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W związku z licznymi wnio-
skami mieszkańców dotyczącymi 
utrzymania czystości na klatkach 
schodowych w budynkach miesz-
kalnych osiedla Ustronie, Rada 
Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni 
wspólnie podjęli decyzję o zlece-
niu firmom świadczącym na rzecz 
Spółdzielni usługi sprzątania 
mycie okien zlokalizowanych na 
klatkach schodowych oraz balu-
strad schodowych wewnętrz-
nych.

Zarząd Spółdzielni infor-
muje, że prace te planowane są 
również przed Świętami Bożego 
Narodzenia.

Bramy miłości najprawdziwszej

Spacerkiem po Ustroniu…
Wiosna, wiosna, wiosna ach to TY…!!!!

Świąteczne 
porządki
- sprzątanie

klatek
schodowych

Dokończenie na stronie 2.

Wiosna zbliża się wielkimi krokami niosąc 
ze sobą nadzieję na tak oczekiwane przez nas 
wszystkich słońce i piękną zieleń. Ale jak wiosna 
to i tradycyjne wiosenne porządki. I właśnie od 
nich chciałbym rozpocząć dzisiejsze rozważania. 
Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom i pro-
pozycjom mieszkańców Rada Nadzorcza wspól-
nie z Zarządem Spółdzielni zdecydowała o zorga-
nizowaniu w naszych zasobach specjalnej akcji 
sprzątania - dwa razy w roku - klatek schodowych. 
Polegać to będzie na myciu wszystkich okien oraz 
balustrad schodowych we wszystkich klatkach 
schodowych. 

Międzynarodowy
Dzień Kobiet 

7 marca br. w Galerii Klubu Osie-
dlowego USTRONIE odbyło się co roczne 
spotkanie  z poezją z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Kobiet.

Dlatego też wszystkie Panie, które 
uczestniczyły w wieczorze poezji, na 
powitanie przyjęły wiosenne życzenia 
oraz kwiaty od Zarządu SM „Ustronie” 
– Panów:  Piotra Skoczylasa i Roberta 
Pyzary, a także od Włodzimierza Harenzy 
Przewodniczącego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów – Koło Ustronie. 

Dokończenie na stronie 4.

Ul. Wyścigowa remont drogi i parkingu 
Drodzy Mieszkańcy!
Kilka tygodni temu napisaliście Państwo pismo do Prezydenta Miasta Radomia oraz 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie, z prośbą, o przeprowadzenie gruntownego 
remontu drogi i parkingu znajdującego się wzdłuż ulicy Wyścigowej, pomiędzy blokami 
przy ulicy Cisowa 7 a Wyścigowa 10. 

Dokończenie na stronie 3..
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Akcja, którą właśnie rozpoczęliśmy 
będzie realizowana przed Świętami Wielka-
nocnymi i przed Świętami Bożego Narodze-
nia. 

Powrócę jeszcze do ogólnego wyglądu 
naszego miejsca zamieszkania. Niektórzy  
z nas zapominają o tym, że na terenie osie-
dli znajdują się zintegrowane pomieszczenia 
śmietnikowe oraz liczne kosze na śmieci. 
Ostatnia moja wycieczka po osiedlu napawa 
mnie uzasadnionym smutkiem. Nie wiem 
czy do śmietników wysyłamy małe dzieci, 
które ze względu na wzrost nie są w staniu 
wrzucić worka ze śmieciami do pojemnika,  
w każdym bądź razie widok niektórych 
śmietników nie przynosi nam chluby. Sta-
ramy się mobilizować służby sprzątające do 
szybkiego usuwania takich incydentalnych 
zdarzeń, ale niestety problem istnieje. Nadal 
istnieje problem zanieczyszczeń spowodo-
wanych przez naszych czworonożnych pupili. 
Pisałem o tym w poprzednich felietonach, 
niestety obserwując zachowania mieszkań-
ców właścicieli psów nic się w temacie spe-
cjalnie nie zmieniło. Stwierdzam, że zdecy-
dowana większość właścicieli czworonogów 
po swoich pupilach nie sprząta. A to jest 
przecież ustawowy obowiązek. Najbardziej 
mnie jednak boli fakt, że niektórzy miesz-
kańcy zapominają, że teren osiedla to nie 
miejsce biesiadowania. Jeżeli jednak kilku 
przyjaciół z osiedla spotyka się wieczorową 
porą na ławeczce w celu wymiany poglądów 
to mój apel brzmi tak. Przyniesiona siatka 
z napojami była ciężka, więc nie ma pro-
blemu, aby lekkie butelki wynieść do odpo-
wiedniego pojemnika a nie rozrzucać po 
terenie i co gorsza tłuc. 

A takie zjawiska ostatnio zaobserwo-
wałem dokumentując je fotograficznie.

