
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA RECENZJE KONKURSY

Rada Nadzorcza wraz z Zarządem Spółdzielni pod-
jęła decyzję w sprawie zmiany kosztów stałych  
i zmiennych. Obowiązujący przelicznik w bieżącym 
sezonie grzewczym będzie w następujących pro-
porcjach: 50% kosztów stałych do 50% kosztów 

Od numeru październikowego zostaną 
przekazywane informacje zgłaszane 
przez mieszkańców naszego osiedla;
Jedna z lokatorek zapytuje min.:

zmiennych.Wykreślono również z regulaminu nie-
korzystny zapis o doszacowaniu kosztów ogrzania 
lokali. Poprawki te uchronią mieszkańców przed 
niekorzystnym przeliczeniem dostawy ciepła.
Ponadto zaciągnięto opinię prawną o zasadności 
zmiany regulaminu.
Oto jej treść:
Opinia prawna w sprawie uchwały nr 47/II z dnia 
27.09.2010r. dotycząca zmian do Regulaminu roz-
liczenia kosztów dostawy ciepła do budynków, 
kosztów rozliczeń z użytkownikami lokali za cen-
tralne ogrzewanie i podgrzanie wody w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu.

Nowe lokale socjalne, uspraw-
niony system windykacji oraz 

spotkania Zarządu i Rady Nadzor-
czej z mieszkańcami to szanse na 
rozwój osiedla. Z nowo wybranym 
Członkiem Zarządu ds. Technicz-
nych – Jerzym Dąbrowskim rozma-
wiała Olga Piasecka.

Olga Piasecka: Jaki ma Pan pomysł na poprawę ko-
munikacji między zarządem, spółdzielnią a mieszkań-
cami?
Jerzy Dąbrowski - Przekazywanie informacji miesz-
kańcom przez zarząd jest jednym   z najważniejszych 
zadań spółdzielni. Mam tu na myśli szybkie udzielanie 
odpowiedzi na pisma, błyskawiczną reakcję administracji 
na zgłoszenia dotyczące awarii, zagrożeń czy porządku. 
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KomunikatY

W ramach realizacji koncepcji programu 
rozwoju przedstawionego przez Pana Piotra 
Skoczylasa – poniżej przedstawiamy terminy 
spotkań:
Jednostka A -26.10.2010; 
Jednostka B - 04.11.2010; 
Jednostka C- 09.11.2010; 
Jednostka M -16.11.2010;

Jednostka P - 18.11.2010. 
Wszystkie spotkania odbędą się w Klubie Osie-
dlowym, ul. Sandomierska 14 o godz. 1700. 
Poruszane będą tematy naszej spółdzielni, mię-
dzy innymi centralnego ogrzewania, wymiany 
wodomierzy, termomodernizacji, bezpieczeń-
stwa, oraz zmian do regulaminów.

AM Dokończenie na stronie 2.

SPOTKANIA ZARZĄDU SM „USTRONIE” Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLA

Oszczędzanie
ciepła zużywanego 

na ogrzewanie
Oszczędzanie ciepła zużywanego na ogrzewanie wy-

maga uświadomienia sobie, w jaki sposób ciepło jest 
dostarczane do pomieszczenia i w jaki sposób z tego po-
mieszczenia odpływa. Ciepło do pomieszczenia jest emi-
towane przez zainstalowany w pomieszczeniu grzejnik. 
Jednak grzejnik nie jest jedynym źródłem dostarczającym 
ciepło.

12 listopada –
SM USTRONIE
będzie nieczynna.

Zgodnie z decyzją podjętą na posie-
dzeniu Zarządu w dniu 21.09.2010r. dzień 
12.11.2010r. będzie dniem wolnym od pracy  
za Święto Bożego Narodzenia przypadają-
ce w sobotę na dzień 25.12.2010r., zgodnie  
z art.130  Kodeksu Pracy.

Drodzy Mieszkańcy,
obecny Zarząd SM „USTRONIE” 

wraz z RN zakończył prace rewizyjne 
związane z nieprawidłowościami, jakich 
dopuściła się jedna z firm zewnętrz-
nych prowadząca na terenie spółdzielni 
prace porządkowe. Kontrola wykaza-
ła prawdopodobieństwo popełnienia 
przestępstwa gospodarczego. Wyniki 
kontroli zostaną przedłożone do odpo-
wiednich organów. O dalszym postępo-
waniu zostaną Państwo poinformowani 
na łamach naszego biuletynu oraz na 
stronie internetowej Spółdzielni.

(AM)

Dokończenie na stronie 3.

Prace termomodernizacyjne na Ustroniu
Coraz więcej budynków mieszkalnych na 
osiedlu Ustronie jest już docieplonych. 
Prace termomodernizacyjne na naszym osiedlu 

nadal trwają. Ocieplonych w tym roku będzie 20 
budynków mieszkalnych.

