
DLA AMAZONEK KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

sięwzięć termomodernizacyjncyh. Główne pro-
pozycje zmian to ograniczenie wysokości premii 
termomodernizacyjnej do 15 % całości przedsię-
wzięcia oraz objęcie premią wyłącznie budyn-
ków wybudowanych przed 1961 r.! Ponieważ 
Ustronie jest osiedlem młodszym, oznaczałoby 
to niemożność uzyskania premii termomoderni-
zacyjnej z w/w ustawy uwzględniając nawet nie-
śmiałe próby jej uzyskania ze strony Spółdzielni.

(RW)

SM ODPOWIADA NA LISTY
RECENZJEKONKURSY

dokończenie na str. 4.

Z ostatniej chwili: 
Pożegnanie 

z premią 
termomodernizacyjną?

Od Redakcji
wydawania miała być poprawa klimatu spo-
łecznego oraz szerokie informowanie o tym, 
co się dzieje na Osiedlu oraz w Spółdzielni. 
Ubogacone jest to oczywiście kącikiem roz-
rywki, artykułami o różnym charakterze no  

Plan 
remontów 
na 2008 r. – cześć i.

Po raz pierwszy w tym roku plan fun-
duszu składa się nie tylko z odpisu na fun-
dusz remontowy, który w tym roku wynosi ok. 
6.200.000,- zł. Uwzględniając zgodę Walne-
go Zgromadzenia na zaciągnięcie kredytu 
w wysokości 2 mln zł na potrzeby przedsię-
wzięć termomodernizacyjnych plan remon-
tów rozszerzony został o prace termomoder-
nizacyjne w wysokości blisko 5 mln zł.

Kilka przedsięwzięć takich jak wymiana 
oddawczych skrzynek pocztowych czy wo-
domierzy planowana jest do realizacji poza 
planem remontów. Poza tym w  ciągu roku na 
pewno będzie konieczne wykonanie pilnych 
robót naprawczych czy remontowych. Pielę-
gnacja zieleni, domofony oraz na końcu, ale 
nie znaczy to, że najmniej ważne: budowa 
lokali zastępczych, garaży czy poważniejsze 
roboty inwestycyjne: budowa lokali mieszkal-
nych i pawilonów usługowo – handlowych.

Jak dowiadujemy się  w Sejmie  trwają prace 
nad nowelizacją ustawy o wspieraniu przed-

Zanami już dziewiąty numer biuletynu 
osiedlowego. Głównym celem jego 

Mimo deszczu 2 kwietnia na obchody trze-
ciej rocznicy śmierci Ojca Świętego przyby-
ło tysiące mieszkańców Radomia i okolic 
gdzie pod sceną ustawioną na skarpie przy  
ul. Jana Pawła II, mogli zagłębić się w zadu-
mie i modlitwie za naszego Papieża.

PAPIESKIE
USTRONIE

dokończenie na str. 4.

Atmosfera była podniosła mimo złej aury po-
godowej. Na scenie wystąpili aktorzy Teatru 
im. Jana Kochanowskiego z połączonymi 
chórami radomskich muzyków. Przedstawili 
oni program cytując poezje Ojca Świętego, 
podczas którego prezentowany był pokaz 
multimedialny (wyświetlano filmy i zdjęcia 

z życia Wielkiego Człowieka). 
 W godzinę śmierci wszyscy zebrani 
przy scenie wierni odśpiewali „Barkę”. Kli-
matu dodawały rozstawione wzdłuż jezdni 
palące się znicze, jak również i te trzymane 
w dłoniach przez wiernych. W kościołach 
rozbrzmiewały dzwony przywołując pamięć 
Ojca Świętego. 
    (ZIL)

i niezbędnymi ogłoszeniami reklamodawców, 
dzięki czemu biuletyn jest niezależny finan-
sowo. Do Państwa oceny należy, czy biule-
tyn spełnia swoją rolę.
W każdym razie cały czas zapraszamy do 
współpracy w jego redagowaniu.
Niedługo minie rok pracy nowego Zarządu 
Spółdzielni. Rok to dużo i mało, na pewno 
jest to czas wystarczający na podsumowanie 
i refleksję.

foto: Wojciech Skrok
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Prężnie działającą w nim osobą jest Prezes 
Krystyna Klochowicz, która dba by kobiety po 
zabiegu operacyjnym szybciej dochodziły do 
normalności. Organizuje wycieczki turystyczne, 
ćwiczenia rehabilitacyjne usprawniające i podno-
szące kondycję, zajęcia relaksujące oddziałujące 
nie tylko na ciało, ale także i duszę.

