
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA KONKURSY

Zarząd SM USTRONIE informuje, że 
w dniu 27.01.2020r. do Spółdzielni wpły-
nęło pismo informacyjne od Radom-
skiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej „RADPEC” Spółka Akcyjna w sprawie 
zmiany Taryfy dla ciepła zatwierdzonej  
w dniu 22.01.2020 r., co będzie się wią-
zało ze wzrostem kosztów zakupu przez 
Spółdzielnię energii cieplnej od dnia 
10.02.2020 r.

Po przeanalizowaniu wzrostu 
poszczególnych składników koszto-
wych w taryfie zakupu ciepła i ich 
wpływu na opłaty za c.o. i c.c.w., 
Zarząd Spółdzielni nie przewiduje 
na chwilę obecną zmian związa-
nych ze wzrostem zaliczek mie-
sięcznych na poczet opłat za ener-
gie cieplną (centralne ogrzewanie  
i  ciepłą wodę użytkową).

WZROST CEN
NIEZALEŻNYCH 

OD
SPÓŁDZIELNI

Spotkanie opłatkowo-noworoczne 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła nr 2 „Ustronie”

W dniu 14 stycznia 2020 roku  Emeryci, 
Renciści i Inwalidzi z osiedla Ustronie uczest-
niczyli w spotkaniu opłatkowo-noworocz-
nym w Galerii Klubu Osiedlowego „Ustronie” 
przy ul. Sandomierskiej 14. Pan Władysław 
Harenza – Przewodniczący Koła nr 2 Emery-
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tów, Rencistów i inwalidów „Ustronie” pełnił 
rolę gospodarza spotkania. 

Na spotkanie przybyli: Magdalena 
Lasota – Radna R.M Radomia, ksiądz Lucjan 
Rożek – proboszcz Parafii Św. Józefa na Mło-
dzianowie, Robert Chrobotowicz – Prze-
wodniczący Rady Nadzorczej S.M. „Ustro-
nie”, Piotr Skoczylas – Prezes Zarządu S.M. 
„Ustronie”, Robert Pyzara – członek Zarządu 
S.M. „Ustronie” Główny Księgowy oraz 
Agata Jasińska – Kierownik Działu Społeczno 
– Kulturalnego. Zaproszeni goście złożyli 
emerytom i ich rodzinom życzenia nowo-
roczne. Po wspólnej modlitwie dzielono się 
opłatkiem i składano życzenia.

Wieczór zakończyła zabawa taneczna.
(AJ)
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PCHLI TARG na USTRONIU
Wszyscy fani kupowania mogli odnaleźć 

wiele skarbów na kolejnej  edycji “Pchlego 
Targu” zorganizowanego przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową “Ustronie” oraz Stowarzysze-

Spotkanie noworoczne  
Stowarzyszenia Amazonek – DANA

 8 stycznia 2020 roku  w Klubie Osiedlo-
wym „USTRONIE” miało spotkanie nowo-
roczne Stowarzyszenia Amazonek – DANA. 
Gości przywitała Bożena Grzybowska – pre-
zes Stowarzyszenia. 

Na spotkanie przybyli: Jerzy Zawodnik 
– Wiceprezydent Miasta Radomia, Mag-
dalena Lasota – Rady Miejskiej Radomia, 
Krzysztof Gajewski – wice dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ksiądz 
Mirosław Bandos, Krzysztof Jasiński – Prze-

wodniczący Komisji Społeczno 
– Kulturalnej Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ustronie”, Piotr Skoczylas  
– Prezes Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Ustronie”, 
lek. med. Danuta Krajewska, 
chirurg oraz Agata Jasińska  
– Kierownik Działu Społeczno 
– Kulturalnego. 
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nie “Nasze ustronie”. Impreza odbyła się 25 
stycznia 2020 r. w Galerii Klubu Osiedlowego 
“Ustronie”. 
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Spotkanie noworoczne  
Stowarzyszenia Amazonek – DANA

Celem Stowarzyszenia Amazonek – 
DANA jest niesienie pomocy psychofizycznej 
kobietom przed i po zabiegu operacyjnym 
piersi.

Stowarzyszenie realizuje swoje założe-
nia w szczególności poprzez:

1.Informowanie o możliwościach reha-
bilitacyjnych po operacji.

2.Podnoszenie sprawności fizycznej po 
zabiegu i kondycji ogólnej.