Dokończenie na stronie 2.
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Wiąże się to z poprawą pracy administracji oraz z jako-
ścią konserwacji remontów i inwestycji. Dlatego też 
będę chciał rozbudować stronę internetową spółdzielni 
o forum dyskusyjne oraz o możliwość przeglądania 
przez lokatora własnej kartoteki finansowej. Poprawę
komunikacji zapewni także zmiana formy Biuletynu 
Spółdzielczego „USTRONIE” poprzez przygotowywa-
nie kwartalnej informacji dla mieszkańców o ważniej-
szych przedsięwzięciach realizowanych w spółdzielni. 
Istotnym działaniem będą także spotkania Zarządu  
i Rady Nadzorczej z mieszkańcami oraz współpraca  
z lokalnymi mediami w zakresie przekazywania istot-
nych informacji.

O.P. W jaki sposób chciałby Pan usprawnić system 
windykacji należności?
J.D. - Wysokie zadłużenie mieszkańców spowodowane 
nieterminowym regulowaniem opłat, stwarza przeszko-
dę w rozwoju osiedla oraz zagrożenie dla zachowania 
płynności finansowej spółdzielni. W celu zminimalizo-
wania zaistniałej sytuacji nastąpi reorganizacja działań 
windykacji  mająca na celu zintensyfikowanie pracy 
i wzmocnienie działania prawnikiem. Wdrożony zosta-
nie także system monitorowania i kontroli opłat czyn-
szowych, a prawnicy działu windykacji będą osobiście 
docierać do dłużników. Nawiązana będzie również 
współpraca z Krajowym Rejestrem Długów. Wystąpimy 

do Gminy Miasta Radom w sprawie przydziału miesz-
kań socjalnych oraz planujemy przebudowę obiektu 
przy ul. Czarnej na lokale społeczne. Będziemy kiero-
wać do egzekucji komorniczej zadłużone mieszkania 
z tytułem własnościowego prawa do lokalu w drodze 
licytacji oraz proponować obopólne zamiany mieszkań 
ze względu na wysokość zadłużenia.

O.P. Co należy zrobić, aby poprawić bezpieczeń-
stwo na osiedlu?
J.D. - Bezpieczeństwo na osiedlu to temat, który 
powinien być coraz częściej poruszany. Dlatego też 
chciałbym przejąć inicjatywę w podejściu do ochrony 
tak, by integrując mieszkańców i zarząd za służbami 
publicznymi, w połączeniu z nowoczesną techniką, 
uzyskać pozytywny efekt poprawy bezpieczeństwa 
i lepszego samopoczucia mieszkańców.  Jak tego 
dokonać? W pierwszym etapie należy zdefiniować
oczekiwania i potrzeby mieszkańców poprzez badania 
ankietowe, kontakty z lokatorami oraz na podstawie 
wniosków wpływających do administracji. W drugim 
etapie trzeba zastosować odpowiednie rozwiązanie 
techniczne: mechaniczne, do których zaliczam drzwi, 
zamki, ogrodzenia oraz elektroniczne tj.: domofony, wi-
deo domofony, kamery z rejestratorami i czujniki ruchu. 
Wystąpimy do Rady Nadzorczej z wnioskiem patrolo-
wania osiedla przez firmę ochroniarską. Będziemy tak-
że zabiegać, aby system monitoringu wizyjnego został 
włączony do miejskiego sytemu monitorowania. 
Ważnym aspektem jest również właściwe oświetlenie 
ulic, chodników i parkingów.     W tym celu wystąpi-
my do Rejonowego Zakładu Elektrycznego o naprawę 
uszkodzonych lamp oraz montaż dodatkowych słupów 
oświetleniowych. Należy jednak pamiętać, że popra-

wa bezpieczeństwa na osiedlu wiąże się z aktywnym 
udziałem mieszkańców, ich współpracą z Zarządem  
i służbami ochrony oraz niesieniu wzajemnej pomocy.