Patronat nad stowarzyszeniem sprawuje  

Kulavik, Adi, Viki, VanCerz i Ptak to skład ra-
domskiej formacji Carrion. Zespół charakteryzuje się 
mocnym metalowym graniem ze świetnym głosem 
Grześka (Kulavika), potężnymi rifami gitary Vikiego  
i melodyjnym „klawiszem” Darka. „Na piątkę” zasłu-
guje także sekcja rytmiczna z Adrianowym niskim 
basem i piorunującymi bębnami, które – mam wra-
żenie – zaraz odlecą z Ptakiem.

Radomska scena rockowo-metalowa może po-
szczycić się kolejnym sukcesem po Ira i Carpe Diem 
i ostatnimi czasy Tomkiem Karolakiem (muzyk w fil-
mie „39 i pół”) jaki nam serwują  Carrion’y.

Chłopaki zaczęli „spijać śmietankę” (spijają do tej 
pory - w pozytywnym znaczeniu) w 2004 r. na ante-
nie Radia Rekord. Potem posypały się telewizje: TVP 
i ITV, aby wreszcie w latach: 2005-2006 usłyszeć ich 
w radiowej Trójce i Jedynce jak również w mocno 
rockowej stacji Antyradio.

W roku 2007 w wytwórni MJM MUSIC PL nagrali 
płytę zatytułowaną… „Carrion”, na której znalazło się 
dwanaście znakomitych, dopasowanych do siebie ze 
smakiem utworów, m.in. z coverem Wonderful Life 
– Colin’a Vearncome Black.

Dla miłośników metalu płyta na pewno będzie 
jednym z ważniejszych krążków w domowej dysko-
grafii.

Ich dojrzałość muzyczna zaprezentowana na 
ścieżce odzwierciedla sukces na scenie. Nie ma na 
koncertach przefałszowań wokalnych, jest czystość 
dźwięku wszystkich instrumentów i zdecydowany 
głos frontmana.
    (ZIL) 

Recenzje

Domu Kultury „Ustronie” ma siedzi-
bę Stowarzyszenie Klub Kobiet po 
Mastektomii „Amazonki – Dana”. W

dr Danuta Krajewska, która wspiera wszystkie kobiety swoją wiedzą, dobrym słowem, a przede 
wszystkim uczy je jak należy walczyć z chorobą i pokonywać trudy dnia codziennego.

Rehabilitacją kobiet po mastektomii zajmuje się dypl. mgr Teresa Wojciechowska, która po 
raz drugi prowadzi program pt. „Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii”. Pomaga 
on w likwidacji i pomniejszeniu obrzęków (w przypadku dużych zmian), naucza jak należy dbać  
o siebie, by wyeliminować dyskomfort i zagrożenie chorobowe. Zakończony w 2007 roku program  
przeciwobrzękowy dowodzi, że terapia przynosi wspaniałe efekty.

W każdy poniedziałek i środę o godzinie 17.00 prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne połączone  
z relaksem dla kobiet po zabiegu operacyjnym.

„AMAZONKI 
– DANA”

CHCESZ BYĆ ZDROWA 
I SZCZĘŚLIWA?

PRZYJDŹ DO NAS!

