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FESTYN Z OKAZJI
35 LECIA SM „USTRONIE”

Dokończenie na stronie 2.

18 kwietnia br. już po raz szósty posadziliśmy drzewa na osiedlu USTRONIE.

Rozmowa z Panem Andrzejem Łuczyckim – Przewod-
niczącym Rady Nadzorczej SM Ustronie w sprawie opłat za 
odbiór śmieci.

K.R.: W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach od 1 lipca br. obowiązek odbioru 
śmieci spoczywa na Gminie Miasta Radomia. Jakie zmiany cze-
kają mieszkańców naszego Osiedla?

Andrzej Łuczycki: Wiąże się to przede wszystkim ze wzro-
stem opłat za wywóz śmieci.

Niezależnie od ilości osób zamieszkujących w lokalu 
mieszkalnym zapłacimy:

- za mieszkanie do 30 m2 – 24 zł
- za mieszkanie od 30 – 70 m2 – 40 zł
- za mieszkanie powyżej 70 m2 – 50 zł
Do tej pory płaciliśmy 8,70 zł od jednej osoby. 

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” z oka-
zji 35-lecia powstania Spółdzielni zapraszają mieszkańców osiedla na 

Festyn Rodzinny, którego szczegółowy program zamieszczamy na stronie 3.

Zarząd Spół-
dzielni i pomysło-
dawca akcji – pan 
Edward Śpiewak 
wspólnie z zaproszo-
nymi gośćmi - przed-
szkolakami, uczniami 
szkół, młodzieżą  
z naszych placówek 
wychowawczych oraz 
Prezydentem Miasta 
Radomia – panem 
Andrzejem Kosztow-
niakiem posadzili 
sadzonki dębów.

„Zielone Płuca dla Ustronia”
- czyli akcja sadzenia drzew na osiedlu Ustronie

Strefa zamieszkania

Dokończenie na stronie 2.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” informuje, że zakończony został 
proces dostosowywania organizacji ruchu do obowiązujących przepi-

sów ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
Przepisy dotyczące strefy zamieszkania już obowiązują.
Pamiętajmy !!!
W strefie zamieszkania samochód jest gościem, który musi uszano-

wać prawa gospodarzy, czyli pieszych.
Mieszkańcy !!! Nie bądźmy obojętni.
Parkowanie tylko w miejscach do tego wyznaczonych!!!
W przypadku zauważenia łamania przepisów w „strefie zamieszka-

nia”, tj. parkowania na trawnikach, chodnikach przejeżdżania przez chod-
niki i miejsca zabronione należy powiadomić:

Straż Miejską 986 lub Policję 997,
a z telefonu komórkowego 112.

Numery alarmowe 
są bezpłatne.

Co dalej z odbiorem 
śmieci?
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WAŻNE TELEFONY
SM USTRONIE

ul. Wyścigowa 19, 26 – 611 Radom

●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
●Pogotowie Techniczne: 48-385-74-04

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 – 603 421 470 oraz 880 916 505
Jednostka C – 608 419 491
Jednostka M – 880 916 505

POGOTOWIE DŹWIGOWE
W SM USTRONIE

Co dalej  
z odbiorem 

śmieci?

Dokończenie ze strony 1.

„Zielone Płuca dla Ustronia”
- czyli akcja sadzenia drzew na osiedlu Ustronie

Pogoda dopisała a chętnych do 
sadzenia nie brakowało. 

Jak co roku  sponsorem sadzonek 
drzew była Okręgowa Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Radomiu, której bardzo 
serdecznie dziękujemy za przekazane 
sadzonki.

(KR)

Okres
wiosenny

w Spółdzielni
Okres pomiędzy kwietniem a majem, to czas 

na wiosenne sprzątanie po odchodzącej zimie. 
Niezbędne są prace związane z naprawą i malowa-
niem altan śmietnikowych, rekultywacją miejsc po 
awariach wodnych, oraz szczegółowa kontrola sta-
nu technicznego budynków i placów zabaw.

Mając na względzie estetykę wspólnego oto-
czenia zachęcamy do włączenia się w akcję i zgła-
szania wszelkich uwag z nią związanych.

Planowane nasadzenia drzew i krzewów ru-
szają, wymieniany jest także piasek w piaskowni-
cach.

Piaskownice są najpopularniejszym miej-
scem zabaw dzieci, niestety mogą one stanowić 
poważne zagrożenie, ponieważ zanieczyszczone 
przez psy i koty są źródłem przenoszenia chorób 
zakaźnych.