Wiosna to również okres, kiedy można 
rozpocząć wszelkiego rodzaju prace budow-
lane. Wyłoniliśmy w przetargu dwie firmy 
radomskie, które wykonają termomoder-
nizację budynków przy ulicy Osiedlowej 18  
i Osiedlowej 30. To plan roku 2019. Umowy 
z firmami budowlanymi zostały podpisane  
i jeżeli warunki atmosferyczne nie przeszko-
dzą w niedługim czasie prace termomoder-
nizacyjne się rozpoczną.

 Mieszkańcy Osiedlowej 38,40,42,44 
i okolicznych bloków jednostki C uzyskają 
wreszcie w tym roku właściwy dostęp do 
ścieżki spacerowej i rowerowej obwodnicy 
Ustronia.

MZDiK wprowadził wreszcie tą inwe-
stycję do planu inwestycyjnego i zrealizuje 
ją mamy nadzieję szybko. Sprawa ta ciągnie 
się od sześciu lat i wreszcie znajdzie swój 

Spacerkiem po Ustroniu….!!!! 
Wiosna, wiosna, wiosna ach to TY…!!!!

Dokończenie ze strony 1.

szczęśliwy finał.
Docierają do mnie osobiście jak 

również do Zarządu Spółdzielni różnego 
rodzaju pisma z zapytaniami i opiniami na 
temat prowadzonej przez Spółdzielnię akcji 
wymiany rur gazowych w naszych budyn-
kach. Jak już wcześniej pisałem jest to efekt 
zaleceń ekspertów wykonujących w naszych 
zasobach przeglądy techniczne budynków 
i instalacji gazowych, wod.-kan. oraz elek-
trycznych. W wyniku tych badań otrzyma-
liśmy dokument stwierdzający konieczność 
dokonania wymiany instalacji gazowej  
w wielu budynkach naszej Spółdzielni. 
Zarząd i Rada Nadzorcza opracowali szcze-
gółowy harmonogram prac oraz ogło-
sili przetargi na wykonanie dokumentacji  
i prace wymiany instalacji gazowych.

Bezpieczeństwo naszych mieszkańców 
jest sprawą nadrzędną niepodlegającą żad-
nej dyskusji, co do konieczności wykonania 
takich prac. 

Według obecnie obowiązujących prze-
pisów, jak również warunków technicznych 
otrzymanych od Zakładu Gazowniczego 
opracowano dokumentację techniczną. 
Dokumentacja ta określa prowadzenie pio-
nów gazowych klatką schodową oraz prze-
niesienie liczników gazu z mieszkań na klatkę 
schodową. Z klatki schodowej do każdego 
mieszkania do piecyka gazowego i kuchenki 
gazowej poprowadzona zostanie rurka zasi-
lająca poprzez przedpokój. 

Prace wymiany instalacji gazowych 
zostały już wykonane w blokach przy ul. PCK  
3, 5, 7. 

Ireneusz Owczarek 
Przewodniczący Rady Nadzorczej
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Jako Radny Rady Miejskiej oraz czło-
nek Rady Nadzorczej SM Ustronie wysze-
dłem z inicjatywą i przygotowałem pro-

jekt uchwały, która została przyjęta przez 
Radę Nadzorczą, i w której Zarząd SM  
Ustronie został zobowiązany do przygoto-
wania dokumentacji projektowej gruntow-
nego remontu drogi wraz z parkingiem.

Zatwierdzona dokumentacja zostanie 
przekazana Prezy-
dentowi w trybie 
p r z e w i d z i a n y m 
uchwałą nr 490/97 
z dnia 25 czerwca 
1997 (za zmianami) 
w ramach tzw. 
„czynów drogo-
wych”, jako wkład 
własny w zadanie 
inwestycyjne.

Wraz z Rad-
nymi Koalicji Oby-
watelskiej, będę 
przekonywał pozo-
stałych Radnych 
Rady Miejskiej 
za wpisaniem  

Ul. Wyścigowa remont drogi i parkingu 
Dokończenie ze strony 1.

ww. zadania do przyszłorocznego budżetu.

Robert Chrobotowicz
Radny Rady Miejskiej w Radomiu

Członek Rady Nadzorczej SM Ustronie
Kontakt: robert.chrobotowicz@umradom.pl 
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Wieczór uświetnił fenomenalny duet 
naszych znakomitych radomskich poetów 
Pani Zofii Falkiewicz i Pana Czesława 
Banaszczyka. Spektakl „Bramy Najpraw-
dziwszej Miłości” to wiersze o kobiecie, 
mężczyźnie i łączących ich uczuciach.

Oprawę muzyczną przygotowały 
uczennice V Liceum Ogólnokształcącego  
im. Romualda Traugutta w Radomiu – 
Aleksandra Kozłowska i Wiktoria Witkow-
ska. 

(AJ)

Bramy miłości najprawdziwszej
Międzynarodowy

Dzień Kobiet 
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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 665 863 300

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045
POGOTOWIE DŹWIGOWE

W SM USTRONIE




