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W tym trudnym czasie spowodowanym pandemią bądźmy życzliwi, wspierajmy się wzajemnie, 
zachowajmy zdrowie i nadzieję. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Państwu spokój  
i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok 2021 obda-
ruje Was pomyślnością i szczęściem.

Życzą: Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy SM „USTRONIE” w Radomiu.

W styczniu 2021 roku kończę pracę  
w S.M. „Ustronie” i odchodzę na emeryturę.

W ciągu 10 lat rozwiązaliśmy wiele pro-
blemów, nastąpiły pozytywne zmiany funk-
cjonowania i wizerunku Spółdzielni. Dziś 
mam satysfakcję, jak wiele udało nam się 
wspólnie osiągnąć.

 W sierpniu 2010 roku po wygraniu 
konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu 
zastałem w Spółdzielni sytuację wymagającą 
natychmiastowych działań:

• zła organizacja pracy i przerosty zatrud-
nienia,
• duże zagrożenia bezpieczeństwa miesz-

kańców,
• zdewastowane klatki schodowe, windy, 

drzwi wejściowe,
• połowa budynków mieszkalnych bez ocie-

pleń,
• zły stan techniczny kładek nad ulicami 

miejskimi i osiedlowymi,
• niebilansowanie się wody,
• problemy z rozliczaniem centralnego 

Szanowni Mieszkańcy

Dokończenie na stronie 2.

BOŻE NARODZENIE

foto: Marek Rożniata

ogrzewania.
Opracowałem „Koncepcję rozwoju 

S.M. Ustronie w Radomiu”, która była pod-
stawowym dokumentem w postępowaniu 
konkursowym. Przedstawiłem misję oraz 
perspektywiczny program funkcjonowania 
Spółdzielni, zakładający osiągnięcie głów-
nego celu: „Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Ustronie” w Radomiu działa na rzecz swo-
ich mieszkańców, zapewniając bezpieczne  
i przyjazne warunki zamieszkania oraz możli-
wość aktywnego wypoczynku”.
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Dokończenie ze strony 1.

Od tego czasu konsekwentnie realizo-
waliśmy strategiczne założenia, a funkcjono-
wanie Spółdzielni systematycznie zmieniało 
się na lepsze. Odpowiednie decyzje pozwo-
liły zredukować koszty administracyjne, 
wyeliminować straty wody, obniżyć koszty 
c.o., zapewnić bezpieczeństwo na osiedlu, 
poprawić stan techniczny budynków i infra-
struktury, stworzyć miejsca rekreacji i wypo-
czynku, a także zapewnić stabilną sytuację 
finansową.

Poniżej przedstawiam dokładny opis 
celów strategicznych, które zostały zrealizo-
wane w Spółdzielni w ciągu 10 lat. 
1. W ramach programu optymalizacji pro-
cesu zarządzania nastąpiło:

• przekazanie wybranym w prze-
targach firmom części pracowników wraz  
z zadaniami technicznymi,

• wprowadzenie nowych procedur 
zarządzania,

• redukcja zatrudnienia o 49%: 104 
pracowników w 2010 roku, 53 pracowników 
w 2020 roku,

• wdrożenie przejrzystych zasad 
przetargowych,

Efektem tych działań było obniżenie 
kosztów funkcjonowania Spółdzielni.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców w zasobach Spółdzielni funk-
cjonuje monitoring osiedlowy składający 
się z 57 kamer.

System w trybie 24 godzinnym reje-
struje zdarzenia, a sygnał przesyłany jest 
drogą radiową do centrum monitoringu 
firmy ochroniarskiej KERIM. W przypadku 
stwierdzenia niebezpiecznych zdarzeń 
następuje reakcja grupy interwencyjnej tej 
firmy.

Na terenie osiedla „Ustronie” funk-
cjonują także 4 kamery monitoringu miej-
skiego.
3. Realizując program poprawy stanu tech-
nicznego budynków oraz infrastruktury 
technicznej:

• wymieniono oświetlenie LED  
w 169 klatkach schodowych,

• zainstalowano 12 nowych wind 
osobowych,

• wybudowano 18 parkingów samo-
chodowych,

• odmalowano wszystkie klatki scho-
dowe, w których zainstalowano nowe drzwi 
wejściowe,

• zamontowano w większości klatek 
schodowych domofony,

• wybudowano 29 nowych altan 
śmietnikowych,

• zmodernizowano wszystkie place 
zabaw,

• wymieniono instalację gazową  

w 19 budynkach mieszkalnych.
4. W ramach programu termomodernizacji 
budynków mieszkalnych:

 Wykonano kompleksową termomo-
dernizację 62 budynków mieszkalnych:

• wykorzystując kredyty na termo-
modernizacje Spółdzielnia otrzymała pre-
mie termomodernizacyjne w formie bez-
zwrotnych pożyczek w wysokości 3,5 mln zł, 

• na utylizację azbestu Spółdziel-
nia otrzymała także dotację z WFOŚ i GW  
w Warszawie w wys. 236 tys. zł.
5. W okresie 10 lat ze środków finansowych 
Spółdzielni wybudowano 3 kładki dla pie-
szych nad ulicami osiedlowymi.
6. Rozwiązany został problem niebilanso-
wania się wody. Po wieloletnich staraniach 
przekazano do Wodociągów Miejskich  
Sp. z o.o. w Radomiu hydrofornie i sieci 
wodociągowe.

