó-
łów technicznych.

Prosimy również, o usuwanie zabudowy 
balkonów, zdejmowanie anten, podwieszanych 
suszarek oraz ogólnego uporządkowania balko-
nów tak, by pracownicy firm dociepleniowych 
mogli swoje roboty wykonywać bez utrudnień  
i zatrzymań. Wszelkie szczegóły można uzgadniać  
z inspektorami nadzoru Spółdzielni.
Wygląd balkonu ma wpływ na estetykę całego obiek-
tu. Oprócz oryginalnej kolorystyki zaprojektowanej  
i wykonywanej pod kontrolą fachowca, SM „Ustro-
nie” wprowadza w tym roku montaż ozdobnych 
płyt balkonowych. Tak, więc, otrzymacie Państwo, 
jak sądzę, produkt estetyczny, dla którego można 
poświęcić odrobinę własnego indywidualizmu.

(RW)

Olga Piasecka: Jest Pan od niedawna peł-
niącym obowiązki prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Ustronie”. Jakie zmiany 
czekają osiedle?
Zbigniew Zieliński - Sądzę, że Ustronie, jako 
ogromne osiedle zasługuje na to, by stać się 
miejscem atrakcyjnym. Najważniejszą, bowiem 
sprawą w funkcjonowaniu spółdzielni jest upo-
rządkowanie dotychczasowych metod i spo-
sobów komunikowania się z mieszkańcami.  
Otóż komunikowanie się z lokatorami nie może 
polegać wyłącznie na wysyłaniu podwyżek 
czynszu, na przypominaniu o kolejnych nieza-
płaconych ratach. Musi to być taki tryb komuni-
kacji, w której ludzie mają szansę na przesyła-
nie swoich pomysłów i zadań do spółdzielni.

Rozmowa z panem A.Łuczyckim 
– przewodniczącym Rady Nadzorczej SM USTRONIE

-, Z jakimi pomysłami wystartował Pan do Rady 
Nadzorczej?
-, Chcę usprawnić osiedle, ponieważ dociera do nas 
mnóstwo uwag krytycznych dotyczących poprzed-
niej Rady Nadzorczej jak i Zarządu. Chciałbym także 
uporządkować sprawy centralnego ogrzewania oraz 
zlikwidować bałagan i brud na osiedlu. Dokończenie na stronie 2.

-, Na jakie efekty pracy nowej Rady Nadzorczej 
możemy liczyć w najbliższym miesiącu?
-, Już powołaliśmy nową komisję dotykającą sys-
tematyki termomodernizacji oraz ogrzewania.  
Teraz skupiamy się na rozliczaniu kosztów ciepła  
w naszej spółdzielni. 

Dokończenie na stronie 2.

Biuletyn
spółdzielczy
- to próba szerszego przekazywania istotnych 
działań, sygnalizowania tendencji i wyraża-
nia opinii. Redagowanie biuletynu w rów-
nym stopniu jest zadaniem spółdzielni jak  
i jej członków. Zapomnijmy, więc o praktyce 
publikowania tylko artykułów sygnowanych 
przez Radę i Zarząd. Ostatnie - wciąż jeszcze 
rozpamiętywane – Walne Zgromadzenie obfi-
towało w deklaracje jawności funkcjonowania 
spółdzielczych organów. Wybrani członkowie 
Rady Nadzorczej, a wcześniej krytycy posunięć 
„Starej Rady” i „Starego Zarządu” zapewnia-
li, że standardem będzie jawność, rzetelność 
oraz uczciwość. Wierzymy gorąco, iż tak się 
stanie. Wierzymy, bo ruch spółdzielczy liczący 
grubo ponad sto lat oparty jest na zdrowych 
podstawach kompetencji i solidarności. 

Olga Piasecka

Czytaj na stronie 4.

Nareszcie     wakacje!