O.P.  Jakie widzi Pan szanse na rozwój Ustronia?
J.D. -  Rozwój osiedla to także dostosowanie osiedla 
mieszkaniowego do różnych potrzeb mieszkańców 
jako klientów i obywateli. Proces ten powinien prze-
biegać przy współpracy Zarządu Spółdzielni, Rady 
Nadzorczej i mieszkańców. Projekty budowlane typu 
kolorystyki bloków, trasy ciągów pieszo – jezdnych, lo-
kalizacji placów zabaw czy miejsc postojowo – parkin-
gowych powinny być konsultowane z mieszkańcami. 
Należy także zwrócić szczególną uwagę na poprawę 
warunków mieszkaniowych poprzez remonty i termo-
modernizację budynków, realizację inwestycji usłu-
gowych, wydzielanie i pielęgnację terenów zielonych, 
budowę podjazdów i poręczy przy wejściach do klatek 
schodowych. Sformułowane działania nie są wykonal-
ne w krótkim czasie ze względu na ich złożoność oraz 
koszty, ale przy stopniowym włączaniu w ich realizację 
projektantów, przedsiębiorców i mieszkańców są moż-
liwe w realizacji. Dla rozwoju „USTRONIA” ważne jest 
także wykorzystanie środków unijnych, o które będzie-
my się starać razem z Miastem Radom. UE wspiera 
projekty służące integracji osób niepełnosprawnych, 
podnoszeniu kwalifikacji pracowników , oszczędności
energii, inicjatywom gospodarczym czy przedsięwzię-
ciom socjalnym.  Także  nieodzowna jest współpraca 
Zarządu z Urzędem Miasta, Wodociągami Miejskimi, 
RADPEC-em i Rejonowym Zakładem Energetycznym 
– w zakresie modernizacji , remontów i eksploatacji  
infrastruktury technicznej i rozwoju osiedla.

Olga Piasecka

Będzie
bezpieczniej
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Dokończenie ze strony 1. Recenzje... 
„Krzysztof”

Prze jmu jący 
obraz debiu-
tującego re-
żysera Darka 
Twaróga i zna-
komitej scena-
rzystki Moniki 

Trzósło.
Główna bohaterka Dorota Orłowicz – 

siostra Krzysztofa –  jest niezależną kobietą 
odstającą nieco od reszty rodziny, żyjąc we-
dług swoich ustalonych zasad, które w ostat-
niej odsłonie filmu przynoszą „oczekiwany
skutek”. Próbuje prowadzić własne śledztwo 
jednak wplątuje się w tragiczne zdarzenia 
osób związanych ze sprawą.

Dorota przez porywaczy traktowana jest 
jako element biznesowej gry wpływowych 
polityków i wysoko postawionych funkcjona-
riuszy Policji, wykonując ich polecenia.

Co ciekawe film pozbawiony jest scen
przemocy, dochodzi jednak do „brutalnego” 
otrzeźwienia i poczucia winy, gdy nowa pro-
kuratura odkrywa, że prowadzone dotych-
czas śledztwo było czysta fikcją.

Film jest skromnym obrazem pozba-
wionym drogich efektów pirotechnicznych 
czy rozbijania samochodów. Jest skierowa-
ny dla widzów ceniących ambitne produkcje,  
w których jest namiastka tajemnicy, a przede 
wszystkim odkrycie prawdy jaką żyła i żyje 
cała Polska. „Krzysztof” jest mocnym filmem
o porwaniu.

(ZIL)

Prace termomodernizacyjne na Ustroniu

Kolorystykę dwudziestu bloków zaprojektowała 
Pani Urszula Bednik, artysta plastyk, która jest 

również mieszkanką naszego osiedla.
W chwili obecnej przygotowywana jest dokumen-
tacja techniczna a także złożone zostały wnioski 
do banku o przyznanie kredytu termomoderniza-
cyjnego dla kolejnych 21 budynków mieszkalnych, 

których prace dociepleniowe rozpoczną się w przy-
szłym roku.
Pamiętajmy, że termomodernizacja ma na celu nie 
tylko zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrze-
wanie budynku. Obejmuje ona również uspraw-
nienia w strukturze budowlanej oraz w systemie 
grzewczym podnosząc komfort życia mieszkań-
ców.

(KR)
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Odpowiedzi Zarządu ws 
interwencji lokatorów 

zgłaszanych
do Członków RN 

Czy zatrudniono nowe osoby w spół-
dzielni, kiedy będą wywieszone listy 
dyżurów członków RN, ile wynoszą dłu-
gi wobec Wodociągów Miejskich?
Informujemy, że od 01.01.2010 do 
05.07.2010 roku przyjęto do pracy 6 
osób na czas określony do 16.09.2010. 
Pracują tylko 2 osoby na czas określony 
do 31.12.2010. Wszystkie osoby zostały 
przyjęte przez poprzedni Zarząd w cza-
sie trwania poprzedniej kadencji RN. 

Lista dyżurów członków RN jest wy-
wieszona w gablotach informacyjnych  

w administracji SM „USTRONIE”  
ul. Wyścigowa 19, godziny przyjęć  
w każdy poniedziałek od 1530 do 1700  

w pokoju nr 2.

Na dzień 16.09.2010 roku SM „USTRO-
NIE” nie ma długów wobec Wodocią-
gów Miejskich, płatności realizowane 
są na bieżąco. 

