
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA KONKURSY

Dział Gospodarki Zasobami Mieszka-
niowymi kontynuuje rozpoczęta w 2017 
roku – wymianę wodomierzy wody ciepłej 
i zimnej z odczytem radiowym, do komu-
nikacji bezprzewodowej w systemie zdal-
nego odczytu. Cały proces wymiany zakoń-
czony  zostanie w 2019 r.

Wymiany wodomierzy zaplanowana 
na 2018 rok została zakończona w m-cu  
marcu – zamontowano 7 734 szt. wodo-
mierzy w tym: 4 920 szt. wody zimnej  
i 2 814 szt. wody ciepłej.
WODOMIERZE SPEŁNIAJĄ  WYMAGANE 
WARUNKI TECHNICZNE

1. Wodomierze mokrobieżne do wody 
zimnej (T-300C), Dn-15mm, Q3=1,6m3/h, 
L=110 mm wg następujących wymogów 
technicznych:

1.1. Odczyt naocznie - bezpośrednio 
z liczydła i zdalnie do komunikacji bezprze-
wodowej w systemie zdalnego odczytu.

1.2. Odporność na ingerencje 
zewnętrznym polem magnetycznym.

02 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Dział Społeczno - Kulturalny Spółdzielni 
Mieszkaniowej „USTRONIE” zorganizowali  Festyn Integracyjno - Rodzinny dla mieszkańców USTRO-
NIA. Impreza odbyła się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” oraz w Parku USTRONIE  
w pobliżu ulicy Sandomierskiej 26 (obok górki saneczkowej).

W tym roku obchodzimy 100 rocz-
nicę odzyskania niepodległości. Z tej oka-
zji podczas festynu rodzinnego tematem 
przewodnim było spotkanie z historią. 
Honorowy patronat nad imprezą objął  
Prezydent Miasta Radomia - Pan Rado-
sław Witkowski. Przez cały czas w imprezie 
uczestniczyła także Radna Miasta Rado-
mia Magdalena Lasota. Dzień rozpoczął 
się o godzinie 10.00 „Biegiem Ustroniaka”. 
Główną część artystyczną otworzyły pokazy 
Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Czi w Pol-
sce. Wręczono nagrody dla  zwycięzców 

Biegu, a w następnej kolejności Agencja 
Eventów Historycznych „Sarmata” zabrała 
wszystkich w odległe czasy. Uczestnicy 
imprezy mieli okazję zapoznać się z trady-
cjami XVII wieku. Były pokazy walk, tur-
niej zabaw plebejskich, musztra, można 
było postrzelać z łuku, przymierzyć  stroje 
z dawnej epoki. Punktem kulminacyjnym, 
na który wszyscy z niecierpliwością czekali, 
był pokaz artyleryjski. Huk i zapach prochu 
długo unosił się w powietrzu. 

W trakcie Festynu dla uczestników 
przygotowano wiele atrakcji. Na scenie swoją twórczość zaprezentowały dzieci i młodzież ucząca się  
i uczęszczająca do placówek oświatowych i oświatowo-kulturalnych znajdujących się na terenie osie-
dla, odbył się koncert Zespołu „Outsiders” działającego przy Klubie Osiedlowym „USTRONIE”. Zorgani-
zowano loterię fantową, były kramiki, dmuchawce, grill, wata cukrowa, zawody w dmuchanych kulach 
Babble Football, można było poskakać na trampolinie z Parku Trampolin JUMP  WORLD.

Wolontariusze ze Stowarzyszenia „Nasze USTRONIE” prowadzili Kącik plastyczny oraz malowanie 
twarzy. Pierwszy raz w tym roku odbyło się znakowanie rowerów, które cieszyło się ogromnym zainte-
resowaniem. Przez trzy godziny Panowie policjanci oznakowali 50 rowerów. Z pokazem sprzętu przy-
jechał Straż Pożarna. Najmłodsi oblegali samochód strażacki czując się przez kilka chwil jako kierowca 
wozu strażackiego a także jako profesjonalny strażak jadący do wypadku ubrany w hełm strażacki .

