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Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Całoroczne lodowisko na USTRONIU
Tak! Mieszkańcy naszego osiedla i mia-

sta zdecydowali – będziemy mieć całoroczne 
lodowisko na Ustroniu !!!

W ramach Budżetu Obywatelskiego na 

rok 2018 zostanie w przyszłym roku wybudo-
wane całoroczne lodowisko, które powstanie 
na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcący  
Nr 4 przy ul. Osiedlowej.

Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie 
niżej wymienione odpady powstające wyłącz-
nie w gospodarstwach domowych położonych 
na terenie Gminy Miasta Radomia. Odpady 
dostarczone są własnym transportem lub na 
koszt własny.

Lokalizacja:  Radom ul. W. Witosa 96
Prowadzący:   Przedsiębiorstwo Produk-

cyjno Usługowo Handlowe RADKOM Sp. z o.o. 
ul. W. Witosa 76, 26-600 Radom,
tel.: 48 384 76 06 wew. 58, fax 48 384 76 07, 
e-mail: radkom@radkom.com.pl

Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek  
10.00 - 18.00, soboty 9.00 - 18.00

Odpady przyjmowane do PSZOK:

Tworzywa sztuczne, papier i tektura, 
szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady 
wielogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny 
i elektryczny, metale, zużyte opony, odpady 
zielone, odpady budowlane, popiół i żużel, leki 
przeterminowane.

Odpady nie przyjmowane do PSZOK:
Zmieszane odpady komunalne, materiały 

zawierające azbest, papę, smołę, szyby samo-
chodowe, części samochodowe, szkło zbro-
jone i hartowane, styropian budowlany oraz 
inne które wskazują na to, że nie powstały  
w gospodarstwach domowych.

Żródło: www.radom.pl/ gospodarkaodpadamiko-
munalnymi

PRACE 
REMONTOWE 
NA OSIEDLU

– z cyklu Spacerkiem
po USTRONIU

Dokończenie na stronie 3.

Dokończenie na stronie 2.

Środek lata, temperatury na zewnątrz 
iście afrykańskie ale na naszym osiedlu to 
akurat okres wytężonych prac moderniza-
cyjnych, konserwacyjnych oraz inwestycyj-
nych. W tym roku większość tych prac kon-
centruje się akurat na terenie jednostki C. 
Trwają tam wytężone prace przy powtórnej 
termomodernizacji budynków Osiedlowa 34 
oraz Osiedlowa 20. Decyzją Rady Nadzorczej 
Spółdzielni rozpoczeliśmy cykl ponownego 
docieplania budynków które w latach 80-tych 
docieplane były technologią która w obec-
nych czasach nie spełnia wymogów techno-
logicznych. Prace te będziemy kontynuować  
w najbliższych latach w miarę posiadanych 
środków - ze środków własnych Sp-ni bez 
zaciągania kredytów modernizacyjnych. 
Następne w kolejności czekają budynki Osie-
dlowa 34, 18, 12, 30 i inne które ocieplane 
były w technologii tzw. mokrej. Ale nie tylko 
docieplanie budynków jest naszym celem. 
Właśnie zakończyliśmy budowę osiedlowego 
parkingu przy bloku Osiedlowa 10, który  
w dużym stopniu usprawni parkowanie pojaz-
dów mieszkańców osiedla w tym rejonie. 

Termomodernizacja Osiedlowa 32 
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PRACE REMONTOWE NA OSIEDLU
– z cyklu Spacerkiem po USTRONIU

Zakończyliśmy prace przy opracowaniu 
koncepcji ruchu samochodowego i pieszego 

na terenie naszego osiedla. Do końca roku 
zostaną zamontowane odpowiednie znaki pio-
nowe i poziome oraz informacje jak się poru-
szać po osiedlu, gdzie parkować i jak bezpiecz-
nie poruszać się po osiedlu w drodze do szkoły 
czy po zakupy. Szczególną uwagę zwracamy  
w opracowaniach na bezpieczeństwo najmłod-
szych mieszkańców. 

