
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA KONKURSY

Gorąco, gorąco, gorąco... Takie dni mamy ostatnio w całym kraju i niestety na naszym 
Osiedlu także musimy walczyć z wyjątkowo wysokimi temperaturami. Ale życie musi toczyć 
się dalej bez względu na zewnętrzne warunki.

Na wstępie muszę trochę ponarzekać, chociaż nie leży to w moim stylu...
Spacerując ostatnio po naszym Ustroniu zwróciłem uwagę na fakt, że wielu z naszych 

mieszkańców wykorzystuje wakacyjny czas na wszelkiego rodzaju remonty mieszkań. Przy 
takich pracach zapominamy niestety o obowiązkach, które na nas spoczywają.

Najważniejsze jest to, co zrobić z gruzem powstałym przy okazji remontu. Firma zaj-
mująca się wywożeniem odpadów nie zabiera takich nieczystości a użytkownik remontowa-

nego mieszkania zobowiązany jest takie 
odpady wywieźć osobiście na wysypisko 
miejskie lub poinformować firmę odbie-
rającą odpady z osiedla o zamiarze pro-
wadzenia remontu. Firma ta za odpo-
wiednią opłatą podstawi kontener lub 
tzw. big-bag do składowania odpadów 
remontowych, a po zakończeniu prac 
zabierze do utylizacji. 

Tak jak widać to na załączonym 
zdjęciu zrobionym przy ul. Jana Pawła II 
można skorzystać z usług firmy zabiera-
jącej odpady budowlane. 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to 
odpady komunalne powstające w naszych 
domach, które ze względu na duże roz-
miary lub wagę nie mieszczą się w standar-
dowych kontenerach na śmieci. 

W ramach frakcji odpadów wielkoga-
barytowych zbierane są:

• odpady komunalne, które ze 
względu na swoje rozmiary i masę nie 
mogą być umieszczone w typowych 
pojemnikach na odpady,

• stare meble (sofy, krzesła, szafy, 
stoły, kanapy, itp.),

• dywany i wykładziny,

Stojaki rowerowe na Ustroniu
Na przełomie czerwca i lipca przed kilkunastoma blokami pojawiły się stojaki rowe-

rowe. Pomysłodawcą akcji jest pan Robert Chrobotowicz, członek RN SM Ustronie.
Jest to pilotaż akcji „stojaki rowerowe przed każdym blokiem”, który mam nadzieję, 

zostanie wprowadzony do realizacji w przyszłym roku. Sama idea narodziła się w waka-
cje 2017 roku, kiedy to spacerując z dziećmi po naszym osiedlu, zauważyłem bardzo dużo 

rowerów, które były przy-
czepione do drzew przed 
blokami. Zadałem sobie 
wtedy pytanie: dlaczego naj-
większe osiedle w Radomiu 
zapomniało o rowerzystach? 
Zdawałem sobie sprawę, że 
zaspokojenie potrzeb rowe-
rzystów na całym osiedlu nie 
będzie możliwe ze względu 
na niezbędne prace remon-
towe na starzejącym się 
osiedlu (chociażby wymiana 
instalacji gazowej w kilkuna-
stu blokach).

Spacerkiem i rowerem po Ustroniu...!!!

Dokończenie na stronie 2.

Terminy 
odbioru 

odpadów 
wielko-

gabarytowych

Dokończenie na stronie 3.

Dokończenie na stronie 2.
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Dokończenie ze strony 1.
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych

• nieuszkodzona ceramika sanitarna 
(umywalki, wanny, sanitariaty, itp.),

• drzwi (bez szyb),

• zużyty sprzęt RTV i AGD (telewi-
zory - do 21 cali, pralki, lodówki, itp.).

Poniżej harmonogram odbioru 
odpadów wielkogabarytowych z terenu 
naszego osiedla.

Dla ulic: Placowa i Staroopatowska:

13.09; 11.10; 08.11; 13.12

Dla ulic: Gagarina, Grenadierów, Jana 
Pawła II, Komandosów,  PCK, Sandomier-
ska, Wiejska, Południowa, Gajowa, Mło-
dzianowska:

22.08; 26.09; 24.10; 28.11; 27.12

Dla ulic: Osiedlowa, Św. Brata Alberta, 
Armii Krajowej, Cisowa, Czackiego, Lipska, 
Ostrowiecka, Wyścigowa, Świętokrzyska:

23.08; 27.09; 25.10; 22.11; 27.12

Szczegółowy wykaz ulic znajduje się 
w harmonogramach odbioru odpadów na 
stronie www.radom.pl w zakładce Harmo-

nogramy odbioru odpadów komunalnych. 

