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O TYM WARTO PAMIĘTAĆ…

Kradzież, zalania czy awarie to czę-
ste i drogie zaniedbania wyruszających na 
urlop.

Jak zabezpieczyć mieszkanie podczas 
wakacji.

Zalania to jedne z najczęstszych szkód 
materialnych w mieszkaniu. Niestety zda-
rzają się o każdej porze dnia i nocy. Często 
wtedy kiedy nie ma nas w domu.

Urządzenia, bez których na co dzień nie 
wyobrażamy sobie naszego funkcjonowa-
nia takie jak pralka, zmywarka są przyczyną 
poważnej szkody w naszym mieszkaniu. 
Nie zapomnijmy także o starych rurach czy 
kranach, które są główną przyczyną zalań - 
nawet gdy jesteśmy w tym czasie w domu, 
a co jeśli wyjeżdżamy na 2 lub 3 tygodnie?

Jak
zabezpieczyć 
mieszkanie  

podczas  
wakacji

Spacerkiem po USTRONIU !!!
Wakacje, wakacje...Ale nie tylko…

Wakacje to czas wypoczynku, 
odreagowania po całorocznym wysiłku  
w pracy, szkole i codziennych obo-
wiązkach. Jednak życie nie znosi pustki  
i wymaga od nas zainteresowania wyda-
wałoby się sprawami przyziemnymi, nie-
stety bardzo istotnymi dla sprawnego 
egzystowania naszej społeczności.

Wszyscy mieszkańcy otrzymali  
w lutym w zawiadomieniach czynszo-
wych informacje o obowiązującej od dnia 
1 czerwca regulacji opłat czynszowych. 

Tegoroczna Akcja Lato 
ze względu na sytuacje 
panująca w naszym kraju 
została podzielona na 3 Tur-
nusy: 28.06 – 16.07.2021, 
19.07 – 06.08.2021 oraz 
09.08 – 27.08.2021. Końca 
dobiegł już I Turnus i moc 
atrakcji, miedzy innymi: 
Wycieczka  całodniowa 
do MIKROKOSMOSU.  

Za nami I Turnus Akcji Lato 2021
Dokończenie na stronie 2.

Dokończenie na stronie 4.

Dokończenie na stronie 3.

ZMIANA CEN WODY OD 22.07.2021R. 
Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwo-

wego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18.06.2021 roku WA.RZT.70.104.2021/5 
zatwierdzono nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków od 
dnia 22.07.2021 roku. 

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Uchwałą nr 48 z dnia 19 lipca 2021 roku  przy-
jęła do stosowania stawki opłat za m 3 zimnej wody i odprowadzania ścieków.

Opłaty za zimną wodę i kanalizację od 22 lipca 2021 roku wynoszą:
cena zimnej wody - wodomierze     11,36 zł/m3
cena zimnej wody - ryczałt       113,60 zł/osobę
Są to opłaty niezależne od Spółdzielni.
Nowa opłata ryczałtowa dla lokali mieszkalnych ustalona jest zgodnie z § 11 ust 4 

„Regulaminu rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków, ustalania odpłat-
ności z tego tytułu oraz zasady wymiany i montażu wodomierzy w SM „Ustronie” w Rado-
miu i wynosi 113,60 zł brutto na osobę.
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Życzenia dla 100-latki z Ustronia !!!
Do grona radomskich stulatków  

02 czerwca 2021 r. dołączyła Pani Janina.  
W dniu urodzin jubilatkę odwiedził Zarząd 
Spółdzielnia Mieszkaniowej Ustronie repre-
zentowany przez pana Roberta Pyzarę 
– Prezesa Zarządu i pana Jerzego Dąbrow-

skiego – Zastępcę Prezesa ds. technicznych  
oraz Pana Mirosława Mizerskiego - Admini-
stratora Jednostki A.

Pani Janina od 1972 roku jest miesz-
kanką naszego osiedla. Jubilatka miała  
6 rodzeństwa. Jej jedyna siostra, mieszka  

Zdarza się. Aby jednak przymusowo nie 
skracać sobie wakacji w celu uratowania 
przemokniętego dobytku - dobrze jest zosta-
wić zapasową parę kluczy komuś z rodziny 
lub zaufanych sąsiadów, którzy zainterwe-
niują w razie potrzeby lub chociaż nieco 
osuszą nasze mieszkanie, nim my wrócimy 
z urlopu.

