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Spółdzielnia informuje, że roz-
strzygnęte zostały niżej wymie-
nione postępowania przetargowe:

- wymiana instalacji gazowej w sze-
ściu budynkach mieszkalnych przy ul. San-
domierskiej 15, Osiedlowej 21, Święto-
krzyskiej 2, 11, 13, Młodzianowskiej 154  
z planowanym terminem realizacji do 
końca roku 2021 r.

- wykonanie docieplenia budynków 
mieszkalnych przy ul. Osiedlowej 13 oraz 
Osiedlowej 21 – planowany termin realiza-
cji do 30 listopada 2021 r.

Pozostaje jeszcze do rozstrzygnięcia 
przetarg na remont ścian szczytowych 
budynków Grenadierów 6, 8, Ostrowiecka 
4.

Podpisana została umowa na wykona-
nie robót budowlanych polegających na 
wykonaniu remontów chodników, zatok 
parkingowych, schodów i podestów na 
terenie osiedla z terminem realizacji do 15 
grudnia 2021 r.

Remonty  
– ciąg dalszy

Spacerkiem po Ustroniu
Skończyły się już wakacje, urlopy i sze-

roko pojęty wypoczynek. Czas wrócić do 
normalnych zajęć i prozy życia codziennego.

Na początek słów kilka o sprawach przy-
jemnych. W maju br. Komisja Kultury Rady 
Nadzorczej postanowiła, że wracamy do sta-

W budynkach mieszkalnych SM 
Ustronie rozpoczęty został proces uzu-
pełniania / napełniania wodą instalacji 
c.o. 

Aby w instalacji napełnionej wodą osta-
tecznie było jak najmniej powietrza, napeł-
nianie musi się odbywać bardzo powoli  
i z jednoczesnym odpowietrzaniem grzejni-
ków, rozdzielaczy oraz najwyższych punktów 
instalacji. Im rozleglejsza i bardziej rozgałę-
ziona jest instalacja, tym wolniej powinno 
się ją napełniać.

W związku z tym faktem mieszkańcy 
powinni zamontowane przy grzejni-
kach zawory odkręcić na maksymalnie 
pełny przepływ w celu odpowietrzenia 

Napełnianie instalacji grzewczej  
w budynkach mieszkalnych Dokończenie na stronie 2.

Dokończenie na stronie 2.

instalacji, bowiem powstałe poduszki 
powietrzne powodują głośną pracę 
instalacji c.o., zimne grzejniki, czy 
korozję jej metalowych elementów.

Pełny harmonogram nabijania instalacji 
wodą dostępny jest w poszczególnych admi-
nistracjach osiedla.

Ogłoszenia z podanymi terminami oraz 
telefony kontaktowe w sytuacji zauważo-
nego wycieku umieszczane są na klatkach 
schodowych budynków.

Po rozpoczętym sezonie grzewczym 
łatwo będzie sprawdzić, czy grzejnik jest 
zapowietrzony. Wystarczy stwierdzić, czy na 
całej powierzchni jest równomiernie ciepły. 

rej tradycji konkursu na najładniejszy balkon 
i ogródek przy bloku w naszej Spółdzielni. 
Przecież w zasobach znajduje się wiele pięk-
nie urządzonych zakątków zieleni, których 
gospodarze wykazali się nie tylko pomy-
słowością, ale też wielkim nakładem pracy.  

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” infor-
muje, że w sytuacji konieczności wykonania w lokalu mieszkalnym prac technicznych zwią-
zanych z zaistniałą awarią użytkownicy lokali, są zobowiązani do zakrywania ust i nosa jak 
również zachowania bezpiecznych odległości (1,5 – 2mb) od pracowników wykonujących 
prace.

W przypadku nie zastosowania się do powyższych wymogów pracownik może odmó-
wić wykonania usługi.

Ponadto zaleca się przewietrzenie mieszkania przed przyjściem pracowników technicz-
nych jak również zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych  i wewnętrznych w lokalu.

SARS- CoV-2 – jak zachować się w sytuacji  
konieczności wejścia do mieszkania pracowników 

Spółdzielni lub służb technicznych
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Dokończenie ze strony 1.

