
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA RECENZJE KONKURSY

Od 17 września obowiązywać bę-
dzie nowa taryfa opłaty za ciepło.

Wakacje dobiegły końca, a jak mówi powiedze-
nie „Wszystko, co dobre, szybko się kończy”. 

W tym roku „Akcja Lato” obfitowała w wiele atrak-
cji i ciekawych zajęć. Oprócz wyjść do kina, krę-
gielni, automobilklubu, na lekcje tenisa oraz mnó-
stwa zabaw na świeżym powietrzu połączonych  
z grillowaniem odbywających się w Radomiu, 
dzieci podróżowały także do Warszawy, Ostrowca 
Świętokrzyskiego, Bałtowa czy Królewskich Źró-
deł.

 O ponad 4,84 procent drożeje 
ciepło dostarczane przez spółkę cie-
płowniczą Radpec.

 Zgodnie z decyzją Nr OWA-
-4210-19(10)/2010/158/IX/JW/RW 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
RPEC Radpec S.A. podniosło cenę za 
dostarczone ciepło.

Poprawa komunikacji między 
zarządem, administracją  

a lokatorami, instalacja syste-
mu monitorowania oraz termo-
modernizacja bloków to nie-
liczne ze zmian, jakie czekają 
osiedle USTRONIE.
- „Chcemy odbudować dobre 
relacje z mieszkańcami” – mówi 

nowy prezes S.M. USTRONIE – Pan Piotr Skoczylas. 

Olga Piasecka: Chce Pan zbudować dobre relacje 
między zarządem, administracją a lokatorami. Ma Pan 
już konkretny plan na nie?
Piotr Skoczylas:  Podczas opracowywania koncepcji 
funkcjonowania S.M. USTRONIE przeprowadziłem ana-
lizę, z której wynika wiele problemów.

RADPEC 
PODNIÓSŁ 

CENĘ CIEPŁA

Szykują się 
duże zmiany

Informacje
Rady Nadzorczej
Konkurs został rozstrzygnięty
– Członek Zarządu ds. Technicznych wybrany.

Rada Nadzorcza przeprowadziła kon-
kurs na stanowisko Członka Zarządu 

ds. Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej 
„USTRONIE”. Zgodnie z § 48 ust. 2 Statutu 
powołała w dniu 6.09. 2010 r. – Pana Jerze-
go Dąbrowskiego. 
 Do konkursu przystąpiło 9 kandy-
datów. Kandydaci przedstawili bardzo intere-
sujące koncepcje funkcjonowania i rozwoju 
naszej Spółdzielni. Pan Jerzy Dąbrowski, 
oprócz wizji działania pionu, którym miałby 
kierować, wykazał się wysoką wiedzą tech-

Zakończenie wakacji
na osiedlu „Ustronie”.

Dokończenie na stronie 4.

Dokończenie na stronie 2.

Komunikat
W związku z ukazaniem się informacji doty-
czącej budowy garaży przy skarpach przylega-
jących do parkingu społecznego na jednostce 
„A” w biuletynie „USTRONIE” nr 36 lipiec 2010 r. 
informujemy, że obecny Zarząd i Rada Nadzor-
cza nie dała rekomendacji do projektowania czy 
budowy, jakichkolwiek obiektów w tym miejscu. 
Obecnie toczą się prace koncepcyjne nad zago-

spodarowaniem terenu należącego do zasobów 
SM „USTRONIE”. Po weryfikacji terenu będą-
cego własnością spółdzielni i po konsultacjach  
z mieszkańcami, podjęte będą decyzje w spra-
wie ewentualnej budowy, nowych budynków 
mieszkalnych, garaży czy zakładania nowych 
miejsc parkingowych. Każda decyzja podej-
mowana będzie z uwzględnieniem potrzeb 
członków spółdzielni, obowiązujących przepi-
sów prawa i z poszanowania oczekiwań osób 
mieszkających w sąsiedztwie.