Pamiętajmy również o systematycznych 
przeglądach urządzeń oraz o wyłączeniu 
wszystkich sprzętów stanowiących poten-
cjalne zagrożenie oraz koniecznie o zakręca-
niu głównego zaworu wody.

Złodziej nie śpi….

Nie informujmy wszystkich, że wyjeż-
dżamy i nie będzie nas w domu przez dłuższy 
czas. Nie zostawiajmy także wiadomości na 
automatycznej sekretarce z informacją, że 
zaplanowaliśmy dłuższy wyjazd. Pozostawia-
nie kluczy pod wycieraczką jest nierozsądne, 

Dokończenie ze strony 1.

Jak zabezpieczyć mieszkanie podczas wakacji
nawet gdy wychodzimy tylko 
na chwilę. Jeśli istnieje taka 
potrzeba, to powierzmy kom-
plet kluczy zaufanym sąsiadom 
lub znajomym, którzy mogliby 
wejść do naszego mieszka-
nia, otworzyć okno, czy zapa-
lić światło od czasu do czasu. 
To będzie wyraźny sygnał, że 
mieszkanie nie jest pozosta-
wione bez opieki. Zwracajmy 
również uwagę na mieszkania 
naszych sąsiadów. Podczas 
ich nieobecności interesujmy 
się ludźmi stojącymi pod ich drzwiami, 
zwracajmy uwagę na hałasy, niecodzienne 
odgłosy dochodzące z klatki schodowej, 
wynoszenie mebli lub sprzętów domowych 
przez obce osoby.

Bardzo ważne jest, aby mieszkanie 
posiadało również wykupioną polisę ubez-
pieczeniową, która zrekompensuje nasze 

straty zarówno w mieniu ruchomym,  
a więc zalanych sprzętów jak i mieniu ele-
mentów stałych wyposażenia mieszkania, 
która obejmie wymianę paneli na nowe 
oraz obejmie koszty ewentualnego cyklino-
wania i lakierowanie parkietu w razie takiej 
potrzeby.

KR

w Warszawie i ma 93 lat.

Pani Janina może pochwalić się wycho-
waniem 4 dzieci. Jubilatka jest dumna ze 
swoich 6 wnuków i 3 prawnuków.

Pani Janina jest wspaniałą osobą, bar-
dzo pobożną, troskliwą, opiekuńczą i tryska-
jącą radością sąsiadką, na jej twarzy zawsze 
widać uśmiech. 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy tak 
pięknego Jubileuszu, życzymy dużo zdro-
wia i miłości osób najbliższych.

„Szanowna Jubilatko, 
życzymy Pani 

wszelkiej życiowej pomyślności, 
niech każda chwila będzie dla Pani 

źródłem szczęścia i niech upływa 
w spokoju i zdrowiu.”

(AJ)
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Zdajemy sobie sprawę z tego, że koszty 
utrzymania w ciągu ostatnich miesięcy dra-
stycznie wzrosły i nadal wzrastają. Wyko-
nawcy usług dla naszej Spółdzielni zmuszeni 
rachunkiem ekonomicznym również podno-
szą ceny świadczonych usług. 

Jest to podstawowa przyczyna podję-
tych przez Zarząd i Radę Nadzorczą decyzji, 
które mają na celu przede wszystkim dosto-
sowanie opłat do aktualnych kosztów eks-
ploatacji i utrzymania zasobów Spółdzielni.

Dostawcy mediów: ciepła, prądu i gazu 
podjęli decyzje o podwyżkach.

I tak Radpec od 1 lipca podniósł o 12% 
opłatę za dostawę centralnie ciepłej wody  
i ogrzewania. 

PGE zmieniło opłaty za dostawę prądu 
o 12%, PGNiG podniosło opłaty za gaz  
o 24%.

Od 22.07.2021r. nastąpi podwyżka 
opłaty za zimną wodę ze stawki 10,53 zł na 
11,36 zł natomiast ryczałt za wodę z kwoty  
105,30zł na kwotę 113,60 zł.