 27-go kwietnia na ulicy Chrobrego oraz przy obiektach sportowych Po-
litechniki Radomskiej odbędzie się impreza biegowa dla wszystkich miłośników 
joggingu z naszego miasta i nie tylko. Będzie to XI Bieg o puchar J.M. Rektora
Politechniki Radomskiej oraz XI Złota Mila o Puchar Prezydenta Miasta Radomia.
Rozegrane zostaną również biegi dla dzieci w kilku kategoriach wiekowych. Impre-
za z każdym rokiem – co bardzo cieszy – gromadzi coraz większą rzeszę amatorów 
biegania z kraju oraz zagranicy. W roku ubiegłym bieg główny na dystansie 10 km 
ukończyło ponad 120 zawodników. 
Wszyscy, którzy ukończą bieg główny otrzymają piękne pamiątkowe medale.
Zwycięzcy w kategorii generalnej - otrzymają nagrody finansowe, najlepsi w ka-
tegoriach wiekowych – nagrody rzeczowe, natomiast wszystkie startujące dzieci 
– drobne upominki rzeczowe.
Organizatorem imprezy jest Klub Maratończyka AZS Politechniki Radomskiej oraz 
liczna grupa wolontariuszy. 
Sponsorem głównym biegu już tradycyjnie jest firma Pana Jarosława Zagożdżona
Auto-Gaz Centrum z Antoniówki.
Zapraszamy do udziału oraz kibicowania!

Tadeusz Kraska – Presez klubu Maratończyka.

XI BIEG O PUCHAR
J.M. REKTORA POLITECHNIKI 
RADOMSKIEJ I ZŁOTA MILA

O PUCHAR PREZYDENTA 
MIASTA RADOMIA

Organizatorzy: Klub Maratończyka AZS  
Politechniki Radomskiej oraz Akademicki 
Związek Sportowy Politechniki Radomskiej.

program zawodów na stronie 5.

Dla Pań z osiedla „Ustronie” Pani Teresa 
Wojciechowska oferuje gimnastykę ogólnokon-
dycyjną z zastosowaniem sprzętu sportowego tj. 
piłki, stepy, taśmy i inne. Zajęcia prowadzone są 
w każdy poniedziałek i środę o godzinie 18.00. 
Bardzo ciekawą propozycją jest również Aquafit-
ness, czyli zajęcia w wodzie, które prowadzone są 
na pływalni „Orka” :

• we wtorki w godz. 20.45-21.15
• w piątki 20.00-20.45
• w soboty 16.30-17.15 
(tel. kontaktowy 0 606 164 526).
Dzięki ćwiczeniom i Ty także możesz być 

sprawniejsza, szczuplejsza a przede wszystkim 
zadbasz o swoje zdrowie!

Teresa Wojciechowska
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KomunikatY
- dotyczy zmiany w opłatach

za dostarczoną wodę
oraz odprowadzone ścieki
Zarząd S.M. USTRONIE informuje, 

że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej  
w Radomiu Nr 304/2008 z dnia 
31.03.2008 r. ulega zmianie opłata za do-
starczaną wodę i odprowadzone ścieki.

Stawki obowiązujące od 1 maja 
2008 r. wyniosą:

• dla lokali mieszkalnych – 4,92 zł 
za 1m³ wody ( BRUTTO)

• dla lokali użytkowych  - 6,31 zł 
za 1m³ wody (NETTO)

• inne lokale socjalno – bytowe 
– 4,60 zł  za 1 m³ wody (NETTO)

Zmiana ceny m³ za dostarczoną 
wodę oraz odprowadzone ścieki spowo-
duje zmianę opłaty ryczałtowej obowią-
zującej w S.M. USTRONIE.

Stawka obowiązująca od 1 maja 
2008r. wyniesie:  – 49,20 zł / osobę.

SM USTRONIE informuje,
że w dniu 2 maja 2008r.

spółdzielnia jest nieczynna.

LISTY innymi przy ul. Placowej (na miejscu sta-
rego).
Na nowiutkim placu zabaw będzie się mogło 
bawić Pani dziecko jeszcze w tym roku.
                    (ZIL) 

 Droga redakcjo czy możecie 
mi pomóc i wpłynąć na władze spół-
dzielni w sprawie nawierzchni przed  
Osiedlową 32?
Ciąg jezdny ułożony jest z pożal się Boże  
bloczków betonowych i przejazd samo-
chodem na tym odcinku może poważnie 
uszkodzić podwodzie. Proszę o pomoc.
     