(AM)

4 letnia Ada Stepniewska odbiera nagrodę za pracę w konkursie 
plastyczny pt.Tego dnia nie zapomnę - wspomnienia z wakacji.

Dokończenie na stronie 2.

Dokończenie na stronie 2.

niczną, uprawnieniami i doświadczeniem  
w zakresie budownictwa. 
 Przedstawiona koncepcja rozwoju  
i strategii działania spółdzielni została pozy-
tywnie oceniona przez większość członków 
RN. Pan Dąbrowski, w głosowaniu tajnym 
otrzymał największą ilość głosów.
 Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Pan Andrzej Łuczycki wraz z Prezesem Spół-
dzielni Panem Piotrem Skoczylasem pogratu-
lowali Panu Jerzemu Dąbrowskiemu wyboru  
i życzyli realizacji przedstawionych w koncep-
cji założeń.
 
Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej  
intensywnie pracuje nad kilkoma sprawa-
mi, które mocno bulwersują członków RN.  
 Sprawy dotyczą firm wykonujących
pracę i usługi na rzecz naszej Spółdzielni. 
Nieprawidłowości mogą sięgać kwot kilkuset 
tysięcy złotych. Po zbadaniu tych spraw poin-
formujemy Państwa o ich wynikach.
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Zastrzeżenia mieszkańców do pracy administracji, brak 
reakcji zarządu na wnioski i pisma kierowane przez 
mieszkańców oraz trudności z uzyskaniem informacji do-
tyczących funkcjonowania spółdzielni to główne problemy 
komunikacji w naszej spółdzielni. Ten jakże ważny obszar 
funkcjonowania spółdzielni wymaga pilnych i zasadni-
czych zmian. Pierwszorzędnie chcę podnieść poziom  
i skuteczność obsługi mieszkańców przez wdrożenie 
„Systemu zgłaszania i realizacji wniosków, usuwania 
awarii technicznych w S.M. USTRONIE”.  Zadaniem tego 
systemu będzie szkolenie pracowników administracji, 
precyzyjne określanie zadań oraz skuteczność i termino-
wość realizacji wniosków i likwidacji usterek zgłaszanych 
przez lokatorów. 
Będziemy także systematycznie aktualizować stronę 
internetową spółdzielni oraz zmienimy formę Biuletynu 
Spółdzielczego USTRONIE, który będzie uwzględniał 
funkcję wymiany wniosków, uwag i innych form aktywno-
ści mieszkańców. 
Do zmian należeć będą również spotkania Zarządu  
i Rady Nadzorczej z mieszkańcami w ważnych sprawach 
związanych z funkcjonowaniem spółdzielni, konsultowa-

nie planów remontowych oraz programu termomoderni-
zacji. Już w październiku planuję spotkania z mieszkań-
cami poszczególnych osiedli. Kolejnym zadaniem będzie 
propagowanie lokalnych inicjatyw mieszkańców; budowa 
garaży, organizowanie parkingów społecznie strzeżo-
nych oraz lokalizacja placów zabaw. Wraz z 2011 ro-
kiem będzie ogłoszony konkurs na najładniejszy balkon, 
klatkę schodową oraz zagospodarowanie terenu przed 
budynkiem mieszkalnym. Będziemy również starali się 
rozszerzyć działalność Klubu Osiedlowego USTRONIE 
oraz świetlic: Młodzik, Sputnik i Kubuś, a także organizo-
wać imprezy integracyjne: Akcje Lato, turnieje piłkarskie,  
imprezy okolicznościowe oraz festyny osiedlowe ( Festyn 
na Dzień Dziecka 2011 i Festyn Osiedlowy – USTRONIE 
LATO 2011).