Wszystkie te opłaty są niezależne od 
Spółdzielni, i są usankcjonowane prawnymi 
decyzjami na szczeblu rządowym lub samo-
rządowym

Niestety wszystkie te decyzje w końco-
wej fazie obciążają nas, zwykłych użytkow-

Dokończenie ze strony 1. ników, mieszkańców Spółdzielni. Ani 
Zarząd ani Rada Nadzorcza nie mają 
na to realnego wpływu. Dziwne, że 
takie decyzje ogłaszane są zawsze  
w okresie wakacyjnym, gdy większość 
przebywa na zasłużonym odpoczynku 
i swoje niezadowolenie czy sprzeciw 
musi zdusić w sobie aby nie popsuć 
sobie urlopu.

Jak już pisałem w poprzednim wydaniu 
Biuletynu Spółdzielnia wznowiła konkurs na 
najładniejszy ogródek przydomowy i bal-
kon znajdujący się w zasobach SM Ustronie. 
Wszyscy zainteresowani proszeni są o doko-
nanie formalnego zgłoszenia przez internet, 
albo w administracji osiedlowej poprzez 
wypełnienie odpowiedniego druku zgło-
szenia. Dla tych najładniejszych balkonów  
i ogródków przewidziane są nagrody. Należy 
się pospieszyć, bo czasu zostało niewiele  
a komisja konkursowa musi jeszcze dokonać 
żmudliwej oceny zgłoszonych propozycji. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
do współpracy, każdy z nas ma wokół siebie 
jakiegoś „ogrodnika – faworyta”. Dajmy mu 
szansę na nagrodę za trud włożony w upięk-
szenia naszego otoczenia.

Lato to okres wypoczynku dla nas, 
ale dla służb zajmujących się utrzymaniem 
naszych zasobów w porządku i czystości to 

okres wzmożonej pracy. Przyroda nie daje 
nam wytchnienia, liczne opady i wysoka 
temperatura to doskonały bodziec do 
intensywnego wzrostu wszelkiego rodzaju 
zieleni, - traw w szczególności. I tu od pew-
nego czasu przejawia się nowy trend do nie 
koszenia traw i pozostawienia ich w postaci 
kwietnych łąk.  

Z jednej strony pomysł bardzo intere-
sujący, bo obcowanie z zielenią i kwiatami 
jest wspaniałe, ale z drugiej strony łąka 
kwiatowa to przedsięwzięcie wymagające 
dużego nakładu sił i środków. Teren należy 
odpowiednio przygotować przynajmniej rok 
wcześniej. Niemniej jest to ciekawy temat  
i sam go popieram obiecując, że zaintere-
suję nim zarówno Zarząd Spółdzielni jak  
i Radę Nadzorczą. O wynikach poinformuję 
w kolejnym Biuletynie.

Na zakończenie jeszcze raz o problemie 
parkowania samochodów na terenie naszej 
Spółdzielni. Jest to problem bardzo drażliwy. 
Tam gdzie istniały możliwości Spółdzielnia 
wybudowała miejsca parkingowe, ale wol-
nych terenów jest już niewiele a ich zago-
spodarowanie to konieczność poniesienia 
dużych nakładów finansowych. 

Parkujemy w związku z tym tam gdzie 
popadnie, niejednokrotnie łamiąc prawo, za 
co grożą mandaty. Zarówno Straż Miejska 
jak i Policja nakładają ostatnio dużo manda-
tów za takie parkowania. Niestety przypadki 
takie powtarzają się nagminnie. Niszczymy 
zieleń, niszczymy infrastrukturę chodni-
ków, za którą w ostatecznym rozrachunku 
musimy zapłacić wszyscy bez względu na to 
czy jesteśmy posiadaczem samochodu czy 
nie. 

Apeluję do wszystkich o zastanowienie 
się zanim nasze auto zostawimy na chodniku 
czy trawniku. To nasze wspólne dobro i nie 
niszczmy go bezmyślnie. Na terenie osie-
dla znajdują się parkingi komercyjne gdzie 
bezpiecznie możemy parkować nasze auta. 
Niestety należy za to zapłacić. Ale wszystko 
kosztuje - mandat również.

Wszystkim mieszkańcom Ustronia 
życzę udanych i mile spędzonych wakacji.

