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Zmiana pogotowia technicznego na zasobach RTBS
W związku z rozstrzygniętym przetargiem
informujemy, że na zasobach TBS należących do Spółki Administrator od dnia
02.09.2016r. usługi konserwacyjne oraz
pogotowia technicznego będzie świadczyła
firma BOR-MAR Borowski Marian z siedzibą
przy ul. Wyścigowej 19 w Radomiu.
W sprawach awarii elektrycznych, hydraulicznych oraz zgłoszeń budowlanych w budynkach
RTBS „Administrator” sp z o.o. tj :

Rapackiego 7, 13, 15, 19, 21, 23,25
Elegii 2, 4
Radomskiego 3, 6
Paderewskiego 5
Hallera 23
Błędowska 1
Trzebińskiego 41, 43, 45, 47, 49
Klwatecka 40, 42
Klwatecka 42
Planowa 15A, 17A
Reja 12/14
Struga 110

prosimy o kontakt z całodobowym pogotowiem
technicznym pod numerami telefonów :

tel.: 601602045
tel.: 792989991
Jednocześnie informujemy , że od dnia
07.08.2016r usługi w zakresie sprzątania na
w/w adresach świadczy firma CARZONI – Izabela Seweryn z siedzibą przy ul. Witosa 10A w
Radomiu.
[Red.]

Mieszkanie własne czy wynajmowane?
W Polsce przyjęło się, że każdy powinien mieszkać we własnym mieszkaniu,stąd też ponad
80% Polaków mieszka w lokalach będących
ich własnością, do której zaliczyć należy także lokale spółdzielcze. Ma to swoje zalety, ale
też stwarza ograniczenia. Najistotniejszym
jest ograniczenie możliwości zmiany miejsca
zamieszkania, na przykład w poszukiwaniu
pracy. Główną zaletą własnego mieszkania jest
posiadanie trwałego dobra materialnego, które
ma konkretną wartość, z dużym prawdopodobieństwem rosnącą w dłuższym okresie. Każdy
sam powinien przemyśleć, która forma w jego

sytuacji jest korzystniejsza. Jeżeli, liczymy się
z częstą zmianą miejsca zamieszkania związaną z poszukiwaniem pracy albo z innych względów, najem mieszkania może być priorytetem.
Gdy jesteśmy przywiązani do SWOJEGO miasta
i przekonani, że znajdziemy w nim stabilizację
zawodową, warto zainwestować we własne
lokum. Warto pamiętać, że będąc właścicielami mamy większą stabilizację sytuacji życiowej, a płacone raty kredytowe są inwestycją
w dobro trwałe. Z drugiej strony zmiana miejsca
zamieszkania jest prostsza, gdy mieszkanie wynajmujemy, niż mieszkamy we własnym. W Pol-

Nowi partnerzy RTBSprofit
Miło nam poinformować, iż do naszego programu lojalnościowego RTBSprofit dołączają nowi partnerzy znakomicie uzupełniając
bogatą już dziś ofertę skierowaną do mieszkańców naszych zasobów oraz wspólnot
mieszkaniowych zarządzanych przez naszą
Spółkę. Pragniemy przypomnieć że aktualna
lista naszych partnerów jest dostępna na naszej stronie internetowej www.rtbs.eu w zakładce RTBSprofit.
Nowi partnerzy programu:

sce rynek najmu jest wciąż bardzo ograniczony,
choć ostatnio coraz więcej osób dysponujących
gotówką dostrzega zalety lokowania kapitału
w mieszkania czynszowe. Wciąż jednak czynsze
są na tyle wysokie, że zakup mieszkania może
być rozwiązaniem porównywalnym kosztowo.
Trudno przewidywać przyszłość, ale każdy
z nas jakąś perspektywę swojego życia zakłada i podejmuje najważniejsze decyzje, a zakup
mieszkania jest z pewnością jedną z nich. Tak
więc zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.apartamentymagnolia.pl nasza
odpowiedź na Wasze potrzeby!!!!!
[Red.]