O.P.: Dewastacja klatek schodowych i wind, agresyw-
ne zachowanie młodzieży wobec mieszkańców oraz 
picie alkoholu i zażywanie narkotyków na klatkach 
schodowych to problemy, z jakimi osiedle Ustronie 
spotyka się, na co dzień. W jaki sposób chciałby Pan 
poprawić bezpieczeństwo mieszkańców S.M. „Ustro-
nie”?
P.S.: Rzeczywiście to negatywne zjawiska, które wystę-
pują na naszym osiedlu. Powodują, że mieszkańcy od-
czuwają zagrożenie ich bezpieczeństwa. W celu elimina-
cji i ograniczenia występowania tych zjawisk zamierzam 
propagować wśród mieszkańców instalacje domofonów  
i montowanie kamer wewnątrz klatek schodowych na par-
terach, które będą rejestrowały wejścia i wyjścia różnych 

osób. Ważnym aspektem jest reakcja mieszkańców na 
te zjawiska i świadomość, iż wszyscy ponosimy koszty 
naprawy i remonty uszkodzonych wind oraz zdewastowa-
nych klatek schodowych. Skutecznym sposobem popra-
wy bezpieczeństwa mieszkańców jest wdrożenie systemu 
monitorowania. Kamery zewnętrzne IP zostaną zamonto-
wane w niebezpiecznych miejscach na naszym osiedlu. 
W siedzibie spółdzielni będzie znajdowało się centrum 
monitorowania w systemie 24 godzinnym. Będę wnio-
skował, aby system kamer zewnętrznych został włączony 
do miejskiego systemu monitorowania Stowarzyszenia 
„Bezpieczne Miasto”. Dostęp do systemu monitorowa-
nia powinna mieć Policja i Straż Miejska. System kamer  
będzie wdrażany etapowo ze względu na koszty instalacji 
i funkcjonowania.
Do spółdzielni napływa wiele zgłoszeń od mieszkańców 
o negatywnych zjawiskach występujących w pobliżu 
sklepów sprzedających alkohol. W tej kwestii spółdzielnia 
wystąpi do Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej  
o podjęcie działań eliminujących te zjawiska. Do konsul-
tacji Rady Nadzorczej oraz mieszkańców wystąpię także 
z projektem patrolowania osiedla przez firmę ochroniar-
ską. Jednakże realizacja przedmiotowych działań, które 
wymagają nakładów na instalację urządzeń, a także po-
noszenia kosztów eksploatacji systemu monitorowania  
i patrolowania osiedla wymaga akceptacji mieszkańców. 

O.P.: Zadłużenie spółdzielni wynosi ponad 14 milio-
nów złotych. Jakie działania należy podjąć, aby zwe-
ryfikować tę ogromną sumę?

Szykują się 
duże zmiany
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 Na posiedzeniu RN w dniu 
20.07.2010 roku przyjęto decyzję w sprawie  
wyboru banku do obsługi kredytu termo-
modernizacyjnego zaciągniętego w kwocie 
10 mln. PLN. Realizacja termomodernizacji 
przewidziana w latach 2011-2012. Z ustaleń 
oraz przeprowadzonych analiz finansowych
wynika, że tego typu kredyt będzie urucho-
miony w tzw. transzach – część kredytu po-
trzebna na realizację danego budynku. Nie 
ma niebezpieczeństwa uruchomienia kredytu 
wcześniej na tzw. żądanie Zarządu Spółdziel-
ni. W ten sposób Rada Nadzorcza stworzy-
ła rodzaj zabezpieczenia finansowego, które
chroni w znacznym stopniu nas mieszkańców, 
przed wpadnięciem w pułapkę kredytową.