Wiele jest pytań związanych z podwyż-
ką cen za podgrzanie wody, dostawę 
ciepła oraz sposobu naliczania kosztów 
ciepłego ogrzewania. 
Podwyżka cen dostawy ciepła jest bez-
pośrednio związane z podniesieniem 
cen przez firmę RADPEC, sposób nali-
czania kosztów wynikających z regula-
minu, obecnie Zarząd i RN zmieniła ten 
niekorzystny zapis zgodnie z uchwałą 
nr 47/II z dn. 27-09-2010r. Więcej infor-
macji na ten temat otrzymacie Państwo 
na spotkaniu z mieszkańcami na które 
serdecznie zapraszamy.  

(AM)
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Zmiany w regulaminie
centralnego ogrzewania

Dokończenie ze strony 1.
Zgodnie z § 2 ww. uchwały, uchwała niniejsza we-
szła w życie z dniem podjęcia.
Zgodnie z § 144 ust.2 zd.2 Statutu do rozliczeń z tytu-
łu zużycia energii cieplnej w poszczególnych mieszka-
niach, wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewa-
nia, stosuje się umowne okresy 12-to miesięczne.
 Wobec powyższego ww. regulamin można 
stosować od 27-09-2010r. i od tego dnia można do-
konywać rozliczeń okresu rozliczeniowego za central-

ne ogrzewanie na podstawie nowego Regulaminu.  
Do 26-09-2010r. należy stosować Regulamin rozlicza-
nia kosztów dostawy ciepła do budynków, kosztów 
dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za cen-
tralne ogrzewanie i podgrzanie wody w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu zatwierdzony 
uchwałą RN nr 127 z dnia 26-10-2009r.
 Rada Nadzorcza może podejmować 
uchwały w każdym czasie. Również żadne przepisy 

nie zabraniają zmieniać treści uchwały Rady Nadzor-
czej i dlatego Rada Nadzorcza może zmieniać regula-
miny w każdym czasie. Żadne przepisy nie stanowią  
o tym, kiedy można zmieniać sposób rozliczenia 
centralnego ogrzewania oraz kiedy obowiązuje se-
zon grzewczy. Akty prawne jednak stosownie do 
treści art. 2 Konstytucji RP nie mogą działać wstecz.  
Dlatego też uchwała Rady Nadzorczej nr 47/II z dnia 
27-09-2010r. może obowiązywać zgodnie z jej treścią 
od dnia podjęcia tj. dopiero od 27-09-2010r.
Regulaminy obowiązujące w Spółdzielni muszą od-
powiadać treści art. 45a ustawy z dnia 10-04-1997r. 
prawo energetyczne.

(AM)

Znaczącym źródłem ciepła są osoby przebywające w da-
nym pomieszczeniu i wszelkie czynności gospodarcze, ta-
kie jak: gotowanie, pranie, używanie odkurzacza, a także 
oświetlenie, telewizor, komputer itp., a także ciepło prze-
nikające przez przegrody wewnętrzne z sąsiednich lokali, 
(jeśli występuje pomiędzy nimi różnica temperatur).
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 również 
ciepło unoszone z powietrzem wywiewanym przez prze-
wody wentylacyjne.
Ciepło może także przenikać przez ściany wewnętrzne do 
pomieszczeń sąsiednich, jeżeli panuje w nich temperatura 
niższa od tej, która jest w pomieszczeniu rozpatrywanym. 
Strat ciepła nie da się nigdy całkowicie wyeliminować. Nie 
ma, bowiem takich materiałów do budowy ścian, ani takich 
okien, które całkowicie nie przewodzą ciepła. Również nie 
możemy całkowicie odciąć dopływ powietrza zewnętrzne-
go do pomieszczenia i zaprzestać jego usuwania przez 
system wentylacyjny, 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 
ograniczyć ilość traconego ciepła do niezbędnego mini-
mum rozsądnie nim gospodarować, tak jak gospodaruje-
my innymi dobrami materialnymi poprzez m.in.:

• Okresowe obniżanie temperatury w pomieszcze-
niu. Komfortowo czujemy się, gdy w pomieszczeniu panu-
je temperatura ok. 20 – 21 oC. Jednak nie zawsze musimy 
utrzymywać taką temperaturę. Korzystnym jest obniżenie 
temperatury w pokoju, w którym śpimy (zalecane przez 
lekarzy). Również w trakcie wykonywania cięższych czyn-
ności (np. sprzątanie), lepiej będziemy się czuli w niższej 
temperaturze. Jeżeli w lokalu ma przebywać większa licz-
ba osób (np. spodziewamy się gości), to należy zawczasu 
przykręcić zawór termostatyczny przy grzejniku, bo każda 
osoba emituje ciepło w ilości porównywalnej z wydajnością 
połowy „żeberka” grzejnika. Należy jednak unikać zbytnie-
go wychłodzenia pomieszczenia w dłuższym okresie, bo 
na jego ponowne dogrzanie stracimy zbyt wiele ciepła.

