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Szanowni Państwo, 

Zwracamy się z serdeczną prośbą o zagłosowanie na nasz projekt 
Ogrodu Sensorycznego w Budżecie Obywatelskim 2022.

Dlaczego warto głosować na Ogród sensoryczny?
Ogród sensoryczny zlokalizowany przy al. Grzecznarowskiego 15 

będzie ogólnodostępnym miejscem rekreacji, wypoczynku, terapii oraz 
integracji mieszkańców Radomia. Odpowiednio zaprojektowana architek-
tura ogrodowa, ścieżki przyrodnicze, stymulujący motorykę i zmysły plac 
zabaw zapewnią:
- relaks dla osób dorosłych,
- zabawę, edukację oraz wszechstronny rozwój dla dzieci,
- wsparcie terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnościami,
- możliwość organizowania zajęć z zakresu przyrody i ekologii dla uczniów.

Jak głosować?
1. Drogą elektroniczną:

a - Wejdź na stronę: glosowanie.konsultacje.radom.pl 
b - Z listy projektów wybierz: projekty instytucjonalne
c - W pozycji nr 298 – Ogród sensoryczny: zaznacz kwadrat z liczbą punk-
tów (najlepiej 3 )
d -  Po zaznaczeniu pola „Zakończ głosowanie” wymagana będzie weryfi-
kacja: podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych. Wpisanie kodu weryfikacyjnego 
przesłanego na podany nr telefonu kończy proces głosowania.

2. Stacjonarnie w punktach:
a - Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30 pok. 19,
b - Biuro Rady Miejskiej, ul. Rynek 1,
c - Centrum Organizacji Pozarządowych i Komunikacji Społecznej,  
ul. Struga 1,
d - Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu, ul. Rwańska 16, 
e - Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta Radomia i Turystyki, 
ul. Żeromskiego 53 pok. 104.

Glosowanie trwa w dniach od 1 do 21 czerwca 2021 roku.
Państwa głosy zadecydują o powodzeniu naszej inicjatywy. Z góry 

dziękujemy i liczymy, że wszyscy spotkamy się w ogrodzie sensorycznym.
Pracownicy i uczniowie SOSW „Korczak”
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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 665863300

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045
POGOTOWIE DŹWIGOWE

W SM USTRONIE