UWAGA!!!!

ŚMIECI WIELKOGABARYTOWE 
BEZWZGLĘDNIE NALEŻY WYNIEŚĆ 
DZIEŃ WCZEŚNIE DO POBLISKIEJ 
ALTANY ŚMIETNIKOWEJ. 

NIE WOLNO WYSTAWIAĆ GABARY-
TÓW ZDECYDOWANIE WCZEŚNIEJ ORAZ 
W MIEJSCA NIE PRZEZNACZONE DO 
ODBIORU ODPADÓW PRZEZ FIRMY.

Dokończenie ze strony 1.

Z drugiej strony miałem nadzieję, że te kilkadziesiąt stojaków nie będzie dużym obciążeniem finansowym dla spółdzielni. Na listopa-
dowej Radzie Nadzorczej przedstawiłem swój pomysł, do realizacji którego udało mi się przekonać pozostałych członków Rady oraz Zarząd 
Spółdzielni.

Robert Chrobotowicz – Członek RN Spółdzielni

Stojaki rowerowe na Ustroniu
Dokończenie ze strony 1.

Pamiętajmy by przestrzegać powyż-
szych terminów i nie tworzyć na osiedlu 
„dzikich wysypisk”,  które oszpecają miej-
sce w którym zamieszkujemy.
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Niestety większość z mieszkańców 
przeprowadzających remonty wyrzuca gruz 
w workach lub luzem do okolicznych śmiet-
ników. 

Spółdzielnia musi wtedy na własny 
koszt, czyli na koszt każdego z mieszkań-
ców zlecić uprzątnięcie takich śmieci firmie 
zewnętrznej. Są to nasze wspólne pieniądze, 
które z powodzeniem mogłyby być wykorzy-
stane w całkiem innym celu.

To samo dzieje się w przypadku 
wszelkiego rodzaju starych mebli i urzą-
dzeń wyrzucanych przy okazji remontów  
z naszych mieszkań.

Są określone terminy podane do 
publicznej wiadomości zarówno w admini-
stracjach osiedlowych na stronie interne-
towej Spółdzielni jak i w Biuletynie, które 
mówią, kiedy na poszczególnych jednost-
kach wywożone są tzw. gabaryty. 

Niestety nie przestrzegamy tych termi-
nów i wyrzucamy starocie wtedy, kiedy nam 
to pasuje.  

I tak na drugi dzień po wywózce przy 
śmietnikach znowu piętrzą się sterty starych 
mebli. 

I znów ze względu na estetykę jak rów-
nież skargi mieszkańców Spółdzielnia musi 
wywozić gabaryty na własny koszt, czyli 
koszt nas wszystkich. Generalizując koszty... 
koszty... koszty... , a wystarczyłoby przecież 
trzymać się określonych terminów.

Zapewniam Państwa, że w skali roku 
straty Spółdzielni, czyli nas wszystkich z tego 
tytułu są niemałe. Załączone zdjęcia poka-
zują naocznie jak wygląda nasze osiedle 
upiększone stertami śmieci.

Spacerkiem po Ustroniu ……i nie tylko
W dniu 12 lipca w siedzibie Klubu Osie-

dlowego przy ul. Sandomierskiej 14 odbyło 
się kolejne w tym roku Walne Zgromadzenie 
Członków SM Ustronie zwołane na wniosek 
Rady Nadzorczej a dotyczące przekazania 
Gminie Miasta Radom terenów będących 
w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni 
w rejonie ulic Grzecznarowskiego, Kwiat-
kowskiego na jednostce C przed kościołem 
Bł.Rafała Kalinowskiego. Członkowie podjęli 
decyzję o przekazaniu tych terenów Gminie 
m. Radomia, która na tym terenie zgodnie 
z obietnicą wyrażoną przez Wiceprezydenta 
Konrada Frysztaka zbuduje dla mieszkań-
ców park wypoczynkowy, zrekonstruuje 
Wioskę Indiańską wykona place zabaw dla 
dzieci, miejsca wypoczynku dla starszych  
z tężnią solankową w tle. Będą to, więc 
inwestycje służące nam wszystkim, podno-
szące standard naszego Osiedla. Po wyko-
naniu planu zagospodarowania tego terenu 
przez Pracownię Urbanistyczną UM zostanie 
zorganizowane spotkanie z mieszkańcami 
w celu dokona-
nia ostatecznych 
uzgodnień.