FESTYN  NA  USTRONIU

Dokończenie na stronie 3.

Wymiana 
wodomierzy

Ciąg dalszy na stronie 2.
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Ciąg dalszy ze strony 1.

Bieg Ustroniaków

FESTYN  NA  USTRONIU
Była urna mobilna, gdzie można było 

oddać swój głos na Budżet Obywatelski 2019. 

Warto jeszcze głosować przez internet pod adre-
sem: www.konsultacje.radom.pl do 30 czerwca 
2018 roku. Głosujemy na wymienione tematy 

dotyczące osiedla USTRONIE. Strona 13 Obszar  
2 projekty 5, 9, 11, 12. Na koniec Festynu odbyła 
się potańcówka do której grał Zespół Muzyczny 
RADOM-USTRONIE pod kierownictwem Józefa 
Kosowskiego.

Zajęcia plastyczne

Stowarzyszenie Taoistyczne Tai Chi

Malowanie tatuaży Kule - Bubble Football

Przeciąganie liny - płeć męska Przeciąganie liny - płeć damska Dmuchańce

Policja - oznakowywanie rowerów Pokaz sprzętu strażackiego Truck PYSZNY WÓŁ - grill, frytki

Policja - oznakowywanie rowerów Pokaz sprzętu strażackiego Truck PYSZNY WÓŁ - grill, frytki

Agencja Eventów Historycznych „SARMATA”
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Wymiana wodomierzy

Wieczór poezji
„Mama – to najpiękniejsze słowo”

Dzień Matki to wyjątkowe święto, które obchodzone jest w praktycznie 
wszystkich krajach na świecie.

Ten niezwykły czas można uczcić na wiele sposobów. Z tej okazji Radom-
ska Grupa Poetycka Eliksir zaprosiła nas  na wieczór poezji z okazji Dnia Matki 
przy specjalnym udziale: Czesława Banaszczyka i Tadeusza Pyrciocha.

W programie znalazły się najpiękniejsze wiersze poetów o Matce. Wiele 
emocji dostarczyła słuchaczom poezja „Eliksira”. Każdy z poetów ze swojego 
utworu uczynił perełkę tej niecodziennej uroczystości. 

Dziękujemy za wspaniałe emocje i wzruszenia…..
(PSK)

1.3. Zabezpieczenie przed wstecznym 
przepływem - zawór zwrotny wbudowany 
w korpus wodomierza.

1.4. Zabezpieczenie przed ściskaniem.
1.5. Współpraca z zaworem antykro-

pelkowym.
1.6. Wysoka odporność na duże przy-

rosty natężenia przepływu.
1.7. Całkowicie odporny na korozję.
1.8. Klasa metrologiczna - min. 

R100-H/R50-V lub większe.
1.9. Atest higieniczny PZH.

1.10. Gwarancja na cały okres ważno-
ści legalizacji - po okresie legalizacji możli-
wość naprawy wodomierza plus legalizacja 
z gwarancją na kolejne 5 lat.

1.11. Urządzenia muszą być fabrycz-
nie nowe i posiadać cechę legalizacyjną 
nadaną w roku realizacji dostawy do Zama-
wiającego.

1.12. Bateria pozwalająca na pracę 
systemu radiowego przez cały okres lega-
lizacji wodomierza.

2. Wodomierze mokrobieżne do wody 
ciepłej (T-900C), Dn-15mm,Q3=1,6m3/h, 

L=110mm – według wymogów technicz-
nych określonych w pkt .1.1. do 1.12.

Kontynuowane są roboty z planu 
remontów na 2018 rok:

- zakończono remont chodników na 
jednostce „C”,

- wykonano 70% ocieplenia stopów 
piwnicznych,

- zakończono remont ocieplenia 
maszynowni na budynku Sandomierska 22.