AM

Poniżej publikujemy informację uzyskaną ze 
schroniska dla zwierząt w Radomiu dotyczącą 
wolno bytujących piwnicznych kotów.
Obecność wolno bytujących  - piwnicznych kotów 
powoduje wiele nieporozumień pomiędzy miesz-
kańcami domów. Aby do minimum zmniejszyć 
ten problem – RADOMSKIE TOWARZYSTWO 
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI, przekazuje poni-
żej omówione podstawowe warunki, tak zapew-
nienia bezpieczeństwa zwierząt, jak i załagodze-
nia nieporozumień sąsiedzkich:
• Należy wytypować jedno miejsce, czy 
to w piwnicy, czy w innym pomieszczeniu, oczy-
wiście w porozumieniu z sąsiadami, w którym 
koty będą przebywać i tam też będą dokarmiane. 
Miejsce to musi być utrzymywane w czystości, de-
zynfekowane, a pozostałości jedzenia uprzątnięte. 
Pomieszczenie, w którym koty mają przebywać, 
musi mieć wyjście na zewnątrz, aby zwierzęta nie 
zanieczyszczały swojego schronienia;
• Absolutnie niedopuszczalne jest wy-
rzucanie resztek jedzenia przez okna, na ogólnie 
dostępne podwórka, lub też w różnych miejscach  
w piwnicy;
• Aby zmniejszyć nadmierna populacją 
kotów, należy kontaktować się z lekarzem wete-
rynarii, w celu pobrania środków antykoncep-
cyjnych, które należy podawać kotom w karmie. 
Ewentualne ślepe mioty należy odnosić lekarzowi 
weterynarii, który usypia je humanitarnie. Nie za-
leżnie od powyższego, „Schronisko dla Bezdom-
nych Zwierząt w Radomiu” przyjmuje dowiezione 
koty;
• W wypadku, gdy nie ma możliwości 
zorganizowania pomieszczenia dla kotów w bu-
dynku, wskazane jest ustawienie w zacisznym 

miejscu blisko domu drewnianej skrzynki t.z. 
„kociego domku”, gdzie zwierzęta będą miały 
zapewniony spokój i nie będą stwarzać proble-
mów, przez chowanie się w klatkach schodowych,  
w piwnicach, z których nie ma swobodnego wyj-
ścia itp. Miejscach.

Obecność kotów w mieście jest konieczna z uwa-
gi na plagę szczurów, a zatem opieka nad nimi 
właściwie zrozumiana jest niezmiernie potrzebna. 
RTOZ w Radomiu zawsze będzie służyć pomocą 
i radami. Będzie również bardzo ostro potępiało 
wszelkie niehumanitarne i okrutne traktowanie 
tych zwierząt – ze skierowaniem przeciwko win-
nym wniosku o ukaranie do Sądu – na podstawie  
art. 62 paragraf 1 KW , jak również powiadomie-
niem prasy i TV o wyjątkowo okrutnych wypad-
kach znęcania się nad kotami.

Konflikty
sąsiedzkie
a bezdomne koty

RADPEC 
PODNIÓSŁ 

CENĘ CIEPŁA
Dokończenie ze strony 1.

  foto: Magda S.

 Radpec tłumaczy taką decyzję ro-
snącymi cenami energii elektrycznej, węgla, 
wody, mającymi bezpośredni wpływ na cenę 
ciepła.
Spółdzielnia USTRONIE po rozliczeniu se-
zonu grzewczego 2009/2010 i uwzględnieniu 
podwyżki Radpecu będzie musiała podnieść 
zaliczki na centralne ogrzewanie. Wzrostowi 
może ulec również cena podgrzania m³ wody. 
Po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą no-
wych opłat na poczet zużytego ciepła zostaną 
przesłane do Państwa informacje dotyczące 
zmiany cen.