Zbyszek

 Zgadzam się Panem co do kiep-
skiej nawierzchni jezdnej na odcinku wspo-
mnianego budynku, ale nie przesadzajmy, 
że jest w stanie zagrażającym uszkodzenie 
auta.
Mogę jednak pocieszyć Pana i Pańskich 
sąsiadów, że na przyszły rok planowany 
jest remont tego ciągu. Mam na myśli as-
faltowanie na całej długości.
    (ZIL)

 Ludzie co Wy robicie! Nie dosyć, 
że na Ustroniu jest niewiele dzieci, to jesz-
cze im odbieracie przyjemność zabawy na 
funkcjonujących placach zabaw, a może 
inaczej, które funkcjonowały jeszcze nie tak 
dawno jak przy ul. PCK 1 i Placowej.
Jestem mieszkanką ul. Placowej i moje 
dziecko teraz, gdy idzie wiosna nie ma się 
gdzie bawić. Opamiętajcie się!
         
               ~Meg~ 

 Droga Pani Meg
na wstępie pragnę uspokoić i powiedzieć, że 
nie ma powodów do paniki.
Zgadzam się z Panią, że place zabaw są li-
kwidowane, ale proszę zauważyć, że zabaw-
ki znajdujące się na nich są urządzeniami 
wysłużonymi, zagrażającymi bezpieczeństwu 
naszych pociech.
Z informacji jakie posiadamy potwierdzam, 
że na miejsce starych placów, będą insta-
lowane nowe urządzenia, spełniające rygo-
rystyczne wymogi bezpieczeństwa. Miedzy 
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Od Redakcji
dokończenie ze str. 1. Dokończenie ze str. 1.

Sądzę, że po pierwsze - poprawił się kli-
mat. Dyskusje i te na Osiedlu, i te na Radzie 
Nadzorczej przeniesione zostały z grun-
tu tzw. „politycznego” na grunt „technicz-
ny”, dotyczący rzeczywistych problemów 
osiedla i jego mieszkańców. Po drugie, nie 
ma tematów tabu, a faktem stał się  bez-
pośredni  dostęp do Spółdzielni i jej władz. 
Po trzecie, podjęta została próba napra-
wy i wzbogacenia zasobów Spółdzielni. 
Na ile wyjdzie zależeć to będzie od kon-
sekwencji w działaniu obecnego Zarządu  
i determinacji Rady Nadzorczej w przepro-
wadzeniu zmian. A wszystko to przebiega  
w atmosferze lepiej lub gorzej przeprowa-
dzanego tzw. „uwłaszczenia”.
Nie można mieć złudzeń - bez inwestycji  
z zewnątrz nie będzie środków na przepro-
wadzenie koniecznych prac na Osiedlu,  
a działalność Spółdzielni sprowadzi się jak do 
tej pory do łatania dziur i przejadania odpisu 
funduszu remontowego pod płaszczykiem bi-
lansowania działalności bieżącej spółdzielni.
I tu aż się prosi pytanie: co dalej z Osiedlem, 
co ze Spółdzielnią Mieszkaniową? Pewne 
zarysowujące się trendy wskazują dwa kie-
runki:
1) wyprowadzenie usług ze spółdzielni na 
zewnątrz,
2) zmiana profilu spółdzielni w kierunku firmy
zarządzającej.
A wszystko to po to, by sprawniej zarządzać 
i maksymalnie wykorzystać dostępne środki 
finansowe.

(RW)

1. Pielęgnacja zieleni - poza planem remontów, siłami 
służb technicznych Spółdzielni.
2. Program - „domofony”.
3. Budowa garaży: Grenadierów - Orzechowa.

Plan remontów na 2008 r. –cześć i.

Ze względu na wielkość opracowania szczegółowe materiały dotyczące jednostek B, C, P i M 
zamieścimy w następnym numerze naszego biuletynu.