• Efektywnie wykorzystywać zawory termosta-
tyczne w celu obniżenia temperatury. Zawory termo-
statyczne 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 przestawieniu pokrętła do wartości wyższych 
(np. 5) emisja ciepła z grzejnika rośnie. Każdy zawór 
termostatyczny, w chwili montażu, ma ustawioną, 
niedostępną dla użytkownika (zaplombowaną), tzw. 
nastawę montażową. Nastawa ta zapewnia, że obli-
czeniową temperaturę w pomieszczeniu (np. 20 0C) 
osiąga się przy położeniu pokrętła pomiędzy kreskami 
oznaczonymi 3 i 4. Zawory termostatyczne są zabez-
pieczone przed zamarznięciem grzejnika: przy usta-
wieniu pokrętła w położeniu „gwiazdka” zawór termo-
statyczny otwiera się samoczynnie, jeśli temperatura 

w jego otoczeniu spadnie poniżej ok. 6 – 7 0C.
• Wietrzyć należy krótko i intensywnie. Opłaca się 

szybka ( 2 – 3 minut)wymiana powietrza poprzez szerokie 
otwarcie okien i drzwi balkonowych z jednoczesnym za-
mknięciem zaworów przy grzejnikach. Nie należy uchylać 
okna na dłuższy czas nieobecności w mieszkaniu ( np. 
wychodząc na wiele godzin do pracy), ponieważ zimne 
powietrze ochładza grzejnik i termostat otwiera się mak-
symalnie, co powoduje duże i zbędne straty ciepła.

• Nie zabudowywać i nie zasłaniać grzejników. 
Aby grzejnik oddawał ciepło do pomieszczenia, potrzeb-
na jest właściwa cyrkulacja powietrza w jego otoczeniu. 
Grzejnik nie powinien być zabudowany, zasłonięty i zasta-
wiony meblami, gdyż wówczas ciepło nie rozprzestrzenia 
się równomiernie w pomieszczeniu, powstaje strefa prze-
grzana w pobliżu ściany zewnętrznej i rosną straty przez 
przenikanie, a w konsekwencji trzeba więcej ciepła na 
ogrzanie pomieszczenia.

• Zmniejszać straty ciepła przez okna. Okno jest 
najlepiej przewodzącym ciepło elementem przegrody 
zewnętrznej. Oprócz przewodzenia, ciepło wypromienio-
wuje przez okno z wnętrza pomieszczenia. Dlatego aby 
ograniczyć straty ciepła należy na noc opuszczać Żaluzje 
ewentualnie zaciągać zasłony, jednak bez zasłaniania 
grzejników.

• Zapewnić odpowiednią szczelność okien i drzwi 
zewnętrznych. W większości starszych budynków, gdzie 
mamy do czynienia z wentylacją naturalną (grawitacyjną), 
powietrze niezbędne do przewietrzania pomieszczeń do-
pływa przez nieszczelności w stolarce okiennej (infiltruje
do pomieszczenia). Ilość tego powietrza jest niekontro-
lowana i może być powodem poważnych strat ciepła. 

Celowa jest wymiana okien na szczelne, zaopatrzone  
w specjalne nawiewniki powietrza. W ten sposób zapew-
nimy właściwą wentylację, która uchroni mieszkanie przed 
zawilgoceniem, a równocześnie ograniczymy do niezbęd-
nego minimum straty ciepła, unoszonego z wywiewanym 
powietrzem wentylacyjnym. W żadnym wypadku nie 
należy ograniczać wentylacji lokalu przez zamykanie 
(zaklejanie) kratek wentylacji grawitacyjnej. Grozi to 
zawilgoceniem ( później zagrzybieniem lokalu), a w lo-
kalach gdzie używane są kuchenki gazowe lub piece 
kąpielowe opalane gazem, nawet zatruciem użytkow-
ników.

• Zwracać uwagę na właściwe użytkowanie po-
mieszczeń wspólnych w budynku. Klatki schodowe, 
korytarze 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, za-
mykanie okienek w piwnicach i innych pomieszczeniach 
wspólnego użytku.
Podejmowane przez mieszkańców (użytkowników  
lokali) działania oszczędzające ciepło powinny znaleźć 
swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu ponoszonych 
przez nich opłat za ogrzewanie. Z natury rzeczy jedni 
będą oszczędzać bardziej inni mniej. Stosownie do 
tego powinny kształtować się opłaty za ciepło, jakie 
zarządca budynku wylicza dla poszczególnych lokali. 
Narzędziem pozwalającym określić wysokość opła-
ty dla danego lokalu zgodnie ze zużyciem ciepła są  
NAGRZEJNIKOWE PODZIELNIKI KOSZTÓW OGRZE-
WANIA i związane z nimi systemy rozliczeń.