KR
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P.S.: Problem zadłużenia mieszkańców z tytułu opłat jest 
podstawowym i stanowi zagrożenie dla zachowania płyn-
ności finansowej spółdzielni. Zadłużenie na 30.06.2010
r. wynosi  14 171 617 złotych. W obecnej sytuacji będą 
podjęte pilne działania. Po pierwsze nastąpi zmiana or-
ganizacji działu windykacji. Do pracowników spółdzielni 
dołączy prawnik, który zajmie się sprawami windyko-
wania. Zostanie także wdrożony system monitorowania  
i kontroli opłat czynszowych. Już wkrótce będzie powo-
łana komisja z udziałem członków Rady Nadzorczej do 
prowadzenia rozmów z lokatorami, którzy nie płacą termi-
nowo. Pracownicy działu windykacji będą także składać 
wizyty u lokatorów, którzy posiadają zadłużenia z tytułu 
opłat wobec spółdzielni. W celu zwiększenia skuteczności 
windykacji zostanie nawiązana współpraca z Krajowym 
Rejestrem Długów. Na naszym osiedlu mieszka 123 lo-
katorów, którzy mają sądowy nakaz eksmisji z prawem do 
lokalu socjalnego. Prowadzone rozmowy z Gminą Miasta 
Radom w sprawie przydzielenia większej ilości mieszkań 
socjalnych dla S.M. USTRONIE, do których będzie moż-
na przekwaterować lokatorów. Działy techniczne przepro-
wadzą również oceną stanu technicznego nieruchomości 
przy ulicy Czarnej w kierunku adaptacji pomieszczeń na 
mieszkania socjalne.

O.P.: Przy rozliczaniu zużycia wody do poszczegól-
nych lokali dopatrzono się, że ilość dostarczonej 
wody na podstawie odczytu na liczniku do bloku 
mieszkalnego jest większa niż suma ilości wody z od-

czytów wodomierzy we wszystkich lokalach w bloku. 
Różnica jest bardzo duża, ponieważ stanowi kwotę 
ok. 2 000 000 zł. Jakie działania należy podjąć, by wy-
eliminować to zjawisko?   

P.S.:  Aby rozwiązać ten problem w jednym budynku,  
w którym występują największe różnice w bilansowaniu 
poboru wody zostaną zainstalowane przez spółdzielnię 
nowoczesne wodomierze, które umożliwiają dokładny 
pomiar zużycia wody i równocześnie uniemożliwiają in-
gerencję w pracę wodomierza. Przez okres 3 miesięcy 
będą szczegółowo analizowane pomiary poboru wody, 
następnie na tej podstawie zostanie opracowany raport, 
który będzie przekazany do analizy Radzie Nadzorczej. 
Stanowisko Rady Nadzorczej i konsultacje z mieszkańca-
mi na forum Walnego Zgromadzenia będą podstawą do 
podjęcia decyzji przez zarząd w sprawie kompleksowego 
rozwiązania problemu bilansowania poboru wody oraz 
legalizacji wodomierzy w poszczególnych jednostkach 
osiedlowych w ciągu najbliższych lat. 

O.P.: Jakie inwestycje planowane są w najbliższym 
czasie?
P.S.: Przede wszystkim termomodernizacja 22 budyn-
ków mieszkalnych oraz doposażenie placów zabaw  
w urządzenia zabawowe na kwotę 228 340 złotych. Kon-
tynuacja prac remontowych wynikających z planu na 2010 
rok, czyli remont kładki przy ul. Sandomierskiej, remonty 
chodników, remonty dróg i parkingów, remont balustrad 
balkonowych oraz malowanie klatek.

O.P.: Co Pana zdaniem hamuje rozwój Ustronia?
P.S.: Główną barierą w rozwoju osiedla jest wysokie 
zadłużenie mieszkańców z tytułu nieterminowego regu-
lowania opłat czynszowych. Brak środków finansowych
w znacznym stopniu ogranicza program inwestycyjny 
na Ustroniu. Rozwój Ustronia ograniczają także nakłady 
finansowe przeznaczone na prace remontowe w celu za-
chowania stanu technicznego zasobów mieszkaniowych  
i infrastruktury technicznej.