(RW)

Poniżej przedstawiamy w formie tabelarycznej 
ogólny zakres prac wynikający z odpisu na Fundusz 
Remontowy:
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XI BIEG O PUCHAR
J.M. REKTORA POLITECHNIKI 
RADOMSKIEJ I ZŁOTA MILA

O PUCHAR PREZYDENTA 
MIASTA RADOMIA

na 10 km,
12.00  - start XI  Biegu o puchar J.M. Rektora 

10 km,
12.45  - wręczenie nagród biegów dla dzieci,
14.00  - dekoracja zwycięzców biegów głów-

nych.

1.  Bieg Integracyjny „Złota Mila” o puchar 
Prezydenta Miasta Radomia.

Dystans: 1 mila angielska - 1609 metrów.
Start i meta: przy hali sportowej Politechniki 

Radomskiej, ul. Chrobrego 29A.
Godzina startu: 11:00
Klasyfikacja: generalna kobiet i mężczyzn.

2. XI Bieg o puchar J.M. Rektora Politech-
niki Radomskiej.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY ZAWODÓW

27.04 niedziela
8.00  - otwarcie biura zawodów,

10.50  - zamknięcie list startowych biegu na  
1 milę,

11.00  - start XI Biegu Integracyjnego Złota 
Mila o Puchar Prezydenta Miasta Radomia 1609 m,

11.15  - start biegów dla dzieci,
11.30  - zamknięcie list startowych biegu  

Dystans: 10 km
Start i meta: przy hali sportowej Politechniki 

Radomskiej, ul. Chrobrego 29A.
Godzina startu: 12:00
Klasyfikacja: generalna kobiet i mężczyzn 

oraz w kategoriach wiekowych.
       
3. Biegi dla dzieci.
Dystans : 50÷600 metrów 
Start i meta: przy hali sportowej Politechniki 

Radomskiej, ul. Chrobrego 29A,
Godzina startu: 11.15
Kategorie do lat: 5 / 8 / 10 / 12 / 15

Chłopcy i dziewczęta startują wspólnie.

Zapraszamy do udziału
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Wszystkich czytelników zapraszamy 
do udziału w kolejnym konkursie.
Prosimy podać hasło Konkursu nr 9. 
Wśród osób, które w dniu 29 kwietnia  
(wtorek)  w godz. 10.00-11,00 zadzwonią 
do SM Ustronie pod numer 048 385 74 03  
z prawidłową odpowiedzią rozlosujemy 
zaproszenia:
1 dwuosobowe na „Wizyta starszej pani” 
- 30 kwietnia godz. 18.00
2 dwuosobowe na „Dawaj” - 2.maja 
godz. 18.00
1 dwuosobowe na „Oczekiwanie” - 21.05 
godz. 19.00 

do Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego

w Radomiu. 

HASŁO: „ ...„

Konkurs nr 9Konkurs 
na najładniejszy balkon, 
ogródek przy klatce, 

zagospodarowanie 
terenu wokół bloku

A  - ziemia przy wykopie
B  - pomieszczenie oszklone przy domu
C  - człowiek pozbawiony cywilizacji
D  - bada głębiny morskie
E  - stacja radiowa
F  - cukierek lub kwiat
G  - określona na mapie
H  - obowiązkowy przy jeździe motocyklem
I    - pleciony sznur
J   - bezkres
K   - wypowiedziana bez zastanowienia 

1. CEL KONKURSU
Podniesienie poziomu estetyki na terenie osie-
dla, rozbudzenie aktywności do prac społecz-
nych na rzecz miejsca zamieszkania.
- ukwiecenie i upiększenie balkonów
- wykonanie ogródków kwiatowych przy klatkach 
wejściowych do bloku
- zagospodarowanie wolnych terenów wokół 
bloku przez zasadzenie krzewów, rabat itp.
2. REALIZACJA
- ogłoszenie konkursu na łamach gazety osie-
dlowej
- powołanie Komisji Konkursowej
- przyznanie nagród ( I, II, III miejsce w poszcze-
gólnych kategoriach), nagrody książkowe, dy-
plomy uznania.
3. Uczestnicy konkursu zgłaszają akces telefo-
nicznie lub pisemnie do administracji do 15 lipca 
br.
4. Konkurs trwa do 30 sierpnia br.
5. Komisja dokonuje oceny po 30 sierpnia br.
6. Komisja zastrzega sobie inny podział nagród  
i wyróżnień w zależności od liczby zgłoszeń.
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Organizatorzy: „ALMAX”, SM „Ustronie”
ZAPRASZAJĄ WSZYSKIE DZIECI DO WZIĘCIA 
UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

