
        

    

    

    

    

   

 

 

 

    POWITANIE            

Przed Państwem 
pierwszy numer Newsletteru 
Radomskiej Spółdzielni Mieszka- 
niowej  „RaSeM”. Będziemy  
w nim informować o zmianach, 
spotkaniach, debatach,  pomy- 
słach i założeniach. Jesteśmy 
Waszą Spółdzielnią, chcemy jak 
najlepiej dla mieszkańców, dla 
pracowników dla wszystkich. 
Systematycznie będziemy doko- 
nywać zmian. Będziemy pokazy- 
wać rzeczy, które zmieniamy, 
udoskonalamy, organizujemy 
dla Państwa – dla mieszkańców. 
Newsletter będzie wydawany 
raz w miesiącu. Liczymy na 
owocną i trwałą współpracę! 
 

   CZAS NA ZMIANY    
Od 2 czerwca 2022 r. 

Prezesem Radomskiej Spółdziel- 
ni Mieszkaniowej został  
mgr Włodzimierz Mazur. Jest on 
dla wszystkich ogromną szansą- 
na zmiany, poprawy i dość duże 
rewolucje. Życzymy Panu 
Prezesowi owocnych działań  
i czekamy na efekty działań. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 HISTORIA SPÓŁDZIELNI  

Radomska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa powstała 29 
stycznia 1946 r. Jej założycielem 
jest Józef Grzecznarowski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Grzecznarowski 

Za swoją działalność dostał 
wiele odznaczeń i wyróżnień. W 
latach 1927-1930 i 1938-1939 
był prezydentem Radomia. 
Pierwszym osiedlem, którego 
budowę rozpoczął było Osiedle 
"XV-lecia", dzieło uważane 
kiedyś za najpiękniejszą 

dzielnicę Radomia. W czasie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
świetności RSM, która przypadła 
na drugą połowę lat 70, zapadła 
decyzja o budowie "Gołębiowa 
I". Do 1983 zamieszkiwało tam 
ponad 7 tys. osób. Radomska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa  
zarządza dwoma osiedlami: XV-
Lecia i Gołębiów I, na których 
łącznie zamieszkuje około 9963 
mieszkańców. RSM zajmuje 
łącznie powierzchnię 231 
916,66 m2, w tym osiedle XV 
lecia: 132 240,70 m2, natomiast 
osiedle Gołębiów I: 99 675,96 
m2. RSM posiada 88 budynków 
mieszkalnych,  
z czego 60 na osiedlu XV lecie 
i 28 na osiedlu Gołębiów I. 

   NASZ FACEBOOK     

 Od 12 lipca 2022 r. 
mamy fanpage na Facebooku. 
W ciągu miesiąca polubiło naszą 
stronę, aż 300 użytkowników. 
Za co ogromnie Dziękujemy! 
Zachęcamy do polubienia, 
obserwowania i udostępnienia 
naszych postów. Można także 
zeskanować kod QR. 



APEL O SEGREGACJE! 
Zwracamy się do 

Mieszkańców z apelem  

o segregowanie odpadów 

komunalnych oraz racjonalne nimi 

gospodarowanie. Od tego, w jaki 

sposób rozdzielimy odpady już  

w domu, zależy, ile z nich zostanie 

poddanych recyklingowi. Prawidło- 

wa segregacja oznacza redukcje 

ilości odpadów zmieszanych,  

a w konsekwencji niższe koszty 

ponoszone przez Nas wszystkich. 

Dlaczego o tym przypominamy? 

Jeden z bloków w Naszej 

Spółdzielni nie stosował się do 

zasad segregacji. Efektem tego jest 

kara administracyjna, której koszty 

poniosą wszyscy mieszkańcy 

danego bloku. Dlatego zwracamy 

się do wszystkich mieszkańców  

o pomoc w utrzymaniu odpowie- 

dniej ilości recyklingu i odpadów 

zmieszanych. Nie bądźmy obojętni 

-zwróćmy uwagę sąsiadowi! 

Dziękujemy także wszystkim tym, 

którzy prawidłowo prowadzą 

selekcję odpadów przyczyniając 

się tym do poprawy stanu 

środowiska naturalnego. 

 

 

 

 

 

ZMIANA TARYFY ZA 

CIEPŁO- DLACZEGO TAK 

DROGO?! 
    Radomskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej „RADPEC” 

Spółka Akcyjna poinformowało  

o konieczności wprowadzeniu 

zmian taryfy opłaty za ciepło. 