Cukiernia Miód & Malina
MIÓD I MALINA to rodzinna cukiernia z tradycjami,
przyjazna kawiarnia oraz nowoczesna firma cateringowa. Królestwo smaków, aromatów oraz receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
Przyjemne miejsce spotkań otwarte dla każdego.
Wypieki i gotowanie to pasja całej naszej rodziny, którą chcemy podzielić się z innymi. Mamy
własne sprawdzone przepisy, ale lubimy też
eksperymentować. Stale tworzymy coś nowego,

aby zadowolić gusta nawet najbardziej wymagających klientów. Nasza oferta cateringowa to zawsze unikalna propozycja dostosowana do okazji.
Jesteśmy miejscem, w którym zapach kawy, parzonej herbaty i świeżych wypieków, miesza się
z dźwiękami radosnych rozmów odwiedzających
nas gości. Serwujemy przepyszne rurki z kremem, ciasta, którym nikt nie może się oprzeć,
kawę z dodatkami – zawsze w podgrzanej filiżance oraz aromatyczne herbaty z całego świata.
Posiadamy też odpowiednią przestrzeń i wyposażenie, do organizacji różnego rodzaju szkoleń
i warsztatów. Dbamy o miłą atmosferę, przyjazny
wystrój oraz wysoką jakość oferowanych usług.
Kwiaciarnia Kamelia
Pomożemy stworzyć bukiet na każdą okazję.
Doradzimy co zrobić by długo zachował świeżość i elegancję. Do Bukietu można dobrać
karnecik, kartkę okolicznościową lub drobny
upominek. Nasze kwiaty i bukiety możemy
dostarczyć pod wskazany adres po uprzednim
kontakcie z nami. Ta usługa na terenie RADOMIA JEST GRATIS. Jesteśmy rzetelni, punktualni,
posiadamy szeroką wiedzę z zakresu florystyki

i ogrodnictwa popartą wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem. Nasz profesjonalizm
i życzliwa obsługa pomagają podejść indywidualnie do każdego zamówienia. Jesteśmy otwarci
na nowe pomysły i rozwiązania.
Drzwi dla domu
Gal-Met (właściciel serwisu „Drzwi dla domu”) to
firma rodzinna z wieloletnią tradycją. Założona
została w połowie lat 90-tych. Od kilkunastu lat
zajmujemy się produkcją, sprzedażą, montażem
oraz dowozem stolarki drzwiowej na terenie
całej Polski. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną grupę montażową oraz służymy fachową
poradą w zakresie stolarki drzwiowej w naszych firmowych salonach sprzedaży drzwi wewnętrznych i zewnętrzych znajdujących się we
Wrocławiu, Radomiu, Katowicach i Warszawie.
Proponujemy Państwu drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w różnych wzorach, rozmiarach i kolorach naszej produkcji oraz znanych i renomowanych producentów, takich jak: DRE, PORTA,
INVADO, PERFECTDOOR, ERKADO, POL-SKONE,
WINDOOR. Posiadamy w ciągłej sprzedaży bogatą ofertę nowoczesnych wzorów drzwi we-

wnętrznych, wykonanych zarówno z płyty MDF,
jak i fornirowanych oraz drzwi zewnętrznych
stalowych i drewnianych. W ofercie znajdują się
również akcesoria do drzwi: ościeżnice stałe i regulowane, listwy maskujące, ćwierćwałki, klamki.
Salon kwiatów Ellite
Salon Kwiatów Ellite sprawi, że oprawa kwiatowa Państwa uroczystości będzie wyjątkowa
i niepowtarzalna. Florystyka jest dla nas sztuką,
która spełnia potrzebę otaczania się pięknem.
Służymy pomocą w doborze kwiatów do urody,
stroju i temperamentu Panny Młodej. Pomożemy
wybrać optymalną dekorację do sali weselnej, kościoła czy samochodu. Dbamy, aby nasze aranżacje były najwyższej jakości. Nie boimy się wyzwań
i z przyjemnością zajmiemy się realizacją niestandardowych i ekstrawaganckich pomysłów.
Salon Kwiatów Ellite to magia i piękno zamknięte w pąkach kwiatów.
Aby zapoznać się z pełną ofertą naszych partnerów zapraszamy na naszą stronę internetową.
[Red.]