TEMAT:

„W poszukiwaniu wiosny” 
CEL: Wiosna - pora roku, w której cały świat roślin i zwierząt bu-

dzi się do życia. Kwiaty wyrastające z jeszcze zimnej i twardej ziemi, 
ptaszki coraz głośniej śpiewające swe radosne arie, drzewa owocowe 
mieniące się pastelowymi kolorami, złote słońce spoglądające zza ga-
łęzi ...To właśnie są oznaki tak bardzo upragnionej pory roku. Powinni-
śmy przystanąć choć na chwilę i podziwiać jak piękny jest kwietniowo 
- majowy świat, jak cudowne jest wtedy otaczające nas środowisko, 
czyste środowisko. 

Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na wspania-
łość wiosennej przyrody. Pragniemy, aby swoje interesujące i orygi-
nalne spostrzeżenia  mieszkańcy osiedla upamiętnili  poprzez obiek-
tyw aparatu.

Poszukajmy wiosny na naszym osiedlu!
FORMAT: 15x21
GRUPY WIEKOWE:
– do 9 lat oraz od 10 do 15 lat
TERMIN NADSYŁANIA PRAC: do 12 maja 2008r. do Domu Kul-

tury „Ustronie” ul. Sandomierska 14, tel. 048 385 74 15 (na pracach 
powinno znajdować się imię, nazwisko oraz wiek uczestnika).

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są 
dyplomy oraz ciekawe nagrody!!!

KONKURS
FOTOGRAFICZNY !!!

KONKURS PLASTYCZNY !!!

TEMAT: „ŚWIAT ZA STO LAT”
CEL: Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci  
i młodzieży tematyką ekologii oraz zaszczepienia w nich szcze-
gólnej troski o czyste środowisko.
 Uczestnicy konkursu powinni swoimi pracami prze-
konać społeczeństwo, aby na co dzień troszczyło się o swoją 
planetę tak, aby nadal nam służyła za „sto lat”. Mogą ukazać 
swoje wyobrażenie, jak będzie wyglądać Ziemia w odległej 
przyszłości jeżeli będziemy o nią dbać. Mogą również przed-
stawić, co stanie się z naszą planetą, jeżeli nadal będziemy 
zasypywać ją śmieciami, nie będziemy się przykładać do ich 
sortowania, będziemy truć ją chemikaliami, spalinami samo-
chodów, przestaniemy dbać o drzewa, wodę, zwierzęta.
TECHNIKA: dowolna
FORMAT: nie mniejszy niż A3
GRUPY WIEKOWE:
– do 6 lat
– od 7 do 9 lat
– od 10 do 15 lat
TERMIN NADSYŁANIA PRAC: do 12 maja 2008r. do Domu 
Kultury „Ustronie” ul. Sandomierska 14, tel. 048 385 74 15 
(na pracach powinno znajdować się imię,  nazwisko oraz wiek 
uczestnika)

Organizatorzy: 
„ALMAX”, SM „Ustronie”

ZAPRASZAJĄ 
WSZYSKIE DZIECI DO

WZIĘCIA UDZIAŁU 
W KONKURSIE 
PLASTYCZNYM

Z OKAZJI DNIA ZIEMI 

Dla zwycięzców konkursu 
przewidziane są dyplomy 
oraz ciekawe nagrody!!!
Na uroczyste podsumo-
wanie konkursu zapra-
szamy uczestników, ro-
dziców oraz nauczycieli 
16 maja o godz.16.00 do 
Domu Kultury “Ustronie” 
ul. Sandomierska 14.

foto. Wojtek Guminski.

Kwietniowa przeplatanka.

Na uroczyste podsumo-
wanie konkursu zapraszamy 
uczestników, rodziców oraz na-
uczycieli 16 maja o godz.16.00 
do Domu Kultury „Ustronie”  
ul. Sandomierska 14