O.P.: Jakie widzi Pan szanse na rozwój osiedla?
P.S.:  Realną szansę na rozwój osiedla stanowią prefe-
rencyjne kredyty na termomodernizację. Szansą rozwoju 
są również wolne tereny znajdujące się w zasobach spół-
dzielni umożliwiające realizacje inwestycji usługowych, 
budowę parkingów, placów zabaw, ścieżek rowerowych 
i atrakcyjnych terenów rekreacyjnych.  Dla rozwoju Ustro-
nia ważne jest także wykorzystanie środków unijnych na 
szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników
spółdzielni. Ustronie, jako największe osiedle w Radomiu 
ma także szanse stać się prężnym ośrodkiem kulturalnym 
z nowym Centrum Kultury. Ważnym dla rozwoju osiedla 
jest także współpraca z Urzędem Miasta w zakresie mo-
dernizacji infrastruktury technicznej i drogowej osiedla.  
Potencjał stanowią mieszkańcy osiedla, którzy mogą po-
przez aktywne postawy kształtować rozwój Ustronia.

Rozmawiała Olga Piasecka.

Redakcja „Biuletynu Spółdzielczego USTRONIE”, zwraca się z ofertą współpracy do mieszkańców naszej 
Spółdzielni, a także do wszystkich którzy mają „lekkie pióro”, i chcieliby podzielić się na łamach naszego 
Biuletynu swoimi przemyśleniami, nowymi pomysłami czy krytycznymi uwagami.
 Dla jednych będzie to przygoda, a dla innych początek trudnej ale dającej dużo satysfakcji pracy dzienni-
karza, felietonisty.
 Serdecznie zapraszamy. Zgłoszenia i gotowe teksty, zdjęcia, rysunki  proszę kierować na adres: 

biuletyn@ustronie.radom.pl
AM

UWAGA !!!
OSZUŚCI !!!

 

 Zarząd SM USTRONIE ostrze-
ga przed chodzącymi po naszym 
osiedlu oszustami podającymi się za 
pracowników spółdzielni.
Oszuści informują mieszkańców, że 
sprawdzają kanalizację, z którą są 
problemy. Proponują również dotacje 
unijne na remont mieszkania dopytu-
jąc o dochody. 
Są to dwie lub trzy młode kobie-
ty w wieku 21-23 lat. Po wejściu do 
mieszkania kierują się do kuchni, 
gdzie proszą właścicieli o napełnie-
nie zlewu wodą i sprawdzanie jak 
woda spływa. W tym czasie jedna  
z oszustek wychodzi udając, że roz-
mawia przez telefon a w pokojach 
przeszukuje szafki, w których mogą 
być schowane pieniądze, biżuteria.

Ofiarami oszustów
są głównie osoby starsze.
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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

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HKT „BRA-DE-LI”
ORAZ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „USTRONIE”

ZAPRASZAJĄ NA

XXIX Rajd Żołędziowy
Topornia 24-25 września 2010 r.

- Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 24 - 25 września 2010 r.
- W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez Koła, Kluby i Oddziały PTTK, drużyny ZHP, szkoły,    
instytucje,  osoby indywidualne.

- Młodzież poniżej osiemnastu lat może uczestniczyć w Rajdzie tylko pod opieką dorosłych opiekunów – upoważ-
nionych przez instytucję zgłaszającą,

- Zgłoszenia należy przysyłać do dnia 16 września 2010 r. na Karcie Zgłoszeń z podaniem składu drużyny  
i wybranej trasy Klub Osiedlowy „Ustronie” ul. Sandomierska 14, tel. 483857415 lub w Harcerskim Klubie Tury-
stycznym ,,Bra-De-Li” w Radomiu, 

tel. kom. 0 603-374-823 (Pani Magdalena Bieńkowska)
TRASY:

Trasa nr I: (24- 25.09.2010 r.)
 I Dzień: Radom–Zawada: przejazd autokarem,

Zawada-Sobcza Góra- Jakubów – Topornia- 12 km
 II-Dzień:Topornia–Przysucha–Skrzyńsko- stacja PKP „Topornia (szlak zielony)” ok.7 km

 

Trasa nr II: (24.09.2010 r.) dla klas starszych. 
Radom–Zawady: przejazd autokarem

Zawada-Sobcza Góra- Jakubów – Topornia 12 km
Topornia-Radom - przejazd autokarem 

Trasa nr III:(24.09.2010r.) /trasa dla młodszych/
Radom – Jakubów: przejazd autokarem

Jakubów -Topornia ok. 4 km (szlak zielony)
Topornia - Radom: przejazd autokarem

Regulamin Rajdu żołędziowego znajdziecie Państwo na stronie internetowej spółdzielni oraz  
w Klubie Osiedlowym „USTRONIE” ul. Sandomierska 14.

