
KLUB OSIEDLOWY 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie posiada 
klubów osiedlowych zapisy statutowe nie są 
realizowane- par. 4 punkt 2 podpunkt 7 i 8. Te działania 
od wielu lat były pominięte. Staramy się to zmieniać. 
Będziemy rozwijali działalność statutową w tym 
obszarze. Widzimy duże zainteresowanie mieszkańców.  

 

WSPÓŁPRACA Z AKADEMIĄ AKTYWNOŚCI Z URZĘDU 

MIASTA RADOM 

• NORDIC WALKING 

 
Akademia Aktywności Radom na zlecenie Radomskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosiła nabór uczestników 
na zajęcia sportowo-rekreacyjne z instruktorem - Nordic 
Walking”, skierowane do mieszkańców Osiedla 
Gołębiów I oraz Osiedla XV-lecie.  W zajęciach mógł 
wziąć udział każdy mieszkaniec naszej Spółdzielni, który 
spełnił poniższe warunki: dostarczył wymagane 
(zgłoszenie/oświadczenie) uczestnictwa na pierwszych 
zajęciach, posiada własny sprzęt sportowy (tj. kijki do 
nordic walking wygodne obuwie oraz strój sportowy. 
Zgłoszenia przyjmują instruktorzy na zajęciach. 
Regulamin i Oświadczenie dostępne na stronie Miasta 
Radom. Planujemy cykl Nordic Walking do końca roku. 
Zajęcia odbywają się każdy wtorek i czwartek o godzinie 
17:30, miejsce zbiórki Siedziba Zarządu RSM  
ul. Zbrowskiego 104.  

 

• MOCNY KRĘGOSŁUP 

Urząd Miasta Radom z Akademia Aktywności Radom na 
zlecenie Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił 
nabór uczestników na grupowe zajęcia sportowo-
rekreacyjne z instruktorem -,,Mocny Kręgosłup" 
skierowane do mieszkańców Osiedla Gołębiów I oraz 
Osiedla XV-lecie.  W zajęciach mógł wziąć udział każdy 
mieszkaniec naszej Spółdzielni, który spełnił poniższe 
warunki: dostarczył wymagane zgłoszenie/oświadczenie 
uczestnictwa. Posiada wygodny strój sportowy, buty, 
ręcznik. Zgłoszenie dostępne na stronie rsm.radom.pl  
w zakładce "Druki do pobrania" Wypełnione i podpisane 
oświadczenie należy przynieść do Instruktora zajęć.  
Zajęcia prowadzone w Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 24 przy ul. Powstańców Śląskich 1. Regulamin  
i Oświadczenie dostępne na stronie miasta Radom. 
Planujemy cykl zajęć Mocny Kręgosłup do końca roku. 
W każdą środę godz. 17:00 Serdecznie zapraszamy! 

LIKWIDACJA ZBĘDNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

Zanim rozpoczęliśmy sezon grzewczy w naszej 
spółdzielni zostały zdemontowane lub zakręcone 
grzejniki typu favier. Zlikwidowaliśmy także zbędne 
źródła ciepła zakręcając piony centralnego ogrzewania 
w pomieszczeniach po zsypach i pomieszczeniach na XI 
piętrach.  Jeśli pojawi się potrzeba zamontowania 
grzejnika w którymś z pomieszczeń- należy zgłosić się  
z podaniem do Administracji lub Spółdzielni. Mamy 
także prośbę do Mieszkańców! Zgłoście nam miejsca,  
w którym są faviery i zbędne źródła ciepła. 
 

https://www.facebook.com/AkademiaAktywnosciRadom?__cft__%5b0%5d=AZWopdvCVU8gzUz8dErPLipS1UJj-xijBMNWfJGggx2_uifr8muWZalv9eRhAXrOpA3VBab_2XZADWtHCg7Akhr8JszsJUdcawgVV16m_jm80fb7nspQ0nCYE86Buidq8W6eQeZVSK_MewMBzoAVl0zprxc-qxmFq54TZ02-mZcULP51EDIurdr6eu0NE4nJj9U&__tn__=-%5dK-R


ZADBAJMY O TERENY ZIELONE 
Planujemy zmieniać wygląd osiedli, aby było pięknie, 
zielono i aby każdy Mieszkaniec mógł cieszyć się 
ładnym, zadbanym i bezpiecznym osiedlem. Dlatego 
szukamy osoby, która zaprojektuje nam wygląd osiedli. 
Projektant terenów zielonych poszukiwany! Zgłoszenia 
prosimy wysyłać do adres mailowy.  
zarzadrsm@rsm.radom.pl 

 

 

 

 

CERTYFIKAT NORMY ISO 9001 

Miło nam poinformować, że Zarząd Radomskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej podjął decyzję o rozpoczęciu 
procesu certyfikacji ISO 9001 z zarządzania dla naszej 
Spółdzielni.  Certyfikat Normy ISO 9001.Chcemy, aby 
procesy w Spółdzielni były rozwiązywane systemami, 
 a nie zarządzane przez wyjątki.  Systematycznie 
poprawiamy procesy, a dowodem tego będzie 
otrzymany Certyfikat. Norma ISO 9001 zawiera 
wymagania dla systemu zarządzania jakością. Zgodność 
standardów jest potwierdzona przez zewnętrzne 
certyfikacje.  Korzyści jakie nasza Spółdzielnia osiągnie 
poprzez wdrożenie ISO 9001.Wizerunek firmy- jako 
rzetelną organizację, działającą zgodnie z wymaganiami 
międzynarodowych standardów. Konkurencyjność 
oferty- będziemy bardziej wiarygodni dla banków, czy 
przyszłych partnerów. Uzyskamy także więcej punktów 
w programach dotacyjnych. Zapewnienie stabilności  
i powtarzalności procesów, a tym samym wyników. 
Zapewnienie i utrzymanie ładu organizacyjnego, 
poprzez jednoznacznie określone procedury 
postępowania oraz odpowiedzialności i uprawnienia  
z nimi związane. 