(KR)

Oszczędzanie
ciepła zużywanego 

na ogrzewanie
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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

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 pomysła-
mi czy krytycznymi uwagami. Dla jednych będzie to przygoda, a dla innych początek trudnej ale 
dającej dużo satysfakcji pracy dziennikarza, felietonisty.
Serdecznie zapraszamy. Zgłoszenia i gotowe teksty, zdjęcia, rysunki  proszę kierować 

na adres: biuletyn@ustronie.radom.pl
(AM)

Tego jeszcze nie było!
Na BEZPŁATNE zajęcia

dla dzieci i młodzieży 
(bezpłatne dla mieszkańców SM “Ustronie”) 
zapraszają:  Klub Osiedlowy “USTRONIE, Młodzieżowy 
Dom Kultury, Klub Osiedlowy “USTRONIE”
ul.Sandomierska 14  (tel.048 385 74 15):
• nauki gry na gitarze 
 poniedziałek, piątek 14.30-17.30
• zajęcia wokalne- piątek 16.45-18.15
• zajęcia plastyczne 

wtorek, czwartek godz.13-15 
środa godz.17-19
• zajęcia taneczne 
środa godz.16-17 (grupa 6-9 lat)
czwartek godz.16-17 (grupa 10-15 lat)
• koło szachowe - czwartek, godz.14.00-15.35 
• koło teatralne 
poniedziałek godz.15-16.30 (grupa 8-12 lat)
środa godz.14-16 (grupa 8-12 lat)
czwartek godz.17-19 (grupa młodzieżowa od 13 lat)
• dyskusyjny klub “Dobrego filmu i książki”
wtorek godz.17.00
• piątkowe kino dla dzieci - piątek godz.13.00
• ogólnorozwojowy klub malucha dla dzieci 4, 5-let-
nich, wtorek, środa, czwartek godz.10-12

• wieczory poezji
ŚWIETLICA “KUBUŚ”  ul. Osiedlowa 28 (tel. 048 385 74 12):
• język włoski 
czwartek, godz.15.00-16.30
• język niemiecki 
środa, godz.17.00-18.30
ŚWIETLICA “MŁODZIK”  ul. Świętokrzyska 25  
(tel. 048 385 74 11):
• koło szachowe 
piątek, godz.14.00-15.30

Bliższe informacje i zapisy na zajęcia  
odbywają się poniedziałek - piątek od 10 do 18  
w Klubie Osiedlowym. Godziny i dni zajęć zosta-
ną dopasowane do potrzeb uczestników.

(GK)

KONKURS 
PLASTYCZNY

Z OKAZJI 
NARODOWEGO ŚWIĘTA

NIEPODLEGŁOŚCI !!!

TEMAT: „Cieszymy się z niepod-
ległości, bo to dzień radości”
CEL: Po wielu latach niewoli i wielu ofiarach poniesionych
przez Polaków mamy wolna ojczyznę. Często nie dostrze-
gamy tego faktu, wydaje sie to nam rzeczą oczywistą. 
Nie doceniamy korzyści jakie daje nam niepodległość. 
To, że możemy uczyć się w języku ojczystym, czytać pol-
skie książki, słuchać polskich piosenek. To, że sami mo-
żemy decydować jak będzie wyglądało nasz życie i nasz 
kraj. Wynika z tego, że Narodowe Święto  Niepodległości 
jest naprawdę radosnym dniem. Czym dla nas dzisiaj jest 
patriotyzm, czym dla nas jest dzień 11 listopada? 
Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży 
faktów historycznych dotyczących odzyskania niepodle-
głości oraz uświadomienie im prawdziwej wartości życia 
w wolnej Polsce.
TECHNIKA: dowolna
FORMAT: nie mniejszy niż A3
GRUPY WIEKOWE:
– do 7 lat,  – od 8 do 10 lat –od 11 lat
TERMIN NADSYŁANIA PRAC: do 29 października 2010r. 
do Klubu Osiedlowego „Ustronie” ul. Sandomierska 14, 
tel. 48 385 74 15 (na pracach powinno znajdować się imię,  
nazwisko, wiek uczestnika oraz telefon kontaktowy)
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy oraz 
ciekawe nagrody!!!
Na uroczyste podsumowanie konkursu zapraszamy 
uczestników, rodziców oraz nauczycieli 5 listopada
o godz.1400 do Klubu Osiedlowego „Ustronie” ul. Sando-
mierska 14

ZAPRASZAMY

W dniu 12 października b.r. odbyło się w klubie 
osiedlowym SM „USTRONIE” przy ul. Sando-

mierskiej 14 spotkanie Emerytów i Rencistów Koła 
Ustronie. 
Koło obchodziło Jubileusz 10 – lecia powstania. 
Mimo różnych zawirowań istnieje nadal zrzeszając 
obecnie 230 członków. Hasłem przewodnim koła jest 
„Nie bądź samotnym, żyj aktywnie”.
Celem stowarzyszenia jest pomoc dla potrzebujących 
służąc im zawsze radą i pomocą, składki członkowskie 
przeznaczone są przede wszystkim na tą działalność. 
Koło Ustronie ponadto organizuje różne spotkania nie 
tylko towarzyskie, są to min. wycieczki, badania lekar-
skie, kiermasze charytatywne. 
Pracę i serce, jakie wkładają członkowie koła docenia 
Zarząd Główny Emerytów i Rencistów w Warszawie. 
Dowodem tego są przyznane złote odznaki, które 
otrzymali m. in.:
Pani Helena Piec – przewodnicząca koła
Pani Maria Bartnik – skarbnik