Mieszkanie plus - nowy rządowy program wsparcia budowy mieszkań

Potrzeby mieszkaniowe należą do wąskiego
zakresu potrzeb, które mają wymiar powszechny, dotyczą wszystkich i pozostają aktualne
w całym okresie życia każdego człowieka. Niezależnie od tego jak wielka jest skala różnic
społecznych, „posiadanie dachu nad głową”
jest dla każdego gospodarstwa domowego
jednym z podstawowych, a przy tym koniecznych do podjęcia, wyzwań konsumpcyjnych.
Zapewnia bezpieczeństwo i jest jednym z warunków umożliwiających realizację zamierzeń
związanych z założeniem rodziny, jej rozwojem,
realizacją osobistych planów zawodowych. Należąc do wąskiego zbioru dóbr podstawowych,
mieszkanie jest jednocześnie dobrem zaliczanym do dóbr najdroższych. Posiadanie swojego
własnego mieszkania to z pewnością marzenie
wielu osób. Niestety ceny mieszkań, są dość
wysokie dlatego też mnóstwo rodzin nie jest
w stanie pozwolić sobie na zakup własnego
kąta. Nowy program rządowy na na celu pomóc
rodzinom w realizacji tego marzenia. Ma zastąpić obowiązujący do końca 2018 roku program
Mieszkanie dla Młodych, w którym to rodziny
mogły uzyskać dopłatę do kredytu jeśli spełniali
odpowiednie warunki. Program Mieszkanie Plus
skierowany jest do rodzin o średnich dochodach

i ma się opierać się na trzech głównych filarach:
mieszkaniach budowanych na gruntach Skarbu
Państwa (Narodowy Fundusz Mieszkaniowy),
wsparciu budownictwa społecznego,
wsparciu oszczędzania na cele mieszkaniowe
(Indywidualne Konta Mieszkaniowe).
Głównym filarem programu Mieszkanie Plus będzie Narodowy Fundusz Mieszkaniowy (NFM),
do którego mają trafić grunty Skarbu Państwa,
pod budowę mieszkań na wynajem za 10-20
złotych miesięcznie za metr kwadratowy z perspektywą uzyskania własności lokalu.
Uzupełnieniem programu Mieszkanie Plus oraz
jego drugim filarem będzie zwiększenie rządowego wsparcia dla społecznego budownictwa
czynszowego. Samorządy będą mogły wnioskować o dofinansowanie w wysokości od 35 do
55% kosztów budowy mieszkań komunalnych.
Co więcej, samorządy, spółki gminne i towarzystwa budownictwa społecznego mogą także
ubiegać się o preferencyjne
kredyty
w Banku Gospodarstwa Krajowego na
budowę społecznych
mieszkań
czynszowych. Nowym instrumentem wsparcia będzie dotacja dla gmin
(20% kosztów inwestycji), które wspólnie
z inwestorami będą
budowały mieszkania
o określonym niskim
czynszu przeznaczone
dla określonej (m.in.
kryteriami dochodowymi) grupy osób.
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Trzecim filarem programu Mieszkanie Plus będzie wsparcie oszczędzania mieszkaniowego,
w ramach którego maja zostać utworzone tzw.
subkonta mieszkaniowe, czyli indywidualne
konta , służące oszczędzaniu na dowolny cel
mieszkaniowy. W zamian za systematyczne
i długoterminowe oszczędzanie przysługiwać
ma dodatkowa premia nawet do kilku tysięcy
rocznie. Na kontach mieszkaniowych, będzie
można oszczędzać minimalnie przez 5 lat. Ustawa w tym zakresie miałaby zostać wprowadzona w 2017 roku. W 2018 rozpoczęłoby się
oszczędzanie, a od 2019 roku byłby pierwsze
wypłaty premii.
Program Mieszkanie Plus jak na razie rodzi
w branży wiele pytań. Nie wiadomo, jakie będą
kryteria przyznawania tych mieszkań, nie wiadomo, na jakich zasadach będzie się zyskiwać
prawo do własności tych mieszkań,a także ile
takich mieszkań powstanie.
[Red.]