Szansa dla 
Ustronia
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1. O.P. A propos komunikacji z miesz-
kańcami? Jaki ma Pan pomysł na nią?

Z.Z. - Już na samym początku funkcjo-
nowania tej rady i zarządu zgłosiło się do nas 
wiele osób. Być może jest to wynik tego, że 
jest nowa rada, nowy zarząd, a co za tym idzie 
nowe oczekiwania i nadzieje mieszkańców. 
Lokatorzy sugerowali między innymi, żeby  
w stopniu większym niż do tej pory zająć się 
regularnym organizowaniem spotkań rodzin-
nych na terenach osiedla. Już w te kilka dni do-
stosowaliśmy się do tych oczekiwań. Oprócz 
działań gospodarczych, które mają pomóc  
w eliminacji zadłużenia, poprawić finansową
kondycję spółdzielni, chcemy nawiązać do 
wcześniejszej tradycji. Bardzo dobrze wypa-
da akcja prowadzona przez spółdzielnie, któ-
ra łączy się z uprawianiem piłki nożnej. Dru-
żyny z Ustronia od lat wygrywają i pozostają 
na najwyższym poziomie. Na osiedlu mieszka 
tak dużo ludzi, że nie trudną rzeczą byłoby 
znalezienie kilkudziesięciu wolontariuszy, ani-
matorów, którzy chcieliby się przyczynić do 
ponownego rozkwitu działalności kulturalnej. 

O.P., Z jakimi problemami boryka się 
osiedle Ustronie?

Z.Z. -  Mamy ogromy katalog problemów. 
Zaczyna się on od nieuregulowanych czyn-
szów przez ludzi i tutaj zaległości mieszkań-
ców są ogromne. Musimy również zacząć od 
remontu i modernizacji sieci ulic, kładek, bo  
z tym jest bardzo źle. Oczywiście będzie-
my do tego angażować miasto i liczymy na 
współpracę. Problemem są także starzeją-
ce się budynki, które zostały zaopatrzone  
w szkodliwy azbest. By ten proces zahamo-
wać realizujemy projekt termomodernizacji. 
Na osiedlu nie ma wielofunkcyjnego nowo-
cześnie zaprojektowanego ośrodka kultury. 
Chcielibyśmy doczekać chwili, kiedy w 30 
tysięcznym „miasteczku” pojawi się placówka 
kulturalna, w której znajdą się sale specjali-
styczne, gdzie można będzie prowadzić za-
jęcia teatralne, muzyczne, plastyczne oraz 
taneczne. Niestety na ten moment takich 
warunków nie mamy. Problemem są także 
zdemolowane sklepy, porysowane ściany bu-
dynków, wyrwane zamki itd. Temu mówimy 
zdecydowane NIE!

O.P. Czy ma Pan pomysł na rozwiąza-
nie tych problemów? Jeżeli tak to, jaki?

Z.Z. - Pomysłów jest dużo, ale każdy  
z nich nawiązuje do społecznego zaangażo-
wania. Jeżeli ludzie w większym niż do tej 
pory stopniu poczują, że od ich aktywności 
cokolwiek zależy to problemy stopniowo się 
rozwiążą. Wspaniale byłoby gdyby każdy 
mieszkaniec płacił czynsz, ponieważ niepła-
cenie czynszu jest nieuczciwością, podczas 
gdy inni to robią. Na Walnym Zgromadzeniu 
to mieszkańcy dostrzegli, że pewne procesy 
także po stronie zarządu miały wadliwy cha-

Dokończenie ze strony 1.

rakter. My jesteśmy nastawieni na to, żeby 
pracować przy rozsuniętej kurtynie. Chcemy, 
by ludzie patrzyli nam na ręce, jako że rze-
telnie wykonujemy te wszystkie prace. Wtedy 
ludzie maja świadomość, że robimy to w spo-
sób rzetelny. 

O.P. Jakie inwestycje są planowane  
w najbliższym czasie?

Z.Z. - Już niedługo będziemy organi-
zować place zabaw dla dzieci. W tym roku 
zmodernizujemy 20 budynków mieszkalnych,  
w przyszłym chcemy żeby to była liczba więk-
sza. Przede wszystkim ocieplamy budynki  
i robimy to kompleksowo łącznie z wymianą 
okien, drzwi z montowaniem domofonów.  
Do kolejnych inwestycji zapraszamy już więk-
szych inwestorów oraz miasto. Rozważamy 
także adaptację budynków z przeznaczeniem 
dla zadłużonych mieszkańców, żeby móc od-
blokować ogromne zadłużenie.

O.P. Jakie widzi Pan szanse na rozwój 
Ustronia?

Z.Z. – Szanse są duże. Ale niestety Ustro-

nie jest jednym z najbardziej zaniedbanych 
osiedli w Radomiu. Mamy wiele do zrobienia. 
Działamy w organizmie miejskim i współpra-
cujemy z wieloma osobami, co daje ogromną 
szansę na rozwój osiedla. Przynajmniej raz  
w roku Ustronie jest miejscem pielgrzymek dla 
pozostałych mieszkańców miasta w związku  
z ulicą Jana Pawła II i z czczeniem pamięci 
wybitnego Polaka. Chcemy to kontynuować  
z całych sił i rozwinąć w tym miejscu coś w 
rodzaju małego amfiteatru lub muszli kon-
certowej. Pierwsze kroki już za nami. Otrzy-
maliśmy zgodę Urzędu Miejskiego, by działki 
przylegające do naszego terenu włączyć do 
planu zamiany gruntów. To osiedle powinno 
przyciągać swoimi ogromnymi terenami zie-
lonymi, oczkami wodnymi, placami zabaw. 
Jesteśmy na etapie przekazywania terenu 
znajdującego się pomiędzy jednostkami A i B 
pod Park Miejski. Działania te, sądzę, są nie-
zbędne do poprawy życia na Ustroniu.

Dziekuję za rozmowę.
Olga Piasecka

Rozmowa z panem A.Łuczyckim 
– przewodniczącym Rady Nadzorczej SM USTRONIE

Sprawdzamy także wszystkie sygna-
ły o nadużyciach, które popełnił po-
przedni Zarząd albo członkowie Rady 
Nadzorczej. Oczywiście mamy takie 
sygnały, ale są to rzeczy niesprawdzo-
ne na dzień dzisiejszy, więc nie chcę 
nikogo oskarżać.
-, Niedawno zaskarżono uchwałę do-
tyczącą wyboru Rady Nadzorczej. 
Spodziewał się Pan tego?
-, Tak. Spodziewałem się takiej reakcji 
poprzedniej ekipy. Zastanawiałem się 
tylko, jakiego argumentu użyją nasi 
oponenci. Mówiłem o tym na jednej z 
części Walnego Zebrania Członków, ale 
wtedy Pan Zelek mocno zaprzeczał, że 
jego obóz ma takie zamiary. Pod wnio-
skiem do sądu podpisała się Pani Wie-
sława Śledź, członek RN poprzedniej 
kadencji. Skarga dotyczy niespójnych 
zapisów statutu w kwestii wyboru 
Rady Nadzorczej. 
-, Co Pana poruszyło w związku z za-
skarżeniem tej uchwały?
-, Po pierwsze to, że robią to osoby, 
które przygotowały obowiązujący sta-
tut. Zniweczyły go z braku umiejętności 
albo uczyniły to świadomie, aby mieć 
furtkę w razie niekorzystnych wyników 
wyborów. Nie wiem, co jest gorsze.  
Po drugie zarząd reprezentowany 
przez Pana Zelka nie uczynił nic, poza 
słowami, aby wyjaśnić sądowi sprzecz-
ności zawarte we wniosku. Zaniecha-
nie to świadczy o współudziale w two-
rzeniu wniosku. Po trzecie ewentualne 
przyjęcie przez sąd wniosku o zawie-
szeniu działania nowo wybranej RN, 
skutkowałoby pełnej niekontrolowanej 
przez nas mieszkańców działalności 
zarządu z Panem Zelkiem na czele. 

-, Jak zareagowała na to Rada Nad-
zorcza?
-, Odwołaliśmy Prezesa Zelka. Próbo-
waliśmy wręczyć mu wypowiedzenie 
umowy o pracę. Niestety odmówił 
przyjęcia i podpisania jej i wziął urlop 
na żądanie. (Oczywiście to nie wstrzy-
muje okresu wypowiedzenia). Prezes 
Wiosna złożył wniosek o zwolnienie. 
Natychmiast ogłosiliśmy konkurs na 
funkcję prezesa SM Ustronie i liczymy 
na wiele wniosków od potencjalnych 
kandydatów. Do pełnienia obowiązków 
prezesa oddelegowaliśmy, (do czego 
zmusza na ustawa Prawo spółdziel-
cze) członka RN Pana Zbigniewa Zie-
lińskiego. 
-, Co Pana zdaniem uniemożliwia roz-
wój Ustronia?
-, Myślę, że są to kwestie pewnych 
zaniechań. Do tej pory nie odzyskano 
pieniędzy, które winni są lokatorzy, a ta 
kwota jest olbrzymia (14 mln złotych). 
Nie tak dawno (8 lipca) dowiedziałem 
się, że Sąd ogłosił wyrok w sprawie 
podpisanej przez Pana Krześniaka  
i Pana Wiosnę bardzo niekorzystnej 
dla Spółdzielni umowy na dzierżawę 
terenu „sadku” przy ulicy Osiedlowej. 
To jedna z kilku spraw, jakie pośrednio 
lub bezpośrednio Spółdzielnia toczy  
z byłym prezesem. 
-, Mieszka Pan na tym osiedlu.
Co najbardziej się panu w nim podo-
ba, a co nie?
-, To, że tu mieszkam (śmiech). My-
ślę, że najbardziej podobają mi się 
nowe boiska i basen, który powstaje. 
Zdecydowanie nie odpowiada mi brud  
i skąpa zieleń.

Z Andrzejem Łuczyckim – przewodniczącym 
Rady Nadzorczej rozmawiała Olga Piasecka

Dokończenie ze strony 1.

Szansa dla 
Ustronia
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Recenzje... 
Akcja filmu rozgrywa się w latach 70-tych w małym

miasteczku w środku 
Danii. Allan – główny 
bohater jedenastoletni 
chłopiec – wychowuje 
się w rodzinie z nerwo-
wym ojcem, bezsilną 
matką i molestowaną 
siostrą. Podczas cere-
monii żałobnych jed-
nego z sąsiadów Allan 
odkrywa w ojcu mistrza 
wygłaszania mów po-
grzebowych, będąc 
jednocześnie płaczli-

wym właścicielem niewielkiego sklepiku. Podczas roz-
paczliwego płaczu „głowa rodziny” grozi, ze się zabije  
i w tym celu za każdym razem prosi do swojego łóżka 
piętnastoletnią córkę Sanne celem „uspokojenia emocji”.
O całej sytuacji dowiaduje się starszy brat nieletniego 
rodzeństwa i postanawia je zabrać do siebie.
Oglądając obraz, widz szybko staje się jakoby człon-
kiem rodziny, będąc bezpośrednim obserwatorem akcji. 
Z minuty na minutę bohaterowie stają się coraz bar-
dziej emocjonalni, i w brawurowy sposób wykonują 
pracę aktorską, a sceny filmu wywołują dreszczyk
emocji, niekiedy śmiech, a zaraz potem smutek.
„Sztuka płakania” – w mojej ocenie - jest jednym  
z najlepszych filmów kina niezależnego. Reżyser i sce-
narzysta zadbali, by obraz był jak najbardziej natural-
ny, tym bardziej, że głównymi bohaterami są aktorzy 
amatorzy.