Aby zminimalizować zagrożenie występo-
wania chorób zakaźnych u najmłodszych, będzie-
my systematycznie wymieniać piasek w piaskowni-
cach. Obowiązek wymiany piasku wynika z Ustawy 
z dn. 15 grudnia 2008 o zapobieganiu i zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008r., 
Nr 234, poz. 1570 z późn,. zm.)

Należy również pamiętać o bezwzględnym 
zakazie wyprowadzania zwierząt w miejsca ozna-
czone jako place zabaw dla dzieci a także o obo-
wiązku sprzątania odchodów po swoich pupilach.

Dział Techniczny

K.R.: Co w praktyce oznaczają te zmiany?

A.Ł.: Gdy w lokalu mieszka jedna osoba, 
to w zależności od wielkości mieszkania 
zapłaci 24 zł, 40 zł lub 50 zł miesięcznie! Za 
dwie osoby zamieszkałe w tych lokalach kwota 
opłat wyniesie w przeliczeniu na osobę odpo-
wiednio12 zł, 20 zł, 25 zł !. W najgorszej sytu-
acji jest osoba, która mieszka sama w lokalu 
o powierzchni powyżej 70 m2 – opłaty w sto-
sunku do dotychczasowych wzrosną o 550%.

Ponad 60% mieszkań w naszej Spółdzielni 
to mieszkania mieszczące się w granicach 
30-70 m2 zajmowanych przez jedną lub dwie 
osoby. Drastyczne podwyżki uderzą w tą grupę 
osób.

Co gorsza te opłaty nie uwzględniają 
zakupu pojemników na śmieci. Zgodnie  
z uchwałą Rady Miejskiej za zakup pojem-
ników, ich mycie i konserwację ma zapłacić 
Spółdzielnia – a więc my. Tak działa w interesie 
mieszkańców rządzący naszym miastem PiS.

K.R.: Jakie działania w tej sprawie podjęła 
Spółdzielnia „Ustronie”?

A.Ł:. We wtorek na moje zaproszenie 
odbyło się w naszej Spółdzielni spotkanie  
z przewodniczącymi rad nadzorczych i preze-
sami radomskich spółdzielni mieszkaniowych. 
W posiedzeniu wzięli udział opozycyjni radni 
Rady Miejskiej. Spotkanie okazało się bardzo 
potrzebne. Wszyscy uczestnicy mieli podobne 
przemyślenia. Bardzo krytycznie odnosili się 
do przyjętej uchwały. Z rzetelnej kalkulacji, 
przedstawionej przez naszego eksperta, opra-
cowanej na danych przekazanych przez miej-
skie podmioty zajmujące się śmieciami wynika 
iż cena jaką powinniśmy płacić za wywóz to 
8,63 zł. A więc tyle, ile płacimy dotychczas!

Podczas spotkania podjęliśmy decyzje, że 
wspólnie:

a/ wniesiemy wniosek do Wojewody  
o uchylenie tej uchwały,

b/ wniesiemy powództwo do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego o uchylenie nie-
korzystnych zapisów uchwały,

c/ wystąpimy z wnioskiem do radnych  
o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 
z udziałem spółdzielców w tej sprawie,

 d/ przeprowadzimy szeroką akcję informa-
cyjną skierowaną do mieszkańców spółdzielni.

Jesteśmy mocno zdeterminowani aby wal-
czyć o interesy mieszkańców naszych spół-
dzielni.

(K.R.)
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Wystawa
nie do

przegapienia

Lubisz oglądać filmy i chciałbyś podzielić się
wrażeniami z innymi pasjonatami kina? 

Chciałbyś dowiedzieć się w jaki sposób powstają
produkcje filmowe i serialowe? 

A może, masz pomysł na film, a brakuje Ci 
scenariusza, operatora, montażysty, ekipy? 

Nie wiesz jak w filmowy sposób opowiedzieć, 
historię, której pomysł masz w głowie? 

Chcesz nakręcić swój film? 
Nasze zajęcia filmowe to doskonałe miejsce

na stawianie pierwszych kroków w prawdziwej 
produkcji filmowej.

