
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA KONKURSY

Spółdzielnia od początku wiosny pro-
wadzi prace remontowe na terenach 
oraz obiektach będących w jej zasobach. 
W pierwszej kolejności uwzględniane są 
roboty konieczne do wykonania. Większość 
z nich wynika z obowiązku utrzymania lub 
polepszenia stanu technicznego zarówno 
obiektów jak i terenów wokół.

Z powodu pandemii Covid-19 nie 
wszystkie roboty remontowe wykonywane 
są zgodnie z założonym planem, bowiem 
brak pracowników na rynku spowodował 
mniejsze zainteresowanie firm przyjmowa-
niem robót remontowych.

Obecnie realizowane są takie prace 
jak:

- przebudowa wewnętrznej instalacj 
i gazu w budynkach Komandosów 2, Osie-
dlowa 14, 15, 16, 22, Sandomierska 16,  
J. Gagarina 13/15/17,
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Kolonia letnia  
„Jastrzębia Góra 2021”

W terminie od 10 sierpnia 
do 22 sierpnia 2021r. Stowarzy-
szenie „Nasze ustronie” wraz 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
„USTRONIE” przy wsparciu 
Gminy Miasta Radomia zorgani-
zowało kolonię letnią w Jastrzę-
biej Górze dla 40 dzieci i mło-
dzieży.  

Pogoda w tym roku nas 
nie rozpieszczała. Nie przeszko-
dziła jednak w dobrej zabawie.  
W programie kolonii znalazło się 
wiele atrakcji. 

Dzieci i młodzież zwiedziły: 
Gwiazdę Północy w Jastrzębiej 

Górze – jest to kamień ustawiony w miejscu najbardziej wysuniętym na północ, Latarnię 
Morską na Rozewiu oraz Lisi Jar.

Za nami XXI Turniej 
„Z podwórka na sta-
diony”.

 Do tegorocznej edy-
cji zgłosiło się 8 drużyn, 
które w pierwszej fazie 
turnieju rywalizowały 
systemem „każdy z każ-
dym”. 

W meczu o trzecie 
miejsce drużyna USTRO-
NIA pokonała Zorzę 
Kowala 10:1. Ustronie 
wygrało tę rywalizację 
pod opieką trenera Mie-
czysława Zawiszy, który  
w zmaganiach drużyn 
uczestniczy od początku 
zorganizowania turnieju.

Finał turnieju  
„Z podwórka na stadiony”

Dokończenie na stronie 2.

Dokończenie na stronie 4.

Dokończenie na stronie 2.
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 Podczas pobytu nad morzem zorganizowane zostały dwie wycieczki autoka-
rowe: jedna do grodu słowiańskiego w Sławutowie, druga do Kaszubskiego Parku 
Miniatur  w Mirachowie. Koloniści byli również w parku linowym, parku rozrywki oraz  
w Muzeum Figur Woskowych.

Dodatkową atrakcją były warsztaty bursztynnicze połączone z nocnym zbiera-
niem bursztynów na plaży. 

Jak co roku w trakcie kolonii opiekę nad kolonistami sprawowali wychowawcy 
wolontariusze – pedagodzy, Panie: Anna Marchewka, Małgorzata Płowiec, Dorota 
Bujak, pielęgniarka – Jadwiga Jaśkiewicz i kierownik kolonii –Agata Jasińska. Bardzo 
dziękujemy za rewelacyjną opiekę pedagogiczną, cierpliwość i wspaniałą rodzinna 
atmosferę, którą stworzyło grono pedagogiczne.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również wyruszymy śladem bursztynowego 
szlaku.

Zarząd Stowa-
rzyszenia „Nasze 

Ustronie”

Dokończenie ze strony 1.

- wymiana dźwigów osobowych  
w budynkach Osiedlowa 4 oraz Osiedlowa 
14 w ilości 2 szt.

- docieplenie budynku przy ul. Osiedlo-
wej 12,

- remont ścian maszynowni w 10 klat-
kach w budynku Komandosów 2.