Uwieńczeniem wspaniałych wakacji było uro-
czyste zakończenie „Akcji Lato 2010” w ostat-

ni piątek sierpnia w Klubie Osiedlowym „Ustronie”. 
Tego dnia, oprócz dzieci i młodzieży, zostali zapro-
szeni wszyscy, którzy przyczynili się do urozmaice-
niu i uatrakcyjnienia tegorocznych wakacji. 
Spotkanie rozpoczęły piosenką żeglarską Kasia 
Czarnecka i Paulina Kisiel - solistki z Klubu Harcer-
skiego „Bra-de-li”. Pan Piotr Skoczylas, Prezes SM 
„Ustronie” powitał przybyłych gości: pana Leszka 
Pożyczkę - Dyrektora Wydziału Edukacji Sportu  
i Turystyki, reprezentanta Władz Miasta Radomia, 
przedstawiciela pana Radosława Witkowskie-
go – Posła na Sejm RP, pana Piotra Kotwickie-
go – Radnego Miasta Radomia, pana Andrzeja  
Łuczyckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
S.M. „Ustronie”, gościa honorowego – Kazimierza 
Przybysia – reprezentant Polski na mistrzostwach 
świata w piłce nożnej w Meksyku w 1986r, przed-
stawiciela pani Lucyny Pałasz – Kierownika Zespo-
łu Pracy Socjalnej Nr 7, pana Zbigniewa Gołąbka 
– Wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP, panią Magdalenę Grzyb – Dyrektora Klu-
bu Środowisk Twórczych „Łaźnia” w Radomiu oraz 
instruktorów placówki, panią Jolantę Pastuszkę 
– opiekuna medycznego turniejów sportowych, 
Pana Mieczysława Zawiszę – trenera drużyn spor-
towych oraz pana Sebastiana Sentowskiego – wo-
lontariusza wspomagający Akcję Lato.

Panie wychowawczynie z 3 świetlic osiedlowych 
(„Kubuś”, „Sputnik” i „Młodzik”) wręczyły dyplomy 
i wyróżnienia najbardziej aktywnym i zasłużonym 
dzieciom uczestniczącym w „Akcji Lato”. 
Dużo emocji wzbudziła rozmowa Pana Przybysia 
z młodymi piłkarzami. Chłopcy zasypali pytaniami 
zasłużonego piłkarza.
Nie zabrakło również podziękowań dla sponso-
rów nagród oraz osób i instytucji, dzięki którym 
wakacje dla dzieci z Ustronia były ciekawsze  
i atrakcyjniejsze. Klub Osiedlowy „Ustronie” został 
udekorowany pracami dzieci pt. „Tego dnia nie za-
pomnę – wspomnienia z wakacji”. 
Pan Longin Pińkowski – Artysta Malarz oraz pani 
Magdalena Kubicka-Sommer - magister sztuki po 
wnikliwej obserwacji i ocenie, spośród wszystkich 
nadesłanych 72 prac, nagrodzili te najlepsze:
1. grupa wiekowa do lat 7
I miejsce – Antoś Myrta
II miejsce – Ola Wosiak
III miejsce – Ada Stępniewska
wyróżnienia – Wiktorii Bator
2. grupa wiekowa 8-10lat
I miejsce – Emilia Myrta
II miejsce – Klaudia Krawczyk, 
Ola Bojanowska
III miejsce – Róża Słomka, 
Marysia Pruś
wyróżnienia – Wiktoria Siczek, 
Ola Jankowska
3.grupa wiekowa 11-16 lat
I miejsce – Monika Wąsowicz
II miejsce –  Justyna Śpiewak, 
Justyna Wojcieszak
III miejsce – Mateusz Dębski
wyróżnienia – Bartek Stryjski