Zainstalowano także wodomierze  
z elektronicznym odczytem oraz wodomie-
rze główne we wszystkich budynkach miesz-
kalnych.

Efektem było wyeliminowanie strat 
wody, które powstawały w sieciach wodo-
ciągowych pomiędzy budynkami mieszkal-
nymi a hydroforniami, co spowodowało 
zmniejszenie zużycia oraz wyeliminowanie 
kosztów związanych z usuwaniem awarii.
7. Generalnie rozwiązany został także 
problem wysokich dopłat do centralnego 
ogrzewania. W tym zakresie Zarząd podjął 
następujące działanie:

• zostały obniżone tzw. „moce zamó-
wione” w poszczególnych budynkach,

• w ramach termomodernizacji 
budynków zmodernizowano także instalację 
CO i CCW,

• wdrożono nowe zasady rozliczania 
kosztów CO.

W wyniku tych działań osiągnięto 
następujące efekty za sezon grzewczy 
2019/2020 w porównaniu do sezonu grzew-
czego 2009/2010:

a) zmniejszone zostało zużycie energii 
cieplnej o 37,6%,

b) mieszkańcy zapłacili za CO o 20,3% 
mniej, pomimo, że Radpec SA Radom kilka-
krotnie podwyższał ceny za energię cieplną,

c) nastąpiła także korzystna zmiana 
dla mieszkańców w indywidualnych rozli-
czeniach kosztów CO: za sezon 2009/2010 
zdecydowana większość musiała dopłacić, 
natomiast za sezon 2019/2020 79,5 % loka-
torów miało zwroty.
8. Rozwój działalności społeczno – kultural-
nej.

W celu rozszerzenia zakresu funkcjono-
wania Klubu Osiedlowego „Ustronie” oraz 
świetlic: Młodzik, Sputnik i Kubuś podjęte 
zostały następujące działania:

• utworzona została Pracownia 
Muzyczna, w której odbywają się próby 
zespołów muzycznych,

• w Klubie Osiedlowym „Ustronie” 
powstała wielofunkcyjna Galeria,

• od 2011 roku organizowane są 
kolonie letnie,

• w ubiegłych latach we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży 
„Arka” w Radomiu realizowano dożywianie 
dla dzieci z najuboższych rodzin.
9. Efektywna działalność finansowa

Podstawą do realizacji podstawowych 
celów Spółdzielni jest bardzo dobra sytu-
acja ekonomiczno – finansowa. Zarząd 
konsekwentnie realizuje politykę racjonali-
zacji kosztów funkcjonowania Spółdzielni, 
co pozwoliło w ostatnich latach utrzymać 
wysokość opłat eksploatacyjnych.

Poza działalnością dotyczącą utrzyma-
nia i eksploatacji zasobów mieszkaniowych, 
Spółdzielnia prowadzi również działalność 
gospodarczą, (finansową i pozostałą opera-
cyjną), na której wypracowano zysk netto:

1 734 491,93 zł – 2016r.
1 292 922,69 zł – 2017r.
1 980 508,96 zł – 2018r.
2 453 635,33 zł – 2019r.
Sytuacja finansowa Spółdzielni za 2019 

rok była przedmiotem badania przez nie-
zależnego biegłego rewidenta, który wydał 
pozytywną opinię dotyczącą sytuacji mająt-
kowej i finansowej.
10. W ramach działań mających na celu 
poprawę jakości życia na osiedlu, kontynu-
ujemy efektywną współpracę z Zarządem 
Miasta Radomia.

W ramach tej współpracy Gmina Mia-
sta Radomia z własnych środków finanso-
wych:

• wybudowała trzy kładki nad ulicą 
Sndomierską i Osiedlową,

• wybudowała ścieżki rowerowe,
• rozbudowała Park Ustronie,
• wybudowała całoroczne lodoisko 

ze sztuczną nawierzchnią,
• zadeklarowała budowę tężnię  

i Wioski Indiańskiej na terenie jednostki C. 
Z dotacji miejskich na imprezy kultu-

ralne i społeczne korzysta także Klub Osie-
dlowy „Ustronie”.

Podsumowując swoją działalność jako 
Prezes Zarządu S,M, „Ustronie” stwierdzam, 
że realizacja tych celów strategicznych była 
możliwa przede wszystkim w wyniku kole-
gialnych działań Członków Zarządu oraz 
racjonalnych decyzji podejmowanych przez 
Radę Nadzorczą.