Prace remontowe wykonane:
- przebudowa wewnętrznej instalacji 

gazu w budynkach, J. Gagarina 9,11, Sando-
mierska 9, 30, Osiedlowa 12,

- wykonanie oświetlenia LED w 40 klat-
kach schodowych w budynkach Osiedlowa 
7, 11, 18, 21, 28, 30, 32,

- zakup altan śmietnikowych, które 
zostaną zamontowane w okresie jesiennym 
w lokalizacjach przy ul.  Sandomierska 10, 
12, 26, Ostrowiecka 3, Czackiego 3, Święto-
krzyska 13, 17, Osiedlowa 2, 24,

- na placach zabaw zostały wyremonto-
wane urządzenia zabawowe,

Dokończenie ze strony 1.

Plan remontów na 2021 r.,  
czyli o wykonywanych pracach remontowych przez Spółdzielnię

- remonty cząstkowe nawierzchni na 
terenie całego osiedla,

- malowanie klatek schodowych  
w budynku mieszkalnym Południowa 12  
(3 klatki),

- remont prześwitu budynku Sando-
mierska 10 wraz z naprawą elewacji w czę-
ści parterowej budynku.

Z najważniejszych robót remontowych 
do wykonania w bieżącym roku pozostają:

- wymiana instalacji gazowej w sześciu 
budynkach mieszkalnych przy ul. Sando-
mierska 15, Osiedlowa 21, Świętokrzyska 2, 
11, 13, Młodzianowska 154, 

- wykonanie docieplenia budynków 
mieszkalnych przy ul. Osiedlowej 13 oraz 
Osiedlowej 21,

- remont instalacji elektrycznej w piwni-
cach w budynkach Grenadierów 12/14/16, 
Komandosów 2, 4, Sandomierska 9, 11,13, 
Lipska 3, Cisowa 6, Wyścigowa 22, Ostro-
wiecka 6, Armii Krajowej 1, Wiejska 62.

Rozstrzygnięty został przetarg na 
wykonanie wymiany instalacji gazowej  
w budynku przy ul. Grenadierów 12/14/16.

Do realizacji pozostają prace:
- wymiana dźwigów osobowych  

w budynkach mieszkalnych Sandomierska 
13, Osiedlowa 15, Wiejska 58

- remont ścian szczytowych budyn-
ków Grenadierów 6, 8, Ostrowiecka 4 – na 
te budynki złożona została do Wydziału 
Architektury UM Radomiu dokumentacja 
projektowa celem uzyskania pozwolenia  
na rozpoczęcie robót,

- remont ścian maszynowni w budyn-
kach mieszkalnych Młodzianowska 154, 
Świętokrzyska 15, J. Gagarina 2. 

Wszystkie prace wykonywane są zgod-
nie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą 
planem remontów.

KR

Kolonia letnia „Jastrzębia Góra 2021”
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Finał turnieju „Z podwórka na stadiony”
Dokończenie ze strony 1.

I miejsce zdobyła drużyna  Radomiaka, która pokonała AS Rado-
miak 3:1. 

Piłkarze odebrali puchary i nagrody z rąk prezydenta Radomia, 
Radosława Witkowskiego, wiceprezydenta Mateusza Tyczyńskiego, 
prezesa MOSiR-u Grzegorza Janduły, wiceprezesa ROZPN, Jacka 
Kacprzaka, radnej Magdaleny Lasoty oraz Kierownika Biura Sportu 
Mirosława Palucha.

Nagrodę specjalną, rower, ufundowało RTBS Administrator, 
którą zwycięzcy Igorowi Stępień z Zorzy Kowala wręczył prezes 
Administratora Lech Barszcz. 

Nagrody indywidualne otrzymali: 

- Mikołaj Molendowski (Radomiak) - najlepszy zawodnik tur-
nieju,  

- Wiktor Kopycki 
(Ustronie) - najlepszy 
bramkarz turnieju, 

- Alan Barszcz 
(AS Radomiak) - król 
strzelców oraz

 - Klaudia Weso-
łowska (Sportowa 
Czwórka) - najlepsza 
zawodniczka. 

(AJ)
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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