(ZIL)

„Sztuka płakania”

W dniu 28.06.2010 roku wybrano 
Prezydium nowo powołanej Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„USTRONIE”, do której należą:

Andrzej Łuczycki – Przewodniczący Rady 
Nadzorczej,
Zbigniew Zieliński – Z-ca przewodniczące-
go Rady Nadzorczej,
Wanda Chodyń – Sekretarz Rady Nadzor-
czej,
Aleksander Kiliszek – Przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej,
Tadeusz Wołczyński – Przewodniczący 
Komisji Technicznej Utrzymania zasobów 
Mieszkaniowych, 
Janusz Ziętek – Przewodniczący Komisji 
Statutowej, 
Krzysztof Jasiński – Przewodniczący Ko-
misji Społeczno - Kulturalnej 
Marian Borowski – Przewodniczące Komi-
sji Termomodernizacji i Ciepłownictwa

Informacje
Rady Nadzorczej

Kolejna porcja rozważań dla 
prywatnych medytacji:

Urabiać przeszłość!

Człowiek sam decyduje o tym, 
czy przeszłość będzie ciężarem, któ-
ry pociągnie za sobą i sprawi, że jego 
postępowanie będzie stereotypowe 
i niejako wymuszone; czy też prze-
szłość będzie jego kapitałem. To, co 
zdarzyło się w naszym wcześniejszym 
życiu, nie jest zrobione z granitu. Jest 

ot raczej ciasto, które możemy ura-
biać i wciąż nadawać mu nową formę.  
To niezwykle ciekawa praca – pozwa-
lać, aby to, co zdawało się być odar-
te z wszelkiego sensu, zyskało sens. 
Byłoby cynicznym materializmem 
myśleć, że to, co już się wydarzyło, 
pozostaje niezmienne i trwałe. Zda-
rzenia jako faktu oczywiście nie da się 
zmienić ani sprawić, żeby nigdy nie 
zaistniało, lecz substancją zdarzenia 
nie jest jego faktograficzność, ale du-
chowy sens, jego znaczenie – a to za-
wsze jest otwarte na zmianę i rozwój.

Wilfrid Stinissen

W dniu 19.07.2010 roku w siedzibie 
Spółdzielni przy ul. Wyścigowej 19 w Rado-
miu odbyło się trzecie plenarne posiedzenie 
Rady Nadzorczej. Celem posiedzenia były 
sprawy związane z: zatwierdzeniem planu 
i zakresu pracy poszczególnych Komisji 
Rady Nadzorczej, informacją o bieżącej 

pracy Zarządu Spółdzielni, ustaleniami ter-
minu posiedzenia komisji konkursowej oraz 
zapoznaniem się z procedurą konkursową 
zawartą w Regulaminie przeprowadzania 
konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE”. 

Arkadiusz Michalski

ROZWAŻANIA

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Do naszego zespołu redakcyjnego dołączyli: pani Olga Piasecka oraz pan Arkadiusz Michalski.
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WAŻNE TELEFONY
SM USTRONIE

ul. Wyścigowa 19, 26 – 611 Radom

●Dział Obsługi Mieszkańca:
   48-385-74-00 do 02
●Sekretariat: 48-385-74-03
●Administracja Jedn. A: 48-385-74-13
●Administracja Jedn. B: 48-385-74-16
●Administracja Jedn. C: 48-389-67-83
●Administracja Jedn. M: 48-389-67-84
●Administracja Jedn. P– w siedzibie
  spółdzielni: 48-385-74-00
●Pogotowie Techniczne: 48-385-74-04

Awarie dźwigów należy zgłaszać:
- w dni powszednie: od godz. 1500 
– 2300  na numer tel. 48/ 385 74 04

- w niedziele i święta od godz. 800 -2000 
na numer telefonu 48/ 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
Jednostka M – 880 916 505