W dalszym ciągu trwają prace 
dotyczące:

- przebudowy wewnętrznej instalacji 
gazu w budynkach Komandosów 2, Osie-
dlowa 14, 16, 22, Sandomierska 16, J. Gaga-

Dokończenie ze strony 1.

Remonty – ciąg dalszy  
rina 13/15/17,

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

- docieplenie budynku przy  
ul. Osiedlowej 12,

- remont 
ścian maszynowni 
w budynku Gaga-
rina 2.

Roz p o c zęte 
zostały prace 
wymiany insta-
lacji gazowej  
w budynku przy 
ul. Grenadierów 
12/14/16 z termi-
nem realizacji do 
30 października 
br.

KR

O G Ł O S Z EN I E
Agencja Ochrony KERIM GRUPA oraz 

S. M. USTRONIE informują, iż w przy-
padku zauważenia popełnianego prze-
stępstwa bądź wykroczenia, mieszkańcy 

Spacerkiem po Ustroniu
Ul. Osiedlowa 12 przed remontemUl. Osiedlowa 12 w trakcie remontu

Dlatego też jestem zaskoczony faktem, że 
do konkursu zgłosiło się niewiele osób na 
tak duże osiedle. W przyszłym roku posta-
ramy się rozpropagować akcję dużo wcze-
śniej i na szerokim forum. W tym roku 
proponuję przyznać dyplomy również 
tym, którzy nie zgłosili się do konkursu 
a posiadają na prawdę oryginalnie urzą-
dzone balkony. Moim zdaniem będzie 
to zachęta do uczestnictwa w konkursie 
w przyszłym roku. Wykaz zwycięzców  
w tegorocznej edycji konkursu wraz z ser-
wisem fotograficznym przekażemy Pań-
stwu w październikowym wydaniu Biule-
tynu.

Niestety muszę dzisiaj odnieść się  
w Biuletynie do sprawy, która bulwersuje 
wielu mieszkańców od dawna. Ta sprawa 
to problem śmieci.  Denerwuje wielu  

z nas a praktycznie nie mamy na to 
wpływu oprócz zwracania uwagi, co nie 
zawsze kończy się dobrze. Sprawą najważ-
niejszą są śmieci pozostałe po remontach 
naszych mieszkań. Remont to naturalny 
proces odświeżenia czy modernizacji 
naszego mieszkania. Zapominamy jednak 
o tym, że pozostałe z remontu materiały 
takie jak gruz, okna czy przeszklone drzwi 
nie mogą być wyrzucane w okolice śmiet-
ników.

Na członku Spółdzielni ciąży 
obowiązek wynikający z regula-
minu, usunięcia takich elemen-
tów na Miejskie Wysypisko na 
własny koszt. 

Spółdzielni dokonując cyklicznego 
czyszczenia okolic śmietników z pozosta-

wionych opon, okien, gruzu czy innych 
odpadów niepodlegających wywozowi 
przez służby Miasta, ponosi duże koszty, 
które obciążają nas wszystkich. Stąd mój 
apel do wszystkich. Postępujmy tak, aby 
takie incydenty nie miały miejsca. Wystar-
czy przecież w ramach umowy zobowią-
zać firmę wykonującą remont w miesz-
kaniu do usunięcia wszystkich odpadów 
remontowych poprzez wywiezienie ich na 
wysypisko śmieci.

Pamiętajmy Spółdzielnia to 
nasze wspólne dobro o które 
wspólnie powinniśmy dbać, bo 
dotyczy to naszych wspólnych 
pieniędzy.

/ - /  Ireneusz OWCZAREK

Osiedla USTRONIE mogą je zgłosić anoni-
mowo dyżurnemu KERIM w celu podjęcia 
interwencji pod numerem telefonu:

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



-3-

 Wracając do tematu czystości na 
osiedlu, przypominamy właścicielom czwo-
ronogów o zakazie wyprowadzania ich 
czworonożnych przyjaciół na place zabaw, 

oraz obowiązku wyprowadzania pupili na 
smyczy i w kagańcu. ( najnowsze przepisy 
zobowiązują nas do tego bezwzględnie).

