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Szanowni Mieszkańcy,
Chcemy podzielić się z Wami sukcesami, które zostały uhonoro-

wane w postaci nagród i uzyskanych tytułów. 

LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ 2019

KATEGORIA: SPÓŁDZIELNIE DUŻE BEZ PRZYCHODÓW Z INWESTYCJI
W dniu 26 września 2019 r. na Zamku w Gniewie na Gali wrę-

czania nagród laureatom Konkursu Lider Spółdzielczości Mieszka-
niowej 2019 odebraliśmy w trzyosobowym składzie Zarządu

Dyplom i Statuetkę dla SM USTRONIE  „Lider Spółdzielczo-
ści Mieszkaniowej 2019” w kategorii Spółdzielnie duże bez przy-
chodów z inwestycji – przyznaną przez Miesięcznik Administrator  
i Menadżer Nieruchomości.

Konkurs miał na celu wyłonienie liderów z grupy działających 
spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, popularyzację ich osiągnięć 
jako liczących się podmiotów gospodarczych oraz ważnych organi-
zatorów życia społeczno – kulturalnego  na terenach, na których 
działają.

LIDER REGIONU 2019
KATEGORIA: SPÓŁDZIELNIA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

W dniu 27 września 2019 r. na Gali Echa Dnia - Gali wrę-
czania nagród laureatom Konkursu Najlepsze Firmy i Zarządy 
Regionu Radomskiego 2019 odebraliśmy 

Dyplom i Statuetkę dla SM USTRONIE  „Lider Regionu 
2019” w kategorii Spółdzielnia Przyjazna Mieszkańcom, 
przyznaną przez Kapitułę Nagrody.

W skład Kapituły Nagrody wchodzili Przedstawiciele 
Echa Dnia, Posłowie do Parlamentu Europejskiego, Posłowie 
RP, Przedstawiciele Radomskiej Loży Business Centre Club 
oraz Vice Marszałek Województwa Mazowieckiego i przed-
stawiciele samorządów.

Kapituła Nagrody wybrała firmy i instytucje, które wnoszą 
trwały wkład w rozwój gospodarczy naszego regionu. Podsta-
wowe kryteria oceny stanowiły: kondycja finansowa, wyniki 
ekonomiczne, dynamika rozwoju, a także działania na rzecz 
środowiska lokalnego.

Podstawę do przyznania nagród stanowią obszary funk-
cjonowania Spółdzielni, które pozytywnie wyróżniają Nas 
wśród innych Spółdzielni Mieszkaniowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” w Radomiu działa 
na rzecz swoich mieszkańców zapewniając bezpieczne  
i przyjazne warunki zamieszkania oraz możliwość aktywnego 
wypoczynku.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców  
S.M. „Ustronie” funkcjonuje system monitoringu wizyj-
nego składający się z 33 kamer obrotowych, które roz-
mieszczone zostały w najbardziej newralgicznych miej-
scach osiedla. 

OSIĄGNIĘCIA NASZEJ SPÓŁDZIELNI ZOSTAŁY DOCENIONE
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Działalność społeczno – kulturalną prowadzą:
– Klub Osiedlowy „Ustronie” przy ul. Sandomierskiej 14
– Świetlica „Młodzik” ul. Świętokrzyska 25
– Świetlica „Sputnik” ul. Gagarina 21/23
– Świetlica „Kubuś” ul. Osiedlowa 28
– Pracownia Muzyczna ul. Sandomierska 14
– Galeria ul. Sandomierska 14.

Wychodząc naprzeciw środowisku lokalnemu pla-
cówki kulturalne organizują wiele przedsięwzięć m.in. 
festyny, wycieczki, konkursy, turnieje sportowe, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, warsztaty artystyczne, wieczorki oko-
licznościowe, spotkania z piosenką, poezją.  

Zarząd i Rada Nadzorcza poprzez współpracę  
z mieszkańcami i stowarzyszeniami budują relacje  
i zaufanie w środowisku spółdzielczym oraz otoczeniu 
społecznym.

Stowarzyszenie „Nasze ustronie” istnieje od paździer-
nika 2012 roku i zostało założone przez mieszkańców  
w celu aktywizacji społeczno – kulturalnej młodzieży  
i dorosłych oraz prowadzenia działalności charytatywnej. 
W ramach współpracy z Zarządem i Radą Nadzorczą Sto-
warzyszenie „Nasze ustronie” zorganizowało 3 kolonie dla 
najuboższych dzieci członków Spółdzielni. 

W ramach współpracy także Społeczne Ognisko Arty-
styczne „Ustronie” zapewnia oprawy muzyczne imprez 
organizowanych przez Spółdzielnię. Polski Związek Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów skupia środowisko emerytów 
i rencistów Ustronia. Klub Osiedlowy „Ustronie” organizuje 
przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne i integrujące zgod-
nie z oczekiwaniami seniorów oraz ich predyspozycjami.

W Klubie Osiedlowym „Ustronie”:
• odbywają się spotkania stowarzyszenia „Klub Ama-

zonek – Dana”, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Roz-
sianego, Harcerskiego Klubu Turystycznego „BRA-DE-LI”,

• cykliczne zebrania Centrum Aktywności Lokalnej.
W wyniku aktywnych postaw mieszkańców w ramach 

Budżetu Obywatelskiego na terenie S.M. „Ustronie” 
powstało pierwsze w mieście lodowisko ze sztuczną 
nawierzchnią oraz dwie siłownie zewnętrzne, plenerowe  
z urządzeniami sportowymi „Street Workout”.

Przykładem społecznego zaangażowania mieszkań-
ców jest także akcja sadzenia drzew „Zielone płuca dla 
Ustronia”.

Wydawany dla mieszkańców co miesiąc Biuletyn 
Spółdzielczy „Ustronie”, zamieszcza aktualne informacje 
dotyczące funkcjonowania Spółdzielni.

W ramach działań mających na celu poprawę 
jakości życia na osiedlu, kontynuujemy efektywną 
współpracę z Zarządem Miasta Radomia. W ramach tej 
współpracy Gmina Miasta Radomia z własnych środków 
finansowych:

• wybudowała trzy kładki nad ul. Sandomierską i Osie-
dlową,

• wybudowała ścieżki rowerowe
• rozbudowała Park Ustronie
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” natomiast:
• przygotowała dokumentacje techniczne budowy 

chodników wraz ze ścieżkami rowerowym,
• w 2018r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Ustronie” podjęło Uchwałę w sprawie 
przekazania na rzecz Gminy Miasta Radomia prawa użyt-
kowania wieczystego działek z przeznaczeniem na rozbu-
dowę infrastruktury parkowo – rekreacyjnej, budowa tężni 
oraz Wioski Indiańskiej. 

Z dotacji miejskich na imprezy kulturalne i społeczne 
korzysta także Klub Osiedlowy „Ustronie”.

W ramach programu systematycznej poprawy 
infrastruktury technicznej w Spółdzielni realizowane 
są następujące przedsięwzięcia:

- zakończono proces termomodernizacji budynków 
mieszkalnych z wykorzystaniem zewnętrznych środków 
finansowych, obecnie trwa etap powtórnej termomoderni-
zacji,

- zainstalowano wodomierze z odczytem radiowym we 
wszystkich lokalach mieszkalnych,

- realizowany jest program wymiany instalacji gazowej 
w 72 budynkach.

Podstawą dla realizacji podstawowych celów 
Spółdzielni jest bardzo dobra sytuacja ekonomiczno-
-finansowa.

Zarząd konsekwentnie realizuje politykę racjonalizacji 
kosztów funkcjonowania Spółdzielni, co pozwoliło w 2018 
roku utrzymać opłaty eksploatacyjne. 

Pomimo wzrostu wielu zewnętrznych kosztów nieza-
leżnych od spółdzielni, głównie wynikających ze wzrostu 
cen mediów (wody zimnej, cieplnej, energii elektrycznej, 
usług budowlanych) Spółdzielnia dbała na bieżąco o nale-
żyte utrzymanie zasobów i realizowała przyjęte plany 
remontowe bez podnoszenia opłat czynszowych.