Kolejnym działaniem usprawniającym 
komunikację i podnoszącym poziom bezpie-
czeństwa jest zakończenie długo oczekiwanej 
inwestycji budowy przez miasto łącznika dro-
gowego pomiędzy ulicami Wyścigową oraz 
Nowomłodzianowską w pobliżu Domu Wete-
rana.

Na ul. Sandomierskiej trwają intensywne 
prace przy przebudowie kładki pomiędzy blo-
kami Sandomierska 11/13 a Sandomierska 16. 
Prace mają być zakończone do końca sierp-
nia. Trwa również praca w parku USTRONIE, 
zbiornik wodny został napełniony wodą posze-
rzono ofertę placu zabawowego dla dzieci  
i młodzieży. Widać również intensywne prace 

remontowe naszych 
mieszkańców, którzy 
wykorzystując sprzyja-
jącą aurę modernizują 
swoje mieszkania. 

I tu zaczyna 
się problem natury 
techniczno-estetycz-
nej. Harmonogram 
wywozu nieczysto-
ści z naszego osiedla 
przewiduje również 
wywóz odpadów tzw. 
wielkogabarytowych 
czyli zużytych mebli, 
wyposażenia, gruzu 
itp. Tego typu odpady 
wywożone są raz  
w miesiącu. Informa-
cje o terminach poda-
wane są w biuletynie, można także zadzwonić do Spółdzielni lub wejść 
na stronę internetową www.radom.pl zakładka gospodarka odpadami 
komunalnymi i tam odszukać interesujących nas terminów wywozu 
śmieci wielkogabarytowych.

Tu nasz apel do wszystkich wykonujących remonty!!! Pamiętajcie  
o terminach, niech te odpady nie leżą tygodniami szpecąc wygląd 
naszego osiedla.

We wrześniu rozpoczniemy prace nad konstrukcją planu remontów 
na rok 2018. 

Wszystkim mieszkańcom życzę satysfakcji i zadowolenia z zamiesz-
kiwania na Osiedlu USTRONIE, które dzięki naszym wspólnym działaniom  
z roku na rok staje się coraz piękniejsze i bardziej funkcjonalne.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ireneusz Owczarek

Parking Osiedlowa 10

Park USTRONIE
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Radomianie zgłosili do budżetu obywa-
telskiego na przyszły rok rekordową liczbę 
projektów - 357. Rekordowa ich liczba znala-
zła się także na kartach do głosowania - 185. 
Wartość każdego z nich nie mogła przekro-
czyć 600 tys. zł. 

Propozycje z II obszaru o największej 
liczbie głosów to między innymi budowa cało-
rocznego lodowiska przy Zespole Szkół Ogól-

Całoroczne lodowisko na USTRONIU
Dokończenie ze strony 1.

nokształcących nr 4.
Mamy nadzieję, ze dzięki temu projek-

towi osiedle Ustronie będzie jeszcze bardziej 
atrakcyjnie, a tym samym przyciągnie do siebie 
osoby spoza Radomia. 

To ciekawe rozwiązanie na spędzenie 
wolnego czasu dla każdego.

Bardzo dziękujemy  wszystkim tym, któ-
rzy ciężko pracowali przy projekcie, członkom 

i miłośnikom Stowarzyszenia „Nasze ustronie”, 
Stowarzyszeniu „Droga Mleczna”, wolontariu-
szom z Wolontariatu „POKOLENIE”, Zarządowi 
i Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ustronie”, Pani Magdalenie Lasocie – rad-
nej Miasta Radomia oraz wszystkim, którzy  
z całego serca wspierali nas w tym osiągnięciu.

Zarząd Stowarzyszenia ”Nasze ustronie”
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OGŁOSZENIE
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.





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 – 880 916 505
Jednostka C – 607 101 809
Jednostka M – 880 916 505

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045
POGOTOWIE DŹWIGOWE

W SM USTRONIE