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI 

W dniach 05.09; 08. 09; 13.09 odbyły się spotkania  
z Mieszkańcami Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  
Spotkania odbywały się przed blokami RSM, aby poznać 
i wysłuchać problemy i potrzeby mieszkańców.  

 

 

NOWY CHODNIK NA UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1 

Zakończyliśmy wykonanie chodnika przed budynkiem 
Powstańców śląskich 1. Umowę podpisaliśmy w dn. 
01.07.2022. Wykonaliśmy chodnik na prośbę 
mieszkańców, która została zatwierdzona planem 
remontowym przez Radę Nadzorczą. 

 

 

 

POSZUKUJEMY NOWYCH SPECJALISTÓW DS. 

TECHNICZNYCH:   

1. budownictwo ogólne 

2. o kierunku elektryk 

3. w zakresie instalacji sanitarnych. 

Wymagane dokumenty: 1. CV oraz list motywacyjny, 
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
4. Kopie posiadanych uprawnień,  5. Kopię aktualnego 
zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów 
Budowlanych, 6. Oświadczenie kandydata o nie skazaniu 
prawomocnym wyrakiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe, 7. Oświadczenie 
kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,  
8. Kopię dokumentów potwierdzających staż pracy. 

Aplikację z dopiskiem „Specjalista ds. technicznych” 
należy w kopercie włożyć do skrzynki na 
korespondencję, która znajduje przy drzwiach 
wejściowych do budynku Spółdzielni lub na adres 
mailowy: zarzadrsm@rsm.radom.pl 

 

 



PIKNIK Z KOSTKĄ 

W dniu 18 września 2022 r. odbył się Piknik  

z KOSTKĄ, organizowany w ramach współpracy 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24, Parafii Chrystusa 

Króla w Radomiu, MOPS Radom i Radomskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej Podczas Pikniku odbył się 

pokaz prawidłowego chodzenia z kijkami, czyli Nordic 

Walking. Pani Instruktorka z Akademii Aktywności 

Radom ruszyła grono osób do rozgrzewki i pokazała jak 

prawidłowo ustawiać ręce i nogi podczas marszu, aby 

był on efektywny i przede wszystkim bezpieczny dla 

zdrowia. Odbył się również konkurs, w którym do 

wygrania były kijki zakupione przez RSM. Kijki wygrała 

jedna z Sióstr Franciszkanek i mieszkanka naszej 

Spółdzielni, obie Panie były bardzo zadowolone   

i mówiły, że chciały zacząć aktywnie spacerować, ale nie 

miały sprzętu. Jesteśmy zadowoleni, że nasza 

Spółdzielnia wsparła aktywność Mieszkańców. Piknik  

z Kostką to także gry i zabawy dla najmłodszych, było 

dmuchanie balonów RaSeM i zabawy z chustą Klanzy. 

Podczas Pikniku odbyły się także zawody sportowe. Rzut 

piłką ręczną i koszykówka. Zwycięzcy konkursów 

otrzymali nagrody. Niektóre z nich, gry planszowe lub 

klocki były zakupione przez RSM. Bardzo dziękujemy za 

zaproszenie do współorganizowania Pikniku cieszymy 

się, że jako Spółdzielnia mogliśmy dołożyć przysłowiową 

„cegiełkę” i widzieć zadowolenie na twarzach wszystkich 

uczestników Pikniku.  

 

NOWE SCHODY  

Nowe schody między blokiem przy ul. Zientarskiego 10, 
a blokiem przy ul. Kotarbińskiego 5 niebawem będą 
skończone.  Czekamy tylko na balustrady, które już są 
zamówione 

 

NOWY CHODNIK  

Nowy chodnik przy bloku na ul. Zientarskiego 6. 
Działamy dalej, zmieniamy naszą Spółdzielnie - powoli, 
małymi krokami, aby uzyskać wielkie efekty!  Oddanie 
chodnika odbyło się we wtorek 20 września 

 

 

 

 

 

 



NOWA STRONA INTERNETOWA 

Powstała Nowa Strona Internetowa naszej Spółdzielni. 
Nowa strona jest intuicyjna, nowoczesna, a przede 
wszystkim prosta w obsłudze.  Zmieniamy się dla 
Państwa, dla Mieszkańców - RaSeM!  Zachęcamy do 
obejrzenia nowej strony: 

 

 

 

 

 

ZESKANUJ KOD I SPRAWDŹ SAM 

 

 

ROZPOCZYNAMY DOSTARCZANIE CIEPŁA 

W dniu 26.09.2022 r. RSM zwróciło się do Radomskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.  
z wnioskiem o rozpoczęcie dostarczania ciepła do 
obiektu (obiektów) przy ulicy: Całość zasobów RSM oś. 
Gołębiów I, oś. XV Lecia.  Informujemy, że instalacja 
odbiorcza ww. obiekcie (obiektach) jest napełniona 
wodą i została przygotowana do odbioru ciepła. 

 

ODBYŁO SIĘ WALNE ZGROMADZENIE 

W dniu 30.09.2022 r. odbyło się Walne 

Zgromadzenie Członków RSM. Szczegóły 

dostępne są w eBOKU.  

 

 

 

 