Niestety, większość z nas pozwala 
pupilom na załatwianie swoich potrzeb  

w każdym miejscu naszego osiedla, co 
sprawia, że bawiące się na trawnikach  
i placach zabaw dzieci mogą doznać 
niemiłego spotkania z psimi odcho-
dami, które denerwują każdego (włącz-
nie z właścicielami czworonogów). 

Spotykanie się z nimi na chodni-
kach, trawnikach i wielu innych miej-
scach publicznych nie należy do naj-
przyjemniejszych. Chociaż mówi się 
na ten temat dość często to jednak 
niewiele sami robimy, a groźby i kary 
ze strony Straży Miejskiej nie skutkują.

 Przypominamy, więc po raz 
kolejny o konieczności sprzątania po 
naszych czworonogach.

Na rynku dostępna jest masa 
akcesoriów i torebek na psie odchody.

Pies powinien również mieć 
obrożę z identyfikatorem (np. nume-
rem telefonu właściciela), aby w razie 

zaginięcia znalazca mógł nas powiadomić  
o miejscu jego pobytu.

Apelujemy również do Państwa o nie-
porzucanie swoich pupili często ze względu 
na fakt, że psiak urósł i okazuje się, że już nie 
jest fajną małą maskotką a dużym silnym 
zwierzęciem, które wymaga poświęcenia 
mu czasu. 

Porzucenie zwierząt poprzez wywiezie-
nie go do lasu lub w inną część miasta powo-
duje wałęsanie się bezpańskich już psiaków 
po osiedlach i stwarzanie zagrożenia dla nas 
samych.

Ważne!
Porzucenie zwierzęcia jest przestęp-

stwem!.
Kto porzuca zwierzę, podlega karze 

pozbawienia wolności do 3 lat lub do 5 lat, 
jeśli przestępstwo popełnione zostało ze 
szczególnym okrucieństwem. 

Jednym z przestępstw znęcania 
nad zwierzęciem jest zatem według 
ustawy jego porzucenie.

KR.

PSIAKI NA OSIEDLU - zadbaj o czworonożnego pupila
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UWAGA NA PIECYKI 
KĄPIELOWE!

Okres jesienny charakteryzuje się 
zmiennością temperatur co z kolei powo-
duje zaburzenia naturalnej wentylacji 
pomieszczeń. Niedrożna instalacja wentyla-
cyjna, pełne uszczelnienie otworów okien-
nych i drzwiowych powoduje, że wentylacji 
naturalnej po prostu nie ma, a wręcz nastę-
puje zjawisko wdmuchiwania spalin z pie-
cyka do pomieszczenia (tzw. ciąg wsteczny).

KONTROLUJMY PRACĘ  
PIECYKÓW KĄPIELOWYCH!

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

 na IX Marsz dla Życia i Rodziny, który odbędzie się 
26 września.

Spotkajmy się we wspólnocie ludzi, 
których łączy troska o rodzinę i życie każdego człowieka.
Tegoroczne hasło Marszu „Tato – Bądź, prowadź, chroń!”

wskazuje na niezastąpioną rolę ojca w życiu rodziny. 
Promujmy wartość rodziny, promujmy wartość ojcostwa! 

Bądźmy tego dnia razem!
Program Marszu – 26 września 2021 (niedziela)
15.00 – Msza święta w kościele św. Jana (Fara) ul. Rwańska,
16.00 – Rozpoczęcie Marszu i przejście ulicami: Rwańską, Żeromskiego,
17.00 – Finał Marszu i festyn rodzinny na Placu Corazziego przed Urzędem Miejskim: 

liczne zabawy i atrakcje dla rodzin, konkursy, poczęstunek, promocja życia i rodziny, sesje 
zdjęciowe z alpakami

Komitet Organizacyjny Radomskiego Marszu dla Życia i Rodziny
Radom, ul. Malczewskiego 1, tel. 48 340 62 35

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej

Serdecznie 
zapraszamy

www.dr.radom.opoka.org.pl





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