Przejrzysta polityka finansowa, transparentne proce-
dury przetargowe na świadczenie usług na rzecz Spół-
dzielni, restrukturyzacja zatrudnienia, efektywne wydatko-
wanie środków finansowych Spółdzielni w ramach obsługi, 
utrzymania i eksploatacji zasobów pozwoliło na realizację 
tych zadań bez konieczności obciążania dodatkowymi 
kosztami mieszkańców Spółdzielni.

Piotr Skoczylas – Prezes Zarządu
Jerzy Dąbrowski- Z-ca Prezesa ds. Technicznych

Robert Pyzara – Członek Zarządu / Główny Księgowy
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Wrześniowy wieczór poezji

W dniu 25.09.2019r w Galerii Klubu 
Osiedlowego „Ustronie” odbył się pierw-
szy po wakacyjnej przerwie, wieczór poezji. 
Autorką prezentowanych wierszy  była pani 
Elżbieta Kęsiak – urodzona i mieszkająca na 
stałe w naszym mieście. Swoją poezję two-
rzy od około 5 lat. Uczestniczka warsztatów 
literackich prowadzonych przez doktora 
Adriana Szarego. Główną inspiracją pani Elż-
biety są jej wnuki. 

To dla nich powstała wydana prywat-
nie książeczka pt.: „Promyki wierszykowe  
i gwiazdki bajkowe”. Jest to dzieło rodzinne, 
pełne wspaniałych wierszy dla dzieci oraz 
ilustracji wykonanych przez członków 
rodziny. Oprócz poezji pani Elżbiety, uczest-
nicy spotkania mieli okazję posłuchać utwo-
rów wykonanych przez młodą uczestniczkę 
zajęć Klubu Osiedlowego „Ustronie” – Lenę 
Chrząszcz.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spo-
tkania z poezją.

Poniżej prezentujemy jeden z wierszy 
pani Elżbiety Kęsiak, który pochodzi z ksią-
żeczki „Promyki wierszykowe i gwiazdki baj-
kowe”:  

Babcia dla Ciebie
Piąsteczki malusie, paluszki ruchliwe
i rogaliki pulchniutkich rączek
sprężystym gestem nad główkę pomknęły.
Serduszko ustek swe wnętrze otwiera.
Ziewa maleństwo, swobodnie, głośno,

UWAGA NA PIECYKI KĄPIELOWE!
Okres jesienny charakteryzuje się zmiennością temperatur co z kolei powoduje zaburzenia naturalnej wentylacji pomieszczeń. Niedrożna 

instalacja wentylacyjna, pełne uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych powoduje, że wentylacji naturalnej po prostu nie ma,  
a wręcz następuje zjawisko wdmuchiwania spalin z piecyka do pomieszczenia (tzw. ciąg wsteczny).

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!
KR

ściskając mocno szpareczki oczu.
A potem nagle oczka szeroko się rozwierają,
zdziwieniem cudownym witając wszystko.
Duże bławaty na świat spoglądają
przez chwilę całą.
I raptem uśmiech, bezzębny, szczery,
radosny podskok i pupa już w górze
a potem na bok, na jeden , drugi
i ba…ba…ba…ba
i ma…ma…ma…ma
bądź śpiewane aaaa….

Dzień dobry skarbie, cudzie natury.
Babcia dla ciebie wędrówkę w chmury,
szczęśliwa, zacznie, skąd ci nazbiera
promyków wierszykowych
i gwiazdek bajkowych,
co mają moc rzeczywistości rozświetlania, 
nauczą cię też fantazjowania,
otulą ciepłem babcinej miłości,
dadzą, jak myślę, dużo radości.

(RC)
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zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrzega sobie prawo doko-
nywania zmian w nadesłanych tekstach (np. korekta do-
strzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów etc.), 
a także innych zmian wynikających z zasad edytorskich 
lub kultury języka. Autor nadesłanego materiału może  
w nim wyraźnie zastrzec brak zgody na jakiekolwiek 
zmiany w swoim materiale. Redakcja zastrzega sobie od-
mowę publikacji takich materiałów.

WAŻNE TELEFONY
SM USTRONIE

●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

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 – 309 316 934 oraz 665 863 
300 Jednostka C – 607 101 809
Jednostka M – 309 316 934 oraz 665863300

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045
POGOTOWIE DŹWIGOWE

W SM USTRONIE