Burze - chroń sprzęt RTV

Sezon burzowy w pełni. Każdego dnia w różnych
regionach kraju szaleją błyskawice. Gwałtowne
burze z piorunami po raz kolejny dały znać o sobie tego lata, powodując szkody w wielu domach.
Wyładowania atmosferyczne mogą być groźne
nie tylko dla ludzi, ale również dla naszej elektroniki. Często skomplikowane urządzenia ulegają
uszkodzeniu właśnie podczas burzy. Musimy być
świadomi, iż tego typu usterki nie są naprawiane
w ramach udzielonej na sprzęt gwarancji. Zatem
w jaki sposób uchronić cenną i wrażliwą na wyładowania atmosferyczne elektronikę?
- Burze są elektrycznym zjawiskiem atmosferycznym, ściśle związanym z wystąpieniem
chmur cumulonimbus. W naszej strefie klimatycznej burze występują od zawsze. Wyładowania atmosferyczne związane z burzą to w 60
proc. wyładowania miedzy chmurami. Pozostałe
40% wyładowań ma kierunek chmura - ziemia.
W rejonie Polski zjawisko burzowe statystycznie występuje w okresie od maja do sierpnia
i jest związane z ciepłą porą roku, ale bywa,
szczególnie w ostatnich latach, że spotykamy
je również w miesiącach zimowych. Zjawisko
wyładowań elektrycznych jest bardzo niebezpieczne i może powodować zagrożenie dla zdrowia i życia, może być też przyczyną zniszczeń
gospodarstw domowych. Jest ono o tyle groź-

ne, że powierzchnia Ziemi naszpikowana jest
urządzeniami elektrycznymi, które niekoniecznie posiadają stosowne zabezpieczenia i atesty. Uderzenia piorunów powodują więc liczne
uszkodzenia i awarie.
Piorunochron to za mało
Podstawą naszego bezpieczeństwa będzie instalacja odgromowa w postaci piorunochronów,
której niestety nadal wiele domów nie posiada.
W przypadku bezpośredniego trafienia piorunem
w budynek, piorunochron odprowadza energię
błyskawicy wprost do gruntu. Niestety olbrzymia energia błyskawicy trafiającej w dom, obok
niego lub pochodzącej z wyładowania między
chmurami nad budynkiem, nadal może spowodować przepięcie w sieci energetycznej czy telekomunikacyjnej. Grozi to uszkodzeniem wrażliwej
na skoki napięcia elektroniki, takiej jak sprzęt
RTV i komputery. Co ciekawe, uszkodzeniu mogą
ulec urządzenia znajdujące się w promieniu nawet 1,5 km od miejsca, w które trafił piorun.
Stosuj listwy sieciowe z zabezpieczeniami
Podłączając w domu sprzęt elektroniczny radzimy stosować zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Wydatki poniesione na ich zakup
z pewnością będą niższe, niż koszt naprawy
lub wymiany sprzętów, które uległy uszkodzeniu wskutek wyładowania atmosferycznego.
Specjalne listwy sieciowe zapewniają bezpieczeństwo naszym urządzeniom w sytuacji
wystąpienia przepięć w sieci elektrycznej. Do
niektórych dołączane jest nawet ubezpieczenie
sprzętu na z góry określoną kwotę, np. 10 tys.
zł. Podczas gwałtownych burz z piorunami rozsądnym rozwiązaniem jest, w miarę możliwości,
całkowite odłączenie sprzętu od zasilania. Jednak zagrożenie ze strony sieci energetycznej to
nie wszystko. Często nasz komputer jest podłączony do internetu za pomocą kabla sieciowego,
na którym również mogą wystąpić przepięcia.