W czasie mojej pracy Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Ustronie” za osiągnięte 
wyniki ekonomiczne, efektywne zarządzanie 
oraz dynamiczny rozwój otrzymała nagrody 
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Gepard 2016, Gepard 2017, Brylant Polskiej 
Gospodarki 2017.

W 2019 roku otrzymaliśmy tytuł „Lider 
Spółdzielczości Mieszkaniowej 2019” przy-
znany przez Miesięcznik Administrator  
i Menedżer Nieruchomości.

W tym samym roku Spółdzielnia 
została „Liderem Regionu 2019” w kate-
gorii Spółdzielnia Przyjazna Mieszkańcom,  
w Konkursie Najlepsze Firmy i Zarządy 
Regionu Radomskiego 2019.

Dziękuję Członkom Zarządu za wspólne 
zarządzanie oraz kadrze i pracownikom za 
zaangażowanie i dobrą współpracę. 

Chciałbym podziękować także Człon-
kom Rady Nadzorczej, którzy podejmowali 
decyzje w interesie mieszkańców.

 Pragnę podziękować mieszkańcom, 
którzy aktywnie współdziałali z Zarządem 
dla dobra Spółdzielni.

Dziękuję także tym Członkom Spół-
dzielni, którzy na Walnych Zgromadzeniach 
udzielali mi absolutorium, odbieram to jako 
dowód zaufania i akceptacji moich działań 
jako Prezesa Zarządu SM „Ustronie”.

Dziękuję również Prezydentowi i Rad-
nym Rady Miasta Radomia za wieloletnią 

współpracę.
Wszystkim mieszkańcom życzę zdrowia, 

pomyślności oraz satysfakcji z bycia Człon-
kiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”. 

Praca w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ustronie” była dla mnie bardzo ciekawa  
i pełna wyzwań, mam satysfakcję, że 
mogłem wykorzystać swoje doświadcze-
nia i umiejętności. Odchodzę z poczuciem 
dobrze spełnionego zadania i mam nadzieję, 
że kolejne lata przyniosą rozwój Spółdzielni.

Życzę powodzenia! 
Piotr Skoczylas

SM „USTRONIE” 2010 - 2020
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List otwarty Rodziny Szkół  
im. Jana Pawła II w obronie Patrona

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II działa 
od października 1998 roku. 

Tworzą ją placówki, które obrały  
za patrona Papieża – Polaka. Skupia ona 
ponad 1000 placówek edukacyjnych 
(od przedszkoli po uniwersytety) rozsia-
nych po całej Polsce i poza jej granicami. 
Kształci się w nich około trzystu tysięcy 
dzieci i młodzieży. Jest to bez wątpie-
nia trwały i cenny znak, jaki odcisnął  
na ziemi polskiej pontyfikat największego  
w dziejach Polaka.

W styczniu 2005 roku została powo-
łana Społeczna Rada Rodziny Szkół  
im. Jana Pawła II z siedzibą w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 14 Integracyjnej 
im. Jana Pawła II w Radomiu. Jej zadaniem 
jest koordynowanie  podejmowanych przez 
Rodzinę inicjatyw o wymiarze ogólnopol-
skim.  Opiekę duszpasterską  nad naszym 
ruchem społecznym sprawuje Biskup 
Radomski Henryk Tomasik. 

Jednym z bardziej spektakularnych 
przejawów działalności Rodziny Szkół jest 
coroczne organizowanie ogólnopolskich 
pielgrzymek uczniów, rodziców i nauczycieli 
na Jasną Górę. Cyklicznie odbywają się rów-
nież spotkania przedstawicieli szkół.

ZG



Drodzy Czytelnicy biuletynu USTRONIE
Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia spędzimy  

w towarzystwie wszechobecnego koronawirusa.
Będziemy je przeżywali stosując się do zaleceń  

sanitarno-epidemiologicznych. Jestem jednak prze-
konany, że damy radę i przeżyjemy je tak jak zawsze  
we wspólnotach rodzinnych, korzystając z dobro-
dziejstw jakimi są telefony, smartfony 
czy komputery. Będzie choinka, 
wieczerza wigilijna, pasterka, 
życzenia, rozmowy i naturalnie 
śpiewanie kolęd. Już niedługo.

Z okazji nadchodzących 
świąt Bożego Narodzenia pragnę 
złożyć Państwu najserdeczniejsze 
życzenia radości i miłości płynącej 
z betlejemskiego żłóbka. Życzę 
wewnętrznego spokoju i odpoczynku 
od codziennych trosk w atmosferze 
wzajemnej życzliwości, zrozumienia i domowego ciepła 
oraz nade wszystko dobrego zdrowia.

A w nadchodzącym 2021 roku życzę spełnienia 
wszystkich planów i marzeń, zarówno w życiu rodzinnym, 
jak i zawodowym.

Zbigniew Gumiński
wydawca biuletynu



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




