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INFORMACJE

OGŁOSZENIA

Udostępnienie mieszkania pracownikom
Spółdzielni lub służbom technicznym
podczas panującej epidemii
Szanowni Mieszkańcy,
W związku z trwającym stanem epidemii, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz dbając o wzajemne bezpieczeństwo Zarząd S.M.
„Ustronie” informuje:
W sytuacji konieczności wykonania w lokalu mieszkalnym prac technicznych
związanych z zaistniałą awarią właściciel (użytkownik lokalu, osoby zamieszkujące)
są zobowiązani do zakrywania ust i nosa jak również zachowania bezpiecznych
odległości (1,5 – 2mb) od pracowników wykonujących prace.
W przypadku braku maseczki pracownik może odmówić wykonania usługi.
Ponadto zaleca się przewietrzenie mieszkania przed przyjściem pracowników
technicznych jak również zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i wewnętrznych w lokalu.

O G Ł O S Z EN I E

Agencja Ochrony KERIM GRUPA oraz
S. M. USTRONIE informują, iż w przypadku zauważenia popełnianego przestępstwa bądź wykroczenia, mieszkańcy

Osiedla USTRONIE mogą je zgłosić anonimowo dyżurnemu KERIM w celu podjęcia
interwencji pod numerem telefonu:

48 365 08 12 wewn. 102.
Telefon czynny jest całą dobę.

Wspomnienie hm Magdaleny Bieńkowskiej
4 lutego 2021 roku odeszła od nas Magdalena Bieńkowska. Mieszkanka Ustronia, harcmistrz, pedagog, opiekun Harcerskiego Klubu Turystycznego „Bractwo Dębowego Liścia” BRA-DE-LI, społecznik, wieloletnia dyrektor
i twórczyni Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Żeglarską
„RAFA”. W 1999 roku została uhonorowana nagrodą kulturalną Radomia . Od 2000 roku była prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerskiego Klubu BRA-DE-LI. Zostawiła
w smutku wiele pokoleń, które uczestniczyły w jej działaniach: obozach wędrownych, harcerskich, żeglarskich, rajdach, spotkaniach z piosenką, festiwalach.
Pod jej skrzydłami wyrosło wiele zespołów muzycznych: Powstawały nowe zespoły
o często zmieniających się składach min. „Brat Eli”, „Stolik Ekspress” i „Wiercipięty”.
Na początku lat dziewięćdziesiątych działały zespoły „Szałaputy” (przekształcone potem
w „Afekt”), „Niewypał” i oczywiście „Niespodzianka”. Później powstały Bezan, Bradelinki,
Młode BRADELI, Muszelka. Organizowała również coroczne urodziny BRA-DE-LI.
Dokończenie na stronie 3.

KONKURSY

Planowane
prace
remontowe
na rok 2021
Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE”
to największa Spółdzielnia w Radomiu,
a zatem zakres prac remontowych jest
bardzo duży i różnorodny. Potrzeby
remontowe na naszym osiedlu są, więc
ogromne, jednak ze względu na ograniczone środki finansowe zakres wykonywanych remontów jest szczegółowo
analizowany i racjonalnie planowany.
Większość robót remontowych
wynika z obowiązku zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz infrastruktury w należytym stanie technicznym
i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, a w dalszej konieczności poprawę komfortu zamieszkiwania na naszym osiedlu jak i jego estetyki.
Zakres zaplanowanych prac uwzględnia przede wszystkim te, które są najbardziej potrzebne i pilne do wykonania.
Dokończenie na stronie 3.

Planowane prace remontowe na rok 2021
Dokończenie ze strony 1.

Spółdzielnia ma w obowiązku wykonywanie zaleceń po przeglądach technicznych
obiektów, instalacji jak i terenów wokół,
bowiem utrzymanie zasobów mieszkaniowych i gospodarka remontowa stanowi jeden z podstawowych celów działalności statutowej Spółdzielni.
W 2021 r. zgodnie z zatwierdzonym
przez Radę Nadzorczą funduszem remontowym Spółdzielnia planuje wykonanie dużego zakresu prac remontowych
w budynkach oraz terenach będących
w zarządzaniu Spółdzielni takich jak:
- przebudowa instalacji gazowej
w 18 budynkach wielorodzinnych w tym:
5 budynków Jedn. A;
4 budynki Jedn. B; 6 budynków Jedn.
C i 3 budynki Jedn. M, przy czym zaznaczyć należy, że do dalszej wymiany instalacji gazowej pozostaje jeszcze 35 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę instalacji gazowej na lata następne
– zaplanowane wykonanie dokumentacji