N a s t ę p n y 
temat to ostatnie 
ulewy, które spo-
wodowały liczne 
zalania piwnic  
i terenów wokół 
bloków.  Niestety 
na ul. Sandomier-
skiej ktoś nieodpo-
wiedzialny otwo-
rzył studzienki 
k a n a l i z a c y j n e 
licząc, że woda 
szybciej spłynie. 
Było to działanie 
n ieprzemyślane 
mogące być przy-
czyną poważnego 
wypadku. Co by się stało gdyby w taki 
otwarty kanał wpadło np. dziecko. Pamię-
tajmy o tym i działania likwidujące skutki 
gwałtownych opadów pozostawmy facho-
wym ekipom technicznym.

Na ulicy Osiedlowej, Miasto 
rozpoczęło remont kolejnej 
kładki w okolicy Osiedlowej 
16. 

Prace jak widać na załą-
czonym zdjęciu pomimo upa-
łów przebiegają sprawnie, 
zgodnie z harmonogramem. 
Najbardziej czasochłonne w 

Dokończenie ze strony 1.

tych pracach są wykonania konstrukcji żel-
betonowych podpór, gdzie przygotowanie 
odpowiednich zbrojeń a następnie wylewa-
nie betonu wymaga bardzo skomplikowa-
nych technicznie procedur. Przystępujemy 
wreszcie do oczekiwanej przez mieszkań-
ców Osiedlowej 34 termomodernizacji ich 
budynku. 

Termin rozpoczęcia robót wstrzymy-
wany był przez Wydział Ochrony Środowi-
ska ze względu na okres lęgowy jerzyków 
gnieżdżących się na poddaszach naszych 
bloków. Wykonaliśmy dodatkowe budki 
lęgowe zamontowane na szczycie budynku 
Osiedlowa 34 i wreszcie termomodernizacja 
może być rozpoczęta. 

Oby tylko pogoda pozwoliła na prace, 
ponieważ w tak wysokich temperaturach 
kleje stosowane do klejenia styropianu nie 
mogą być używane.

Na początku września Miasto roz-
pocznie prace w rejonie Osiedlowej 40, 42 

polegające na wyko-
naniu zejścia ze 
ścieżki rowerowej 
i ciągu pieszego 
wzdłuż obwodnicy 
tym samym umoż-
liwiając miesz-
kańcom jednostki 
C na swobodne 
poruszanie się  
w kierunku Pły-
walni NEPTUN  
i Szkoły Podsta-
wowej Nr.4. Na 
tę inwestycję cze-
kaliśmy od 5 lat  
i mamy nadzieję, że 
w końcu zostanie 
zrealizowana.

Wszystkim 
wczasowiczom korzystającym z wakacyj-
nego wypoczynku życzę pogody, pogody, 

pogody.

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
- Ireneusz OWCZAREK
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PLAN DYŻURÓW Członków Rady Nadzorczej SM „Ustronie” na II półrocze 2018 r.
Dyżury odbywają się w poniedziałki w godzinach 15:30 - 17:00

UWAGA ZMIANA
NUMERÓW

TELEFONÓW
POGOTOWIA

DŹWIGOWEGO
– JEDNOSTKA B i M

Od 01.07.2018 r. usterki  
i wszelkie sprawy związane  

z prawidłowym funkcjonowa-
niem dźwigów osobowych  
w budynkach mieszkalnych  

na jednostkach B i M  
osiedla USTRONIE  

należy zgłaszać dzwoniąc na
numery telefonów:

309 316 934
oraz

665 863 300
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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



Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej, Stowarzyszeniem Środowisko Inicjatywa, Wójt 
Gminy Jedlnia Letnisko oraz Klub Żeglarski IKAR i Klub Żeglarski PIONKI zapraszają na  
VI Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej imienia ks. dr Zdzisława Domagały.

Regaty rozgrywane będą na łodziach 
klasy Omega Turystyczna. Łodzie do regat 
zapewniają organizatorzy. Regaty odbędą 
się w dniu 1 września 2018 r. w Stanicy 
Klubu Żeglarskiego IKAR na Zalewie  
w Jedlni Letnisku.

Zapraszamy do udziału wszystkie 
chętne załogi!

Koordynator - Juliusz Monkosa,
tel. 605 686 460
jmonkosa@gmail.com