SPOTKANIE EMERYTÓW Pani Danuta Biesiadecka – przewodnicząca Koła 
Okręgowego
Pan Ryszard Gębski- z-ca przewodniczącej
Dyplomy i pochwały dla aktywnych członków koła 
wręczali panowie: Andrzej Łuczycki Przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej oraz Piotr Skoczylas Prezes  
SM Ustronie.
Wszystkie wyróżnienia, jakie otrzymują członkowie 
mobilizuje ich do jeszcze większej i cięższej pracy na 
rzecz koła.

(AM)

Klub Osiedlowy “Ustronie” zaprasza na
Wieczorek Poetycki
 wszystkich chętnych, którzy chcą choć na chwile oderwać się  
od rzeczywistości i poznać świat autentycznych uczuć, przeżyć, 
doznań i spostrzeżeń pisanych wierszem.
Wstęp wolny
 piątek 22.10.2010r o godz. 17.00
ul. Sandomierska 14
Lubisz poezję? A może piszesz? Masz talent do rymowania. 
Przyjdź do nas! Zaprezentuj swoją twórczość. 
Czekamy na zgłoszenia: 
Klub Osiedlowy “Ustronie” ul. Sandomierska 14
tel. 48 385 74 15

EWA GĘBSKA
Kiedyś o tym wciąż myślałam
Hej nastawcie uszko
Co ja z sobą zrobię 
Jak będę staruszką.
 Będę miała siwe włosy
 I zmarszczek bez liku
 Wszyscy będą mieć mnie w nosie
 Umrę i po krzyku.
Ale lata ciągle lecą
Hej nastawcie uszy
Ciągle jestem jeszcze młoda
I nic mnie nie ruszy.
 Zamiast zrzędzić no i stękać 
 Ciągle tylko klikam
 A jak do mnie coś tam mają
 Buzię im zamykam.
Czasem sobie farby mieszam
Włosy przefarbuję
Spadkobiercy niech się cieszą
Że ich nie rujnuję.
 Czytam wiersze pisze e-maile
 Dla kogoś z daleka
 Mimo tylu lat na karku
 Chce się do człowieka
I dlatego wszystkim radzę 
Hej nastawcie uszko
Zawsze trzeba być kobietą
Broń Boże staruszką.
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 28 maja 2011 r. mija 
30 lat od śmierci 
wielkiego Prymasa, 
ks. Kard. Stefana 
W y s z y ń s k i e g o . 
Osoba Prymasa 
Tysiąclecia i jego 
nauczanie, zadzi-
wiające także dziś 
niezwykłą aktual-
nością i mocą,  nie 
mogą być zapo-
mniane. Pragniemy 
modlić się o beatyfi-
kację Sługi Bożego 

a zarazem zgłębiać jego nauczanie, by odnaleźć  
w nim pewny drogowskaz na trudny czas dla Oj-
czyzny i Kościoła. Dlatego: 

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej oraz 
Parafia św. Stefana w Radomiu

zapraszają na przygotowanie do obchodu
30 rocznicy śmierci Sł. Bożego Prymasa

Stefana Wyszyńskiego, na które złożą się:

I . Nowenna w intencji beatyfikacji Prymasa Tysiąc-
lecia (każdego 28 dnia miesiąca Msza św. w intencji 
Prymasa oraz homilia przybliżająca nam osobę i na-
uczanie Sługi Bożego)

II. Rekolekcje z Prymasem Tysiąclecia
III. Tydzień Społeczny poświęcony nauczaniu  

Prymasa

Szczegółowy program:

I. NOWENNA  MODLITWY  O  BEATYFIKACJĘ 
SŁUGI BOŻEGO KS. PRYMASA STEFANA  
WYSZYŃSKIEGO

28.09. – 1800

Soli Deo – PASTERZ I MĄŻ STANU 
Przewodniczenie mszy św. i homilia:
Ks. Biskup Edward Materski 
28.10.  – 1800

Wszystko postawiłem na Maryję - MARYJA
Przewodniczenie mszy św. i homilia:
Ks. Infułat Jerzy Banaśkiewicz
28.11.  – 1800

Kościół Matka rodzi Boga w duszach – KOŚCIÓŁ
Przewodniczenie mszy św. i homilia:
Ks. Infułat Jerzy Banaśkiewicz
28.12.  – 1800