3.Prowadzenie różnych form rehabi-
litacji psychicznej i psychoterapeutycznej    
indywidualnej i zbiorowej.

4. Prowadzenie działalności informa-
tycznej nt. problemów dotyczących kobiet 
po mastektomii, związanych z powrotem do 
pełnowartościowego życia.

5. Zaznajamianie społeczeństwa miasta 
Radomia i powiatu radomskiego poprzez 
lokalne środki masowego przekazu z proble-
matyką kobiet po mastektomii.

6. Włączenie się do działalności na 
rzecz profilaktyki raka piersi.

7. Prowadzenie telefonu zaufania.
8. Inne formy działalności służące 

poprawie życia kobiet po mastektomii, reali-
zowane według potrzeb i możliwości Klubu.

9. Organizowanie spotkań z udziałem 
prelegentów.

10. Organizowanie dla członkiń Klubu 
spotkań towarzysko-dyskusyjnych.

11. Organizowanie spotkań członkiń 
Klubu, celem uczestniczenia w ogólno kon-
dycyjnych ćwiczeniach rehabilitacyjnych,  
w sali na basenie i w plenerze.

12. Rekrutowanie spośród członkiń 
Klubu „ochotniczek” (wolontariuszek), które 
nawiązują kontakt z kobietami w poradni  
i na oddziale przed i po zabiegu operacyj-
nym.

13. Współpraca z Poradnią Chorób 
Piersi i oddziałem chirurgii Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego w Radomiu oraz 
Poradnią Onkologiczną i oddziałami chirurgii 

i onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego Radom-Józefów.

14. Organizowanie imprez rozryw-
kowych o tematyce pro zdrowotnej oraz 
współudział w tego typu imprezach.

15. Organizowanie szkoleń dla ochotni-
czek (wolontariuszek).

16. Pozyskiwanie środków na realizację 
zadań statutowych.

Zaineresowane Panie serdecznie 
zapraszamy na spotkania Amazonek DANA 
w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 
16.00 w Klubie Osiedlowym USTRONIE.

 (AJ)

Dokończenie ze strony 1.

Informujemy ponadto, że w związku 
z nowelizacją rozporządzenia Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 
października 2018 roku w sprawie warun-
ków technicznych dozoru technicznego  
w zakresie eksploatacji, napraw i moderni-
zacji Urządzeń Transportu Bliskiego, (dźwi-
gów osobowych)  wprowadzono szereg 
nowych i jak się okazuje bardzo istotnych 
zmian mających wpływ na dalszą możli-
wość eksploatacji UTB.

 Nowelizacja przepisów ma za zada-
nie przede wszystkim uregulować obszar 
eksploatacji UTB przy zachowaniu maksy-
malnie akceptowalnego stopnia jego bez-
piecznego funkcjonowania.

 Pierwszą istotną zmianą jaką poczy-
niono to wprowadzenie wymogu odtwo-

rzenia historii eksploatacji urządzenia 
transportowego w celu dokonania jego 
oceny stanu technicznego zwanego 
RESURSEM, a co za tym idzie możliwości 
dalszej eksploatacji. 

Oznacza to w praktyce, że Spółdziel-
nia jako właściciel budynku i urządzenia 
ma ten resurs określić. 

Wiąże się to z dodatkowymi obcią-
żaniami finansowymi dla mieszkańców. 
Wykonanie pełnej dokumentacji oceny 
stanu technicznego jednego urządze-
nia (dźwigu osobowego) to koszt rzędu 
1107,00 zł brutto, który to koszt wpłynie 
bezpośrednio na wzrost opłaty za korzy-
stanie z tzw. „windy”.

Kolejny wzrost cen dotyczy energii 
elektrycznej. URE zadeklarował wzrosty 
na poziomie 11-13 proc. Stąd m.in. wzrost 

WZROST CEN NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI
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opłat w spółdzielniach. Wielu mieszkań-
ców zastanawia się, dlaczego tak wysokie 
podwyżki opłat, skoro część podwyżek 
właściciele lokali biorą na siebie w rachun-
kach za media we własnych mieszkaniach?  
Mieszkaniec płacący rachunek indywidu-
alny za prąd opłaca jedynie energię dostar-
czaną do swojego mieszkania. W budynku 
w którym mieszka są przecież jeszcze czę-
ści wspólne jak klatki schodowe, korytarze 
piwnic. To właśnie ich oświetlenie i ogólny 
pobór energii np. na potrzeby wyżej wspo-
mnianych dźwigów osobowych ponosi 
mieszkaniec, opłacając rachunki do Spół-
dzielni. 

Warto zwrócić uwagę na fakt,  
że opisany powyżej wzrost cen jest 
niezależny od Spółdzielni.

KR
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PCHLI TARG na USTRONIU
Prezes Stowarzyszenia „Nasze ustronie” 

– Arkadiusz Michalski mówi: „Jesteśmy bardzo 
zadowoleni , że społeczność lokalna Spółdzielni 
Mieszkaniowej „USTRONIE” tak miło nas przyj-
muje. Wszyscy są bardzo zadowoleni z organi-
zacji imprezy: kupujący jaki sprzedający. Każdy 
może znaleźć coś dla siebie. ”

Na „Pchlim Targu” znalazło się wiele różno-
rodnych towarów: książki, meble, rzadkie płyty 
winylowe, zapomniane kasety, ciekawe filmy, 
zabawki, gry planszowe, ubrania i dodatki, 
mosiężne starocie, elementy wystroju wnętrz, 
stare monety oraz wiele, wiele innych cie-
kawych rzeczy. Można było również spotkać 
naszych radomskich rękodzielników artystycz-
nych, artystów plastyków  którzy prezentowali  
i sprzedawali swoje wyroby. 

Kolejna edycja 29 marca 2020 r.  
w godz. 12.00 – 14.00 w Galerii Klubu 
Osiedlowego „Ustronie” ul. Sandomier-
ska 14.

(AJ)

Niedawno obchodziliśmy Święta Bożego 
Narodzenia i  z pewnością w większości domów 
wśród zapachów choinki, potraw wigilijnych oraz 
atmosfery radości z prezentów, można było usły-
szeć dźwięki naszych pięknych kolęd i pastorałek. 

Pragnąc przedłużyć ten wyjątkowy okres 
Dział społeczno-kulturalny, 15 stycznia 2020 r.  
w Galerii Klubu Osiedlowego „Ustronie” zorgani-
zował spotkanie pt: „Wspólne kolędowanie”. 

Impreza miała charakter otwarty, wielopo-
koleniowy.  Wśród blasku świec, przy słodkim 
poczęstunku, starsi i młodsi uczestnicy mieli oka-
zję posłuchać, i wspólnie zaśpiewać tradycyjne 
polskie kolędy i pastorałki. 

Serdecznie zapraszamy do Galerii Klubu 
Osiedlowego „Ustronie” na kolejne uroczystości, 
spotkania, koncerty.

(RC)

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE W KLUBIE OSIEDLOWYM

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

drożna 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!
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W dniu 22 stycznia w Galerii Klubu 
Osiedlowego „Ustronie” odbył się wie-
czór autorski pani Elżbiety Wawrzeckiej  
– Orchel. Poetka wystąpiła w towarzystwie 
pana Arkadiusza Klanka, który przygotował 
oprawę muzyczną tego spotkania. Elżbieta 

Wawrzecka - Orchel należy do Koła Poezji 
Nie-odkrytej „Szuflada”. Jej wiersze ukazują 
się w almanachach poetyckich „Szuflady”. 
Występowała dla Polonii na Litwie w Wilnie, 
również w Grecji. Jest miłośniczką zabytków 
i fotografii, często podróżuje.  

Poezja pani Elżbiety jest pełna pasji, 
miłości i czułości. W czasie spotkania autorka 
zaprezentowała wcześniejsze utwory, ale 
mieliśmy również okazję posłuchać tych naj-
nowszych.

Poniżej prezentujemy jeden z wierszy:

Muzyka mojego serca
Lubię delikatną muzykę, 
ale rozbija ona serce.
Jej tony dotykają mojego ciała,
które rozsypuje się na małe kryształki.
I słowa przenikają głęboko,
by odejść gdzieś daleko.
Zostaje wtedy muzyka
porywająca mnie do Ciebie.
A ja tańczę zagubiona
w jej rytmie,
z woalką na twarzy
zasłaniającą smutek w oczach.
Z powiewem letniego wiatru
i tamtego zielonego listka
muzyka mojego serca
zawsze powraca do Ciebie.

(RC)

„STYCZNIOWE WSPOMNIENIA” – wieczór poezji
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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