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę na-
stępujące kryteria: technikę wykonanej pracy, ory-
ginalność, pomysłowość i estetykę.
Na samym końcu pan Krzysztof Jasiński i pan 
Marian Jakubowski (Przewoniczacy i Zastępca  
Komisji Społeczno-Kulturalnej Rady Nadzorczej  
SM „Ustronie”) wręczyli medale, dyplomy i pucha-
ry dla najlepszych piłkarzy „Ustronia”.
Dla wszystkich przybyłych dzieci był słodki poczę-
stunek ufundowany przez piekarnię Fogiel&Fogiel.

Gratulujemy wszystkim młodym 
„Ustroniakom” i zapraszamy do kolejnych 
konkursów oraz turniejów sportowych  
organizowanych przez Spółdzielnię Miesz-
kaniowa „Ustronie”.

(GK)

Dokończenie ze strony 1.

Zakończenie wakacji
na osiedlu „Ustronie”.

Dzieci uczestniczące w Akcji Lato 2010 dziekują Radzie Nadzorczej 
oraz Zarządowi SM Ustronie za wspaniałe wakacje
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 Kolejna porcja rozważań dla pry-
watnych medytacji:

Przebaczenie stwarza na nowo

 Zasadniczym warunkiem od-
kupienia czasu jest przebaczenie i po-
zwolenie na to, by nam przebaczono. 
To przede wszystkim nasze poczucie 
winy trzyma nas w uścisku przeszło-
ści. Twoje poczucie winy ciąży ci, ale 
masz wrażenie że „tak musi być”. 
Nieprawda! O ile chodzi o prawdziwą 
winę, to można ją wystawić na pełne 
miłości Boże spojrzenie. Z chwilą, kie-
dy ją przed nim złożymy, kiedy wysta-
wimy ją na promieniowanie miłości, 
zostanie przyjęta przez światło i sama 
stanie się światłem. Żadna wina nie 
może się oprzeć przebaczającej miło-
ści Boga. To niewiarygodnie wyzwala-
jące, kiedy konkretnie w naszym wnę-
trzu mamy odwagę postawić krok ku 
zaufaniu, że Bóg naprawdę przebacza 
i że można wyzbyć się poczucia winy. 
Kto tego doświadczył, ten może po-
twierdzić, jak twórczy jest to proces.

Przebaczać jak Bóg
 Wielu ludziom wydaje się, 
że nie mogą przebaczyć. Jednak my 
możemy więcej, niż nam się wydaje. 
Możemy w każdym razie zacząć od 
pragnienia, by przebaczyć, i od mo-
dlitwy o przebaczenie. To niesamowi-
te, jakie cuda mogą się zdarzyć, kiedy 
zbierzemy się w sobie i postanowimy 
pójść dalej. Uczeń Jezusa jest po-
wołany, aby dziś, jutro i pojutrze być  
w drodze (por. Łk 13,33).

 Łatwiej przebaczyć innym, 
gdy człowiek sam wystawia się na 
Boże przebaczenie. Spontanicznie 
wówczas przekazuje dalej to, co sam 
otrzymał. Żyjąc w świecie miłości  
Bożej, sam rozsiewa jej promienio-
wanie. Naszym najgłębszym pro-
blemem jest między innymi projek-
towanie na Boga własnej niemocy 
przebaczenia. Jednak dla Boga prze-
baczenie nigdy nie jest problemem. 
Ono jest Jego naturą. Nie byłby tym, 
kim jest, gdyby wzbraniał się przed 
przebaczeniem.

Wilfrid Stinissen

ROZWAŻANIA





ZAMÓW: www.wodapierrot.pl