Zmiany cen spowodowane są 

podwyższeniem cen węgla, 

trudnością w jego dostępności, 

cenami energii elektrycznej, 

transportu i inflacją. Zmiana taryfy 

dla ciepła obowiązuje od 

28.07.2022 r. Wynikiem zmian 

taryfy opłaty za ciepło będzie 

wzrost cen i stawek opłat dla 

Mieszkańców o 20%. Pragniemy 

zapewnić, że zmiany cen są 

niezależne ani od Radomskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej,  ani od 

spółki RADPEC, czy władz 

Radomia. 

 

 

SPOTKANIA Z PREZESEM 
Od 18.08.2022 r. 

wznowiono zostają przyjęcia 
Interesantów przez Zarząd 
Radomskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.  Przyjęcia odbywać 
się będą w czwartki w godzinach 
od 14:00 do 15:45 po uprzednim 
osobistym lub telefonicznym 
zapisaniu się w Sekretariacie 
Zarządu RSM 

SPOTKANIA Z RADĄ 

NADZORCZĄ 
Od 18.08.2022 r. 

wznowiono przyjęcia Interesantów 
przez Radę Nadzorczą Radomskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Przyjęcia odbywać się będą  
w czwartki w godzinach od 14:00 
do 15:45 w siedzibie Radomskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
ul. Zbrowskiego 104, pokój 07. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UMOWA Z 

WODOCIĄGAMI 

MIEJSKIMI PODPISANA 
Informujemy  

o kontynuacji podpisanej umowy  
z Wodociągami Miejskimi  
w zakresie utrzymania i bieżącej 
konserwacji zewnętrznej sieci 
wodociągowej oraz zewnętrznej 
sieci kanalizacji sanitarnej 
stanowiące własność RSM na 
osiedlu Gołębiów I. Aneks został 
podpisany do końca 2022 r. 
Liczymy na dalszą współpracę po 
zakończeniu tego okresu. 
Dziękujemy Prezesowi 
Wodociągów mgr inż. Leszek 
Trzeciak, Wiceprezesowi  
mgr Jakub Kolecki za 
konstruktywne podejście do 
zasobów RSM. 
 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE ANIMACJE 

DLA DZIECI 
Radomska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa zorganizowała  dla 
najmłodszych mieszkańców 
Spółdzielni Animacje. Animacje dla 
dzieci pod hasłem „RaSeM dla 
Dzieci” odbyły się 13 sierpnia, 20 
sierpnia, 27 sierpnia i 3 września.  
Animatorką dla dzieci była Pani 
Angelika – Pani Animka- animacje 
dla dzieci. Celem Animacji, była 
integracja dzieci z Osiedli, zdrowa 
rywalizacja, pobudzanie 
kreatywności i do działania.  Każde 
spotkanie rozpoczynało się głośną 
muzyką i puszczaniem 
gigantycznych baniek mydlanych, 

które dzieci bardzo polubiły. 
Kończyło się ogromnym 
KREDOWANIEM i rozdaniem 
naszych balonów.  W zakładce 
„Galeria Zdjęć”- zachęcamy do 
obejrzenia fotorelacji z tych 
spotkań. 

 

NOWY SYSTEM 

KOMUNIKACJI 
Wdrażamy nowy system 
komunikowania się  
z Mieszkańcami Spółdzielni! 
Będzie odbywać się drogą 
elektroniczną za pomocą 
wiadomości SMS i e-mail.  

Co będziemy wysyłać? 
zawiadomienia o wysokości 

opłat 
potwierdzenia salda lokalu 
przypomnienia o płatnościach 
rachunki za wodę 
zawiadomienia 
inną korespondencję według 

bieżących potrzeb 
W przyszłości także:  

informację o awariach 
przerwach w dostawie mediów 

Co zrobić aby skorzystać z usługi? 
Wypełnić oświadczenie i złożyć 

w siedzibie Radomskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej ul. Zbrowskiego 
104 i w Administracjach Osiedla 

Włożyć do skrzynek podawczych 
- znajdują się one przy głównej 
siedzibie RSM i w Administracjach 
Osiedli  
Gdzie znajdziecie Państwo 
Oświadczenie?  
na stronie RSM w zakładce "Druki 
do pobrania"  
będzie dostarczone do skrzynek 
podawczych 
W przypadku zmiany numeru 
telefonu bądź e-maila bardzo 
prosimy o zgłaszanie nam tego 
faktu. Aktualizacja danych leży po 
Państwa stronie! 
 

 
 