/ - /  Ireneusz Owczarek

Spacerkiem po USTRONIU !!!
Wakacje, wakacje...Ale nie tylko…

Budżet Obywatelski 2022
38 projektów zostanie zrealizowanych 

w ramach przyszłorocznego Budżetu Oby-
watelskiego. Radomianie mogli wybierać 
spośród ponad 300 zgłoszonych propozycji 
podzielonych na cztery grupy. 

Wśród zwycięskich projektów najlicz-
niejszą grupę stanowią projekty małe o war-
tości do 50 tys. zł.  - W sumie radomianie 
wybrali 27 takich drobnych, lokalnych pro-
jektów. 

Wśród nich znalazł się projekt miesz-
kanki Ustronia: Miejsce do wypoczynku 
nad „Oczkiem wodnym na Ustroniu”  
w Parku Ustronie.

Zadanie będzie realizowane na terenie 
Parku Ustronie przy terenie „Oczka wod-
nego na Ustroniu”. Celem zadania jest utwo-
rzenie miejsca do integracji. Jest to teren, 
który jest często odwiedzany przez wszyst-
kich mieszkańców Ustronia, a w szczególno-
ści mieszkańców pobliskich bloków. Obec-
nie teren ten jest niezagospodarowany. W 
pobliżu znajduje się zbiornik wodny, plac 

zabaw dla dzieci oraz siłownia. Umożliwi 
to pełne wykorzystanie terenów zielonych, 
gdzie można będzie miło spędzić czas całą 
rodziną. Składowe części zadania: zakup  
4 stołów betonowych z ławkami z nadrukiem 
gier planszowych: chińczyk i warcaby, zakup 
Grilla ogrodowego betonowy typu Żuraw, 
utwardzenie podłoża kostką brukową. 

To już 3 wygrany przez naszą miesz-
kankę projekt w ramach budżetu obywatel-
skiego. GRATULUJEMY !!!

(PSK)
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Za nami I Turnus Akcji Lato 2021
Dokończenie ze strony 1.

Jest to magiczne miejsce o powierzchni nie-
mal 10 000 m2, na której można spotkać 
niezwykle realistyczne rzeźby owadów oraz 
mikroorganizmów, każda wykonana z dużą 
dbałością o ich budowę morfologiczną.  
W Parku znajduje się 25 rzeźb owadów wyko-
nanych w wielokrotnym powiększeniu oraz 
25 eksponatów gigantycznych mikroorgani-
zmów. Dzięki Parkowi MIKROKOSMOS staje 
się możliwe zaobserwowanie tego, co do tej 
pory było niedostrzegalne, możemy zachwy-
cić się tym, co w rzeczywistym rozmiarze 
jest niewidoczne. Ideą stworzenia Parku 
było zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży,  
a także dorosłych na niezwykle bogaty świat 
owadów oraz nierzadko niebezpieczny świat 
wroga niewidzialnego – wirusów i bakterii. 
Te małe istoty, mają olbrzymie znaczenie 
dla procesów warunkujących życie na Ziemi; 
wyjście do kina na film Piotruś Królik 2: Na 
gigancie, warsztaty taneczne, mini  escape 
room , zabawa w Mega Grę, Mam Talent. 
Odbywają się turnieje: piłkarzyki, XBOX, gier 
zapomnianych, warcaby, szachy. Gry te mają 
na celu nauczyć dzieciaki zasad zdrowiej 
rywalizacji. 

Trzy razy w tygodniu dzieciaki przeby-
wają na boisku szkolnym PSP nr 9 gdzie pod 
okiem trenera Mieczysława Zawiszy organi-

zowane są zajęcia sportowo – rekreacyjne.
Każde dziecko zostaje nagrodzone dyplomem za uczestnictwo w Akcji lato 2021.
Instruktorzy przeprowadzą również zajęcia profilaktyczne ze szczególnym uwzględnie-

niem istniejącej sytuacji epidemicznej czyli zachowania higieny osobistej, dystansu spo-
łecznego oraz zapoznawali dzieci z procedurami bezpiecznego przebywania na świetlicy.

W każdej świetlicy może przebywać po 15 osób – zgodnie z zale-
ceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora 
Sanitarnego oraz  Sanepid-u.

Zakończenie tego turnusu odbyło się w Królewskich źródłach, 
przy wspaniałej zabawie i ognisku. 

(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