Pozostałe roboty są w realizacji.
Dział Techniczny

Dokończenie ze strony 1.

Zespół Muzyczny Radom Ustronie

Dziękujemy naszym sponsorom i partnerom, którzy ufundowali nagrody w Biegu Ustroniaka oraz loterii, a są to: Radomskie Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego „Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, Przewodniczący Rady Miasta Radomia - pan Dariusz Wójcik,Radna Miasta Radomia - pani 
Magdalena Lasota, Radny Miasta Radomia - pan Andrzej Łuczycki, MPK w Radomiu Sp. z o.o., MOSiR, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Kino HELIOS, 
Restauracja LA SPEZIA, Park Trampolin Jump World z Galerii Feniks Radom, Food Truck PYSZNY WÓŁ.

Patronat medialny nad Festynem obięła Radomska Grupa Medialna oraz Radio Plus.
Zdjęcia z Festynu - Marek Rożniata

Zapraszamy mieszkańców S.M. „Ustronie” na Festyn w przyszłym roku.

Jak kochasz swojego pupila to posprzątaj po nim !!!
Już w ubiegłym roku poruszaliśmy ten 

problem na łamach naszego Biuletynu. W dal-
szym ciągu nie widzimy poprawy w zachowaniu 

naszych mieszkańców, właści-
cieli czworonogów. Odchody, 
naszych piesków mogą być 
źródłem wielu chorób odzwie-
rzęcych np.toksoplazmy.  

W odchodach występuje wiele drobnoustro-
jów, które mogą być przyczyną groźnych cho-
rób zakaźnych 
i pasożytni-
czych u ludzi 
a zwłaszcza  
u dzieci (tereny 
zielone i pia-

skownice). Mając pieska dbaj tak że o zdrowie 
innych mieszkańców osiedla.

Stać Cię 
na utrzymanie 
swoich pupili, 
kup torebki na 
psie odchody!!!
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SPACERKIEM PO USTRONIU…
W tym roku wiosna przyszła bardzo 

szybko przykrywając zielenią szarość pozostałą 
po zimie. I właśnie od wyglądu naszego Ustro-
nia po zimie chciałbym rozpocząć swój spacer.

Wiosna to czas porządków i remontów 
w wielu mieszkaniach na naszym Osiedlu. Nie 
wszyscy jednak pamiętają o terminach wywozu 
tzw. gabarytów, czyli wszelkiego rodzaju mebli 
i sprzętu, który zalega przed śmietnikami nie 
wpływając dobrze na estetykę osiedla. Takie 
składowiska to niestety częsty widok na naszym 
osiedlu, a wystarczyłoby tylko skoordynowanie 
terminów usunięcia tych przedmiotów z domu 
z terminami ich odbioru przez firmę zabiera-
jącą śmieci. Inny problem to sprawa gruzu  
z remontowanych mieszkań. Firma zajmująca 
się odbiorem śmieci nie zabiera takich odpa-
dów, lokator musi na swój koszt dostarczyć ten 
rodzaj śmieci na miejskie wysypisko. Wygod-
niej jest podrzucić takie śmieci do śmietnika 
osiedlowego, z którego Spółdzielnia musi taki 
gruz wywieść za dodatkową opłatą, która 
obciąża nas wszystkich.  Dobrze jest pamiętać 
o takich sprawach przed przystąpieniem do 
remontów. Wystarczy przy wybo-
rze firmy wykonującej remonty 
zastrzec konieczność wywiezienia 
gruzu na wysypisko.

Od dnia 6 czerwca obowią-
zuje na terenie naszego Osiedla 
nowy system organizacji ruchu drogowego 

i zasad parkowania. Na wszystkich drogach 
wjazdowych na Osiedle umieszczony został 
niebieski znak drogowy informujący, że jest 
to teren strefy zamieszkania.  Na tym tere-
nie pieszy ma bezwarunkowe pierwszeństwo 
w poruszaniu się po ciągach pieszo jezdnych. 
Samochody zobowiązane są do poruszania się 
z ograniczoną prędkością do 20km/godz. Par-
kować pojazdy można tylko w wydzielonych  
i znakowanych miejscach takich jak parkingi 
czy zatoki parkingowe. Wszelki inne parko-
wanie pojazdów będzie ścigane przez służby 
Straży Miejskiej czy Policji. Straty Spółdzielni  
z tytułu parkowania na chodni-
kach i niszczenia ich przez samo-
chody są znaczne a obciążają  
w konsekwencji nas wszystkich. 
Mam nadzieję, że zdecydowane 
działania służb położą kres tym 
dewastacjom. 

Tam gdzie jest na to miej-
sce i pozwalają przepisy budow-
lane staramy się budować nowe 
parkingi i będą to działania cią-

głe.
Ustronie staje 

się coraz piękniej-
sze i bardziej funk-
cjonalne. Szarość 
bloków zastąpiły 

kolorowe elewacje docieplonych nowymi 
metodami budynków. Praktycz-
nie wszystkie 117 budynków 
na naszym Ustroniu zostało 
docieplonych. W tej chwili sku-
piamy się na ponownych docie-
pleniach budynków jednostki  
C, które w latach 80 docieplane 
były płytami typu suprema tzw. 
metodą mokrą. Ponieważ prace 
te wykonywane są ze środków 
własnych Spółdzielni czas ich 
realizacji został rozłożony na 
kilka lat.

Jak Państwo wiecie z infor-
macji z ostatniego Walnego 
Zgromadzenia, Urząd Miasta  
w osobie wiceprezydenta Kon-
rada Frysztaka zaproponował 
nam budowę dalszej części 
parku osiedlowego z reakty-
wacją Wioski Indiańskiej, która 
była w latach 80 symbolem 
nowego typu placu zabaw dla 
dzieci. 

Wymaga to z naszej strony 
zgody na przekazanie miastu 
terenu pod taką inwestycję  
w rejonie ulic Grzecznarow-
skiego i Kwiatkowskiego, Jed-
nostki C przed blokami Osie-
dlowa 7, 11, 13. Zbieramy 
podpisy mieszkańców w spra-
wie zwołania Walnego Zgro-

madzenia, gdyż tylko ono może podjąć taką 
decyzję. Jest to inwestycja bardzo korzystna 
i dla nas mieszkańców poprawiająca warunki 
wypoczynku zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Na koniec sprawa dotycząca podwyżki 
opłat czynszowych niezależnych od Spółdzielni 
w części dotyczącej opłat za centralne ogrze-
wanie. Spółka RADPEC - producent i sprze-
dawca ciepła w Radomiu - podniosła opłaty 
za dostarczane ciepło w nowym okresie roz-
liczeniowym 2018/2019. Jest to decyzja jed-
nostronna podjęta w oparciu o decyzję Pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki ws. zmiany 
(podwyższenia) taryfy dla ciepła. Spółdzielnia 
nie ma żadnego wpływu na decyzję RADPECU 

w związku z czym Rada Nadzorcza zmuszona 
została do podjęcia Uchwały uwzględniającej 
wzrost ceny a więc kosztów zakupu energii 
cieplnej.

Z okazji zbliżających się wakacji życzę 
wszystkim mieszkańcom udanego wypoczynku 
przy pięknej słonecznej pogodzie. Zapraszam 
do czytania następnych moich artykułów  
z cyklu 

„Spacerkiem po Ustroniu…”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Ireneusz Owczarek





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 – 880 916 505
Jednostka C – 607 101 809
Jednostka M – 880 916 505

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045
POGOTOWIE DŹWIGOWE

W SM USTRONIE