POGOTOWIE DŹWIGOWE
W SM USTRONIE

KomunikatY - ogłoszenia
UWAGA AMAZONKI 
Informujemy, że jest realizowany program 

profilaktyczny pt. „Terapia przeciwobrzękowa
dla kobiet po mastektomii” w klubie Osiedlo-
wym „Ustronie” ul. Sandomierska 14. Program 
ten jest sfinansowany przez Gminę Miasta
Radom i będzie trwał do 15 grudnia 2010r. 
(wykluczeniem miesiąca lipca i sierpnia).  
Informacji można uzyskać pod numerem  
telefonu: 606-164-526.

Słowa podziękowania w imieniu kobiet 
po mastektomii kierujemy d Prezydenta Mia-
sta Radomia Pana Andrzeja Kosztowniaka, 
Wiceprezydent Miasta Radomia Pani Anny 
Kwiecień, Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Radomiu Pana Dariusza Wójcika,
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecz-
nej Pani Ewy Skoczek, Pani Elżbiety Swend z 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej  oraz 
dobrym duchom naszej społeczności.

Teresa Wojciechowska oraz
Stowarzyszenie Klub-Kobiet po mastektomii

“Amazonki-Dana”

Nareszcie
wakacje!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustro-
nie”, jak co roku, organizuje dla 

dzieci i młodzieży na naszym osiedlu 
„Akcję Lato 2010”. Najmłodsi „Ustro-
niacy” mogą bawić się nie tylko  
w placówkach spółdzielni. Od ponie-
działku do piątku działają 3 świetlice 
- „Kubuś”, „Młodzik” i „Sputnik” oraz 
Klub Osiedlowy „Ustronie”, gdzie 
przygotowane są atrakcje dla mło-
dych mieszkańców naszego osiedla. 
Inauguracja wakacji odbyła się 1 lip-
ca, gdzie dzieci mogły przejechać 
się specjalnym samochodem stra-
żackim, rozwijać swoje talenty pla-
styczne oraz rywalizować w różnych 
konkursach sportowych. Po niema-
łym wysiłku na uczestników czekał 
słodki poczęstunek oraz „Letnie kino” 
w chłodnych pomieszczeniach klubu 
osiedlowego.

Każdego dnia w placówkach 
spółdzielni dzieci rysują, grają na 
grach telewizyjnych i planszowych, 
biorą udział w turniejach w piłkarzyki, 
bawią się oraz wychodzą na ciekawe 
zajęcia. W poniedziałki dzieciaki rzu-
cają wielkimi kulami na kręgielni G2, 
we wtorki i czwartki chodzą do Auto-
mobilklubu, gdzie oprócz interesują-
cych zajęć, mogą próbować jazdy na 
gokartach, we środy oglądają super 
produkcje w kinie „Helios”, w piątki 
mają piknik na Godowie, super zaba-
wę w „Hula parku” albo „Letnie kino”. 

W czwartki i piątki mali sportowcy 
mają okazję nauczyć się gry w tenisa 
ziemnego.