Mogą one doprowadzić do uszkodzenia portu
LAN lub całego sprzętu. Nie należy zapominać
także o modemach, do których mamy wpiętą
linię telefoniczną lub kabel od naszego operatora. Przepięcia mogą doprowadzić do zniszczenia urządzenia sieciowego i sprzętów do niego
podłączonych, dlatego warto stosować listwy
zabezpieczające z odpowiednimi gniazdami sieciowymi lub po prostu odłączać kabel.
Pamiętaj o zabezpieczeniu instalacji antenowej
Nie tylko komputery i urządzenia sieciowe są
narażone na działanie burzy. Warto pamiętać,
iż bardzo często do naszego telewizora mamy
podpięta instalację antenową, która z reguły
znajduje się na dachu budynku lub balkonie. Jest
wysoce prawdopodobne, że uderzenie pioruna
w antenę doprowadzi do uszkodzenia telewizora i wszystkich innych urządzeń do niego podłączonych. Dlatego na kablu antenowym warto
zainstalować specjalny ochronnik burzowy, który uratuje nasz cenny sprzęt RTV.
Jak uchronić się przed utratą cennych danych?
Uszkodzenie sprzętu elektronicznego i narażenie na dodatkowe wydatki związane z jego
naprawą lub wymianą to nie jedyne następstwa
ekstremalnej pogody panującej każdego roku
od czerwca do września. Oprócz strat w sprzęcie, użytkownicy mogą ponieść także, często
trudne do oszacowania, straty w danych zgromadzonych na nośnikach pamięci. Być może
zniszczenie nowego laptopa nie będzie tak
uciążliwe, jak utrata wszystkich danych zgromadzonych na jego dysku twardym. Warto pamiętać, aby systematycznie wykonywać kopie
bezpieczeństwa naszych danych. Problem jest
realny i może dotyczyć również nas. Każdego
roku, firmy odzyskujące dane, w sezonie burzowym odnotowują kilkukrotny wzrost zleceń,
także lepiej się zabezpieczyć.
[Red.]

Apartamenty MAGNOLIA postępy prac
Stan zaawansowania prac na Osiedlu Apartamenty Magnolia wynosi 35%. Osiedle nabiera
realnych kształtów. Trwają intensywne roboty,
dzisiaj podglądamy jak wyglądają prace we-

wnątrz i na zewnątrz budynku, zajrzycie razem
z nami. Do mieszkań doprowadzana zostaje instalacja elektryczna , w budynku 1B prace doszły już do III piętra, w budynku 1A prace dopiero

ruszają. Informujemy również, że do każdego lokalu zostanie doprowadzona naziemna telewizja cyfrowa, telewizja satelitarna oraz telewizja
kablowa firmy Vectra.
[Red.]
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Konkurs

Wygraj zaproszenie - napisz

09.09.2016 o godz. 14.00 na email: k.chrobotowicz@rtbs.eu
(wygrywają 2 piersze otrzymane wiadomości) i odpowiedz na
pytanie:
Jak nazywał się smok w filmie „Hobbit”?.

Nagroda:
Dwa dwuosobowe zaproszenia do Multikina.

Posiadamy na wynajem
pomieszczenia biurowe
przy ul. Wjazdowej 4
Więcej informacji

48 384 65 10

lub w siedzibie Spółki ul. Waryńskiego 16a

Sudoku

Więcej informacji pod numerem

1. Miejsca na budynkach pod banery reklamowe

48 384 65 10

2. Garaże przy ul. Reja 12/14
Kontakt z RTBS”Administrator” sp. z o.o.
Zarząd Spółki ul. Waryńskiego 16a
tel.: (48) 362 73 02
email: sekretariat@rtbs.eu

ADM1 - ul Starowolska 11a
tel.: (48) 384 65 15
ADM2 - ul. Waryńskiego 16a
tel.: (48) 384 65 09
ADM3 - ul Starowolska 11a
tel.: (48) 384 75 05

Druk:
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń

