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Koniec Starego Roku i początek 
Nowego jest zawsze okazją do wszelkiego 
rodzaju podsumowań i ocen dokonań i reali-
zacji założonych planów. Ubiegły rok był dla 
naszej Spółdzielni kolejnym rokiem dobrych 
wyników gospodarczych. Dzięki polityce 
Zarządu skoncentrowanej na racjonalnym 
gospodarowaniu posiadanymi środkami 
udało się nam nie podnosić opłat czynszo-
wych pomimo wzrostu cen licznych artyku-
łów i materiałów wpływających na kalkulację 
opłat czynszowych. Niestety, jako Spółdziel-
nia nie mamy wpływu na kształtowanie się 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRO-
NIE” w Radomiu w 2017 roku – rozpoczęła 
wymianę wodomierzy wody ciepłej i zim-
nej z odczytem radiowym, do komunika-
cji bezprzewodowej w systemie zdalnego 
odczytu.

Stanowi to wymóg zgodny z Rozpo-
rządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
07.01.2008r. ws prawnej kontroli metrolo-
gicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr 
5 poz. 29 z dn. 14.01.2008r.) o pięcioletnim 
okresie legalizacji wodomierzy.

Realizacja wymiany wodomierzy 
odbywa się w 3 etapach:

Etap I – rok 2017  - zakończony
Etap II – rok 2018 - zakończony
Etap III – rok 2019:
• dostawa i wymiana 1 770 szt. 

wodomierzy (1 770 szt. wody zimnej).
Wobec powyższego informujemy  

o konieczności udostępnienia mieszkań, 
przygotowania dostępu do instalacji wodo-
ciągowej w miejscu zamontowania wodo-
mierzy i umożliwienia wykonania robót 
montażowych.

Zabawa mikołajkowa na USTRONIU 

Spacerkiem po Ustroniu…
świątecznie i zimowo… !!!

Dokończenie na stronie 2.

Wymiana  
wodomierzy  
w SM USTRONIE

Dokończenie na stronie 3.

opłat dotyczących cen energii i mediów, 
które w ubiegłym roku uległy znacznej pod-
wyżce dotyczyło to opłat za wodę, centralne 
ogrzewanie i centralnie ciepłą wodę. Po 
naszej interwencji u Prezydenta Miasta w tej 
sprawie uzyskaliśmy zapewnienie, że Zarząd 
Miasta wystąpi do Radpecu oraz Wodocią-
gów Miejskich o przeanalizowanie i ewen-
tualne skorygowanie wprowadzonych pod-
wyżek. O ewentualnych zmianach będziemy 
Państwa informować w Biuletynie.

Końcówka roku 2018 to wyścig z cza-
sem i pogodą przy zakoń-
czeniu prac termomoderni-
zacyjnych bloku Osiedlowa 
34. Wykonawcy udało się 
zakończyć prace przed wigi-
lią Bożego Narodzenia tak, że 
mieszkańcy na Święta mieli 
już wokół budynku posprzą-
tany teren i oczywiście 
lśniący nowością i kolorami 
blok.

Zabawa odbyła się 13 grudnia 2018 r. 
w Galerii Klubu Osiedlowego „USTRONIE” 
przy ul. Sandomierskiej 14.

Zabawa choinkowa to jedno z najbar-
dziej oczekiwanych wydarzeń w kalendarzu 
każdego dziecka, a w szczególności tych 
najmłodszych. Atrakcji było co nie miara. 

Tańce, konkursy oraz ciekawe 
stroje. To wszystko składało 
się na organizowaną przez 
nasz dział zabawę. Umililiśmy 
czas dzieciom i młodzieży 
przed zbliżającymi się Świę-
tami Bożego Narodzenia. 
Zabawa była dla nich ode-
rwaniem się od dnia codzien-
nego, obowiązków oraz spo-
sobem na dobre, wesołe  
i aktywne spędzenie czasu 
wolnego. 

Dokończenie na stronie 4.
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Wymiana
wodomierzy
w SM USTRONIE

Równocześnie prosimy o udostępnie-
nie piwnic, w których mogą znajdować się 
zawory odcinające wodę na pionach wodo-
ciągowych.

W związku z prowadzonymi pracami 
wymiany nadmieniamy, że mogą wystąpić 
krótkie przerwy w dostawie wody do miesz-
kań.

Podczas prac powinien być obecny 
lokator/użytkownik mieszkania lub upoważ-
niona przez niego dorosła osoba.

Zdemontowane wodomierze
lokator zobowiązany jest

zwrócić wykonawcy,
co potwierdzone zostanie

w protokole wymiany wodomierzy.

Dokończenie ze strony 1.

HARMONOGRAM  WYMIANY  WODOMIERZY  W  ZASOBACH  
MIESZKANIOWYCH  SM  USTRONIE  w roku 2019

D yż u r y  C z ł o n kó w  R a d y  N a d zo rc ze j  S M  „U st ro n i e ”
I  p ó ł ro c ze  2 0 1 9  r.

D yż u r y  o d b y wa j ą  s i ę  w  p o n i e d z i a ł k i  w  go d z i n a c h   1 5 : 3 0  -  1 7 : 0 0
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Miasto zakończyło również prace przy 
remoncie drugiej już kładki nad ulicą Osie-
dlową i po odbiorze przez odpowiednie 
służby miejskie mieszkańcy mogą swo-
bodnie z niej korzystać. Mamy nadzieję, że  
w bieżącym roku ostatnia kładka nad Osie-
dlową zostanie wyremontowana a wraz  
z nią zostanie wykonany remont nawierzchni 
całej ulicy. Czekamy na to z niecierpliwością 
ze względu na fatalny stan techniczny ulicy 
Osiedlowej.

Przy Zespole Szkół Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącym Nr.4 oddane zostało 
do użytku całoroczne lodowisko wybudo-
wane w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Niestety na razie nie jest ono ogólnodo-
stępne ze względu na to, że z powodu braku 
środków finansowych MOSiR nie mógł 
dokończyć budowy wypożyczalni łyżew  
i zatrudnić obsługi. Przejściowo obiekt 
użytkowany będzie przez uczniów szkoły.  
Dla ogółu mieszkańców obiekt dostępny 
będzie w możliwie najkrótszym czasie jak 
informuje MOSiR.

Zakończyliśmy projekt bardzo ważny 
dla funkcjonalności komunikacyjnej osiedla, 
polegający na uporządkowaniu zasad poru-
szania się i parkowania na osiedlu samo-
chodów. Opracowanie projektu oznakowa-
nia zostało zlecone specjalistycznej firmie  
i uzgodnione ze służbami takimi jak Policja, 
Straż Miejska czy Straż Pożarna. Przypomi-
nam, że parkowanie pojazdów jest dozwo-
lone na Osiedlu Ustronie tylko w miejscach 
wyznaczonych do tego celu. Parkowanie  
w innych miejscach a w szczególności na 
chodnikach oraz terenach zielonych /traw-
niki/ grozi interwencją służb miejskich  
i oczywiście mandatem.

Największym jednak wyzwaniem inwe-
stycyjnym roku 2018-2019 i przyszłych lat 
jest sprawa remontu /wymiany/ instalacji 
gazowej w naszych budynkach. Po ostat-
nim 5 letnim przeglądzie naszych zasobów 
okazało się, że stan techniczny 
przewodów gazowych wymaga 
natychmiastowej interwencji. 
Szczególnie w budynkach jed-
nostki A, jako tych budowanych 
ponad 40 lat temu problem 
wymiany przewodów okazał 
się konieczny. Opracowaliśmy 
dokumentację, ogłosiliśmy prze-
targi i pierwsze prace ruszyły już  
w blokach przy ulicy PCK już 
przed świętami. Będziemy te 
prace wykonywać sukcesywnie 
w/g harmonogramu zatwierdzo-
nego na podstawie opinii bie-
głych. 

Drugim ważnym zadaniem 
jest dokończenie termomoderni-
zacji wtórnej budynków ociepla-
nych w latach osiemdziesiątych 
tzw. metodą mokrą. Na dzień 

dzisiejszy tych budynków pozostało cztery 
na jednostce C. W tym roku docieplimy bloki 
Osiedlowa 18 oraz Osiedlowa 30.

Ireneusz Owczarek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Spacerkiem po Ustroniu… świątecznie i zimowo… !!!
Dokończenie ze strony 1.
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Dokończenie ze strony 1.

Zabawa mikołajkowa na USTRONIU 
Organizując zabawę mikołajkową postawiliśmy sobie 

wiele celów, które w pełni zrealizowaliśmy, a mianowicie: 
dzieci, które uczestniczyły w zabawie rozwinęły umiejęt-
ności współdziałania w grupie poprzez wspólne wykony-
wanie zadań, poznały rolę tradycji w kształtowaniu życia 
społecznego i tożsamości kulturowej, została pobudzona 
w nich wyobraźnia, miło spędziły czas wolny, nawiązały 
nowe znajomości.  W zabawie uczestniczyło 100 dzieci i 
młodzieży biorących udział w zajęciach działu Społeczno 
- Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE. 

Dzieci były bardzo zadowolone a ich buzie uśmie-
chały się jeszcze bardzo, bardzo długo….

Dziękujemy całemu Zarządowi Spółdzielni Mieszka-
niowej „USTRONIE” za możliwość zorganizowania wspa-
niałej imprezy dla naszych dzieciaków!:) 

(AJ)
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Pokój jest pomalowany na zielono. 
Przy oknie biurko, dalej stary kredens, trochę 
suchych kwiatów w wazonie z zapałek. Gdy 
Justyna kończy dziewiątą stronę, ulicę zalewa 
fala samochodów. Widzi z okna. Jeszcze jedno 
spojrzenie na wielki monitor starego kom-
putera. To będzie dobre zakończenie – takie,  
o jakich myśli się przed zaśnięciem. Bardzo 
długo myśli. Jest to z pewnością dobro trudne, 
a tym bardziej fascynujące (Jan Paweł II, List do 
Rodzin, 1994 r. Odpowiedzialność za wspólne 
dobro). 

Kiedy wówczas kończyła swój esej  
w ramach Konkursu Papieskiego, nie znała 
Jana Pawła II. Nie oczekiwała, że odegra  
w jej życiu tak wielką rolę. Potem był konkurs, 
drugie miejsce, a potem jeszcze jeden. Ten 
najważniejszy, zorganizowany przez Fundację. 
Tam się zaczęło.

Dziś jest studentką V roku dziennikar-
stwa. Stypendium, które otrzymywała przez 
lata studiów, pozwoliło jej zreali-
zować marzenia – te, o których 
myślała przed snem. Chciała mieć 
szansę i ta szansa była jej dana.

Fundacja „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia” pomaga uczniom  
i studentom. Już w przyszłym roku 
obchodzić będzie 20-lecie istnienia. 
Przez te lata nieustannie rozwija  
i tworzy „żywy pomnik” Papieża Polaka. Stu-
denci organizują się we wspólnoty w najwięk-
szych miastach Polski. 

Fundacja co roku organizuje ogólnopol-
ski Dzień Papieski, podczas  którego zbierane 
są fundusze na stypendia. Idea istnienia Fun-
dacji opiera się na upamiętnieniu Pontyfikatu 
Św. Jana Pawła II. 

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
istnieje dzięki tym wszystkim, którym nie są 

obojętne marzenia zdolnej, ale 
ubogiej młodzieży. Dostać szansę 
znaczy wkroczyć na nową życiową 
ścieżkę. Zawsze jest to droga trudna 
i odpowiedzialna. Droga odkry-
wania zdolności, doświadczania 
i rozwijania rozmaitych darów  
i talentów. Dzięki środkom przeka-
zywanym na rzecz Fundacji, także  
w ramach 1% podatku, wielu mło-

dych ludzi taką szansę dostało.
Patryk, laureat konkursu organizo-

wanego przez Fundację, jest już na trzecim 
roku dziennikarstwa. Zawsze marzył o pracy  
w radiu. Dziś zatrzymuje ulotne chwile ze 
sprzętem reporterskim. Także dla niego przy-
szłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. Te słowa 
Św. Jana Pawła II pomagają mu w podej-
mowaniu wyzwań, które go pasjonują. Nie 
wolno odkładać na potem tego, co ważne.  
W miejscach niespełnionych marzeń z czasem 
pojawia się pustka. A przecież nie jest nam 
wszystko jedno. 

Wy jesteście naszą nadzieją, młodzi 
są naszą nadzieją. Nie pozwólcie umrzeć tej 
nadziei! Oprzyjcie na niej swoje życie! – mówił 
Św. Jan Paweł II podczas Dnia Młodzieży  
w lipcu 2002 r. Słowa te pozostają aktualne 
także dziś. A może przede wszystkim dziś. 
Codziennie możemy zmieniać losy tych, którzy 
otrzymali wyjątkowe dary i talenty. Tych, któ-
rzy są naszą nadzieją. 

Justyna i Patryk są częścią wielkiego 
„żywego pomnika” Św. Jana Pawła II.  Stypen-
dystów, takich jak oni – którzy dzięki Fundacji 
także dostali szansę, jest coraz więcej. Two-
rzą, uczą się, poznają. Wśród nich są studenci 
niemal wszystkich kierunków, a także ponad  
4 tysiące absolwentów, wielu z otwartym prze-
wodem doktorskim. Dzięki środkom zebranym 
przez Fundację również inni mogą usłyszeć 
ewangeliczne zawołanie Mistrza: (…) wielka 
jest twoja wiara; Niech ci się stanie, jak chcesz. 
(Mt 15)  

Dzięki ofiarności wielu osób Fundacja 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” już od dziewięt-
nastu lat istnieje i wspiera zdolną, niezamożną 
młodzież, umożliwiając jej wyrównanie szans 
edukacyjnych. Aktualnie wsparciem ze strony 
Fundacji jest otoczonych ponad 2 tysiące 
uczniów i studentów. Z tego tytułu wspólnie 
ze wszystkimi stypendystami chciałabym ser-
decznie podziękować darczyńcom za zaufa-
nie i przyczynianie się do rozwoju Fundacji, 
a przede wszystkim naszego rozwoju. Każda, 
chociażby ta najmniejsza suma, to światło 
nadziei na lepsze życie dla kogoś pragnącego 
spełniać swoje marzenia.

Beata Tomczyk-Wiewiórska

Niech ci się stanie, jak chcesz

Jak przekazać swój 1% dla Fundacji 
Dzieło Nowego Tysiąclecia na str. 8.





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 665 863 300

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045
POGOTOWIE DŹWIGOWE

W SM USTRONIE