Taki plan tygodniowy obowiązy-
wał w lipcu i kontynuowany będzie 
również w sierpniu. Co drugą środę 
dzieci wyjeżdżają na wycieczki auto-
karowe.  Atrakcją pierwszej wyprawy 
była pływalnia w Ostrowcu Święto-
krzyskim, gdzie podopieczni z we-
sołymi krzykami zjeżdżali z krętych 
rur. Wielkim powodzeniem cieszył 
się również „wir wodny”, w którym 
młodzi pływacy próbowali swych 
sił w sztucznych falach. Po dwóch 
godzinach nikt nie chciał wychodzić  
z basenu, ale czekały nas kolejne 
atrakcje. Mali „Ustroniacy „przemieni-
li się w paleontologów i wykopywali 
szkielety dinozaurów w „Jura Parku” 
w Bałtowie. Mogli na własne oczy zo-
baczyć prawdziwe ślady tych potęż-
nych stworzeń żyjących miliony lat 
temu oraz dotknąć modeli gigantycz-
nych gadów.  Kolejną przygodą była 
podróż po „Zwierzyńcu Bałtowskim”. 
Dzieci oglądały wielbłądy, owce, wil-
ki, szopy, skunksy i małpy rozrabiaki, 
które jednemu z uczestników zabra-
ły okulary przeciwsłoneczne. Mali 
podróżnicy szczególnie grzecznie 
zachowywali się przy lamach, mając 
świadomość, że śmiałek, który zde-
nerwuje te zwierzęta może zostać 
opluty! W wesołym miasteczku dzieci 
bawiłyby się do północy, ale niestety 
musieliśmy wracać do domu.
Kolejne wycieczki organizowane przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Ustro-
nie” to wyjazdy do Warszawskiego 
ZOO oraz Muzeum Techniki(wystawa 
klocków lego), na basen do Ostrowca 

Świętokrzyskiego oraz Kozienic.
Nie zapominamy również o najnow-
szych premierach filmów dla dzieci. 
W Klubie Osiedlowym „Ustronie” od-
bywają się zajęcia plastyczne, tanecz-
ne, karaoke, „Letnie kino”, rozgrywki 
ping-ponga i darta.
Na boisku PSP nr 9 rozgrywane są 
eliminacje do Turnieju Piłki Nożnej  
„Z podwórka na stadiony”, gdzie dru-
żyny z osiedla walczą o wejście do 
finałów ogólnomiejskich. Miejmy na-
dzieję, że nasza drużyna po raz kolej-
ny zdobędzie pierwsze miejsce!

Zapraszamy wszystkich do udziału 
w letnich konkursach plastycznych  
i fotograficznych.

Szczegółowy plan „Akcji Lato 2010” 
oraz regulaminy konkursów znajdują 
się na stronie internetowej

www.ustronie.radom.pl
oraz w naszych placówkach:
Świetlica „Młodzik”
ul. Świętokrzyska 25 tel. 48 385 74 11
Świetlica „Kubuś”
ul. Osiedlowa 28 tel. 48 385 74 12
Świetlica „Sputnik”
ul. Gagarina 21/23 tel.  48 385 74 14
Klub Osiedlowy „Ustronie”
ul. Sandomierska 14 tel. 48 385 74 15.

(GK)

Informujemy, że przy ul. Komando-
sów 2- teren Nieruchomości Nr II (od 
strony południowej - w skarpach po 
obu stronach) planowana jest budowa 
garaży typu boksowego na warunkach 
prawa odrębnej własności.
Pierwszeństwo mają mieszkańcy o sta-
tucie odrębnej własności mieszkania,  
w razie braku zainteresowania, oferta 
aktualna dla pozostałych mieszkańców.
Ilość garaży ograniczona – 28 sztuk. Po-
wierzchnia około 22 m2.
Koszt w zależności od wyboru wyko-
nawcy, w granicach 20- 25 tyś zł. Wy-
bór wykonawcy wspólny po ogłoszeniu 
przetargu i opracowaniu projektu. 
Budowa pod patronatem spółdzielni. 
Chętnych prosimy o kontakt pod numer 
telefonu 0600-435-071.

Planowana budowa garaży
przy ul. Komandosów 2
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CZEKANIE
Popatrz na psa uwiązanego przed sklepem
o swym panu myśli
i rwie się do niego
na dwóch łapach czeka
pan dla niego podwórzem łąką lasem domem
oczami za nim biegnie
i tęskni ogonem

pocałuj go w łapę
bo uczy jak na Boga czekać

Wiersz ks. Jana Twardowskiego ze zbioru PIW 
„Jak tęcza co sobą nie zajmuje miejsca”





ZAMÓW: www.wodapierrot.pl