dla 24 budynków wielorodzinnych,
- wykonanie termomodernizacji
3 budynków na Jedn. C, które były wykonane w przestarzałej już technologii,
powodującej zawilgocenia i niszczenie
substancji budynku,
- remont instalacji elektrycznej
w piwnicach w 12 budynkach wielorodzinnych,
- wymiana oświetlenia na klatkach
schodowych na oświetlenie ledowe
- 8 budynków mieszkalnych na ul. Osiedlowej,
- naprawa dźwigów osobowych
– Jedn. A,B,C,M,
- wymiana dźwigów osobowych
w ilości łącznej 5 szt. na Jedn. B, C, M,
- remont ścian maszynowni – Jedn.
A i M,
- remont wiatrołapów oraz pokrycia
daszków wiatrołapów – Jedn. P
Kontynuowane będą rozpoczęte
w latach ubiegłych remonty drogowe
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polegające na wymianie zniszczonych
nawierzchni dróg dojazdowych, parkingów i chodników. Prace zaplanowane
są na terenie całego osiedla Ustronie.
Ponadto wykonywane będą:
- remont drogi dojazdowej i parkingu
przy ul. Staroopatowskiej (Nieruchomość
nr I),
- poszerzenie zatoki parkingowej przy
ul. J. Gagarina 2 ( Nieruchomość nr II),
- budowa chodnika przy ul. Cisowej 5
(Nieruchomość XI/4),
- remont chodnika przy ul. Ostrowieckiej 7 - Czackiego 5 (Nieruchomość XV),
Wykonywana będzie również sukcesywna wymiana murowanych altan
śmietnikowych na altany śmietnikowe
z elementów stalowych z miejscem na
składowanie gabarytów.
Zatwierdzona została także refundacja kosztów wymiany stolarki okiennej.
KR

Wspomnienie hm Magdaleny Bieńkowskiej
Dokończenie ze strony 1.

Ze Spółdzielnią Mieszkaniową Ustronie
związana była od 2002 roku. Z Gimnazjum
Nr 2 przeniosła Klub Turystyczny do Klubu
Osiedlowego Ustronie. Tu przez wiele lat
odbywały się przesłuchania do Festiwalu
„RAFA”. Dział Społeczno – Kulturalny ścisłe współpracował z Panią Magdaleną przy
organizacji festiwalu. Wspólnie z Druhna
organizowaliśmy „Osiedlowe Śpiewogranie”.

Laureaci mieli żelazny bilet do uczestnictwa
w jej zespołach i przesłuchań do festiwalu
Rafa.
W marcu 2006 roku klub obchodził
25-te urodziny. Zjechało się wielu starych
klubowiczów (niektórzy z bardzo daleka),
wśród nich ci, którzy ćwierć wieku wcześniej
wraz z druhną Magdą zakładali klub. Wielu
przyszło z własnymi dziećmi.

UWAGA NA PIECYKI KĄPIELOWE!
Okres jesienny charakteryzuje się
zmiennością temperatur co z kolei powoduje zaburzenia naturalnej wentylacji
pomieszczeń. Niedrożna instalacja wentylacyjna, pełne uszczelnienie otworów okien-

nych i drzwiowych powoduje, że wentylacji
naturalnej po prostu nie ma, a wręcz następuje zjawisko wdmuchiwania spalin z piecyka do pomieszczenia (tzw. ciąg wsteczny).
Kontrolujmy pracę piecyków kąpielowych!
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Przez lata związana była z Polskim
Towarzystwem Krajoznawczo Turystycznym
oraz Radomskim Towarzystwem Fotograficznym
Magdalena Bieńkowska zawsze była
uśmiechnięta, pomocna, empatyczna,
zawsze stawiała dobro innych nad swoje.
Pani Magdo! Spoczywaj w spokoju,
zawsze będziesz w naszych sercach i pamięci.
(AJ)

DZIECI I MŁODZIEŻY CZY OSÓB STARSZYCH
NIE POZOSTAWIAJMY SAMYCH BEZ OPIEKI
W CZASIE KĄPIELI!
WSKAZANE JEST UCHYLENIE DRZWI
ŁAZIENKI W CELU ZAPEWNIENIA DOPŁYWU
POWIETRZA!
KR
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Polskie przysłowia
ludowe na luty
Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy jest niedługa zima.
Gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima.
W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały.
Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa, długo trwa
zima, to jest niewątpliwa.
Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie
zawodzi.
W lutym gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze
i wiatry walne są w tym roku.
W lutym wody wiele - w lecie głodne nawet cielę.
Kiedy luty puści, to marzec wypiecze.
Kiedy luty schodzi, człek po wodzie brodzi.
Kiedy luty, obuj buty.
Luty bywa w lód okuty.
Na stycznie i lute trzeba mieć konie kute.
Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, to pal dobrze w kominie
i miej kożuch suty.
Czasem luty ostro kuty, czasem w luty same pluty.
Czasem luty się zlituje, że człek niby wiosnę czuje,
ale czasem tak się zżyma, że człek prawie nie wytrzyma.
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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

POGOTOWIE
TECHNICZNE:
601 602 045
POGOTOWIE DŹWIGOWE
W SM USTRONIE

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

zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadesłanych tekstach (np. korekta dostrzeżonych 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 odmowę publikacji takich materiałów.