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję wziąć udział w 
plenerowych, letnich warsztatach filmowych w ramach 
Festiwalu Kameralne Lato w Radomiu w dniach 16-22.06.2013 

KLUB OSIEDLOWY “USTRONIE” 
UL. SANDOMIERSKA 14 (tel.48 385 74 15) 

zaprasza na 

ZAJĘCIA 
FILMOWE

ZAJĘcIA DLA MŁODZIEŻY 13 – 25 LAT 

PIĄTEK 17.00 – 20.00
 

Z A  P R  A S  Z A M Y 

10 kwietnia w Klubie Osiedlowym 
„Ustronie” została otwarta Wystawa Prac Pla-
stycznych Uczniów Zespołu Szkół Plastycz-

nych im. Józefa Brandta w Radomiu. Szkoła 
jest od prawie dwóch lat naszym sąsiadem, 
mieści się przy ul. Grzecznarowskiego 13.  
Na wystawie można zobaczyć prace malarskie, 
rysunkowe, grafikę, rzeźbę, tkaninę, fotografię, 
ceramikę. Warto również zapoznać się z pro-
jektem przebudowy radomskiego “plastyka”. 
Kuratorem wystawy jest Andrzej Jasiński 
nauczyciel szkoły, współtworzyła ją również 
Anna Symela Kierownik Sekcji Artystycznej. 

ogłoszenie
Informujemy, że Wodociągi Miejskie 

Spółka z o.o. w Radomiu ogłosiły 
nową taryfę za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków ( uchwała Nr 5/13).

W związku z powyższym
od dnia 1 maja 2013r. do 30 kwiet-
nia 2014r. ulega zmianie stawka opłat 
z tytułu dostarczenia zimnej wody  
i odprowadzenia ścieków:

- dla mieszkań opomiarowanych ze 
stawki 7,96 zł/m3 na stawkę 8,32 zł/
m3 brutto,

- dla mieszkań nieopomiarowanych 
z opłaty ryczałtowej w kwocie 79,60 zł/
osobę na kwotę 83,20 zł/osobę brutto.

Powyższe stawki zostały przy-
jęte przez Radę Nadzorczą do reali-
zacji Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 38  
z dnia 12 kwietnia 2013r. 

Na otwarciu gościliśmy Bożenę Marczykow-
ską Dyrektor oraz Barbarę Woźniak-Sołtyska 
Wicedyrektor ZSzP w Radomiu.

Dziękujemy 
Dyrekcji Zespołu 
Szkół Plastycznych im. 
J.Brandta oraz nauczy-
cielom za przygotowa-
nie wystawy, której nie 
da się ominąć obojętnie. 
Dziękujemy również 
uczniom za ich talent, 
wyobraźnię i chęć do 
tworzenia. Wystawa 
potrwa do 15 maja br., 
można ją oglądać od 
poniedziałku do piątku, 
w godz. 10.00-20.00 w Klubie Osiedlowym 
„Ustronie” (ul. Sandomierska14 ).

Serdecznie zapraszamy na zapozna-
nie się z ofertą szkoły, dzieci i młodzież do 
kształtowania i rozwijania swoich talentów 

w Zespole Szkół Plastycznych w Radomiu  
-  www.plastyk.radom.pl



Rozważania
NOWE IMIę cIERPIENIA

Cierpienie i śmierć są czymś prawdziwie 
złym tylko wtedy, kiedy uważamy je za 

zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrzega sobie prawo dokonywania zmian 

w nadesłanych tekstach (np. korekta dostrzeżonych 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 so-
bie odmowę publikacji takich materiałów.

rzeczywistość samą w sobie. A to właśnie jest błędem. Są to pewne etapy 
w drodze, kryzysy, które pomagają nam dojrzewać. Czy to nie dziwne, że 
mamy tyle trudności z akceptacją cierpienia jako procesu wzrostu, kiedy 
przyroda nieustannie uczy nas, że dawne życie musi umrzeć, aby mogło 
zrodzić się nowe? Jeśli larwa nie jest gotowa porzucić swego istnienia  
w tej postaci, nigdy nie stanie się motylem. I jeśli kwiat absolutnie chce 
przetrwać w tej formie, nigdy nie będzie owocem. Cierpienie jest nieunik-
nioną cząstką naszego rozwoju i dlatego może być czymś dobrym. Zresztą 
w Nowym Testamencie cierpienie zyskało nowe imię: stało się krzyżem,  
a to na nim Bóg objawił chwałę swej miłości.

(Wilfrid Stinissen)





FUNDACJA „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”

WIĘCEJ INFORMACJI:WWW.DZIELO.PL