Rodzina jest największą siłą Narodu – RODZINA
Przewodniczenie mszy św. i homilia:
Ks. Infułat Jerzy Banaśkiewicz
28.01.  – 1800

Największa miłość po Bogu – Polska– OJCZYZNA  
I NARÓD
Przewodniczenie mszy św. i homilia:
Ks. Infułat Jerzy Banaśkiewicz
28.02.  – 1800

Najważniejszy na ziemi jest człowiek - CZŁOWIEK 
Przewodniczenie mszy św. i homilia:
Ks. Infułat Jerzy Banaśkiewicz
28.03.  – 1800

Krzyż nieustannie dźwiga człowieka – KRZYŻ
Przewodniczenie mszy św. i homilia:
Ks. Infułat Jerzy Banaśkiewicz
28.04  – 1800

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie – WOLNOŚĆ  
I PRAWDA
Przewodniczenie mszy św. i homilia:
Ks. Infułat Jerzy Banaśkiewicz
26 maja – 1800

Musicie mieć w sobie coś z orłów – MŁODZIEŻ 

spotkanie dla młodzieży i bierzmowanie – Bp Adam 
Odzimek 

28 maja – 1800

Czas to miłość - TESTAMENT PRYMASA (zakończe-
nie nowenny i Tygodnia Społecznego) - Bp Henryk 
Tomasik 

II. 14-17.04. – REKOLEKCJE Z PRYMASEM  
TYSIĄCLECIA
 – Ks. dr Albert Warso (Kongregacja Nauki Wiary)

III. 22-28 maja – IV TYDZIEŃ SPOŁECZNY 
poświęcony osobie i nauczaniu społecznemu Prymasa 
Tysiąclecia
(Organizatorzy Tygodnia Społecznego: 
Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Civitas 
Christiana, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego 
– Instytut Teologiczny w Radomiu)
22.05. godz.1800

Inauguracja Tygodnia Społecznego 
Przewodniczenie mszy św. i homilia:
Bp Stefan Siczek

http://www.parafia.idalin.pl



 Kolejna porcja rozważań dla pry-
watnych medytacji:

Wiara sprawia, że niepowodze-
nie staje się możliwością

 Bóg jest panem czasu. On na-
wet wstecz może błogosławić. Jakaż 
pomoc w walce z zatroskaniem o to, 
co już się stało, a czego zmienić się 
nie da; i o to, co nie zostało zrobione, 
i czego już zrobić nie można!
 Podczas gdy psychoanaliza 
dość łatwo uznaje przeszłość za wiel-
kiego niegodziwca odpowiedzialnego 
za moje kompleksy, wiara dostrzega 
stwórczą siłę kryjącą się w niepowo-
dzeniach i traumatycznych doświad-
czeniach z przeszłości. Grzech innych 
ludzi i mój własny grzech mogą być 
łaską. Niepowodzenie może być 
przyczynkiem do większej ufności, 
samotność może prowadzić do głęb-
szego spotkania z Bogiem. Prawdzi-
we zrozumienie chrześcijańskiego 
czasu zyskujemy może dopiero wów-
czas, gdy mieliśmy okazję popełnie-
nia błędu i doszliśmy do wniosku, że 
to wcale nie zahamowało rozwoju, 
ale go przyśpieszyło.

Wilfrid Stinissen

ROZWAŻANIA

CEL KONKURSU: 
Celem spotkania jest 
wspólne przeżywanie 
radości w 92 rocznicę 
odzyskania niepodle-
głości z pieśnią i pio-
senką na ustach.

REPERTUAR: do przygotowania jeden lub więcej 
utworów o tematyce patriotycznej
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: do 2 listopada 
do Klubu Osiedlowego „Ustronie”, ul. Sandomierska 
14, tel. 048 385 74 15 (na zgłoszeniach powinno znaj-
dować się imię, nazwisko, adres, telefon oraz wiek 
uczestnika, ilość uczestników w zespole i nazwa ze-
społu, teksty piosenek, autor tekstu i muzyki)
ZAPOTRZEBOWANIE TECHNICZNE: na zgłoszeniu 
proszę podać ilość mikrofonów, wejścia do gitar 
itp.,podkłady muzyczne bądź akompaniament we wła-
snym zakresie

ZAPRASZAMY WSZYSKIE DZIECI 
DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W KONKURSIE PIEŚNI I PIOSENKI 
PATRIOTYCZNEJ

Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI !!!

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy 
oraz ciekawe nagrody!!!
Na uroczysty koncert zapraszamy uczestników, rodzi-

ców oraz nauczycieli 5 listopada o godz.14.00

do Klubu Osiedlowego „Ustronie”, ul. Sandomierska 14

ZAPRASZAMY





ZAMÓW: www.wodapierrot.pl


