
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA KONKURSY

Komunikat dotyczący dopłat dla gospodarstw 
jednoosobowych do opłaty za śmieci

Dokończenie na stronie 2.

W dniu 29.04.2013r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” odbyła się 
konferencja prasowa w której uczestniczyli Prezesi Zarządów oraz Przewodni-

czący Rad Nadzorczych następujących Spółdzielni Mieszkaniowych:
 SM USTRONIE, SM BUDOWLANI, RSM, SM MICHAŁÓW, SM POŁUDNIE,  

SM ŚRÓDMIEŚCIE, SM NASZ DOM, SMB ŁUCZNIK.
Przedmiotem konferencji były kwestie nowych zasad gospodarki odpadami, 

Zgodnie z Uchwałami Nr 518/2013 z dn. 04.04.2013r. oraz Nr 533/2013 z dn. 22.04.2013r., 
Rady Miejskiej w Radomiu dotyczącymi metody ustalania opłat za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi oraz stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia przewidziano 
pomoc dla gospodarstw jednoosobowych w postaci możliwości zastosowania 50% dopłaty  
do kwoty ponoszonej opłaty za odbiór śmieci.
Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem od 1 lipca 2013r. tej dopłaty zobowiązane są do zło-
żenia oświadczenia do wniosku o przyznanie dopłaty dla właściciela nieruchomości.
Oświadczenie należy składać w administracjach jednostek: A‚ B‚ C‚ M‚ P, a także w siedzibie  
SM „USTRONIE” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2013r.
Druki oświadczeń dostępne są w administracjach poszczególnych jednostek osiedla, w siedzibie 
Spółdzielni oraz na stronie internetowej: www.radom.pl/gospodarkaodpadami

W dniu 15.05.2013r. w Urzędzie Miejskim 
w Radomiu odbyło się spotkanie przed-
stawicieli Rady Nadzorczej oraz Zarządu  
S.M. Ustronie z Prezydentem Radomia  
p. Andrzejem Kosztowniakiem.

Tematem spotkania była kwestia omó-
wienia warunków realizacji budowy „Parku 
Ustronie”, który zlokalizowany będzie 
pomiędzy jednostkami A i B naszego osiedla.

Prezydent Radomia potwierdził, że 
Gmina uwzględniła w opracowywanej doku-
mentacji budowy parku tereny należące do 
Spółdzielni tj. tereny bezpośrednio przylega-
jące do parku na których zlokalizowane jest  
tzw. „oczko wodne” oraz teren w pobliżu 
marketu Carrefour o które Gmina Miasta 
Radomia wystąpiła w miesiącu kwietniu.

Wyżej wymienione tereny przekazane 
zostaną na rzecz Gminy w drodze zamiany 
za tereny miejskie znajdujące się w obrębie 
naszego osiedla o które zabiega Spółdziel-
nia.

Walne Zgromadzenie SM „USTRONIE”
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Budowa 
„Parku 

Ustronie”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu działając w oparciu  
o art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 31 Statutu Spół-

dzielni informuje, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 r. 
o godz. 1700 w Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Radomiu 
przy ul. Sandomierskiej 19.

Konferencja prasowa

które wprowadzone zostaną od 1 lipca 
2013r.

W czasie konferencji przy udziale 
lokalnych mediów, min. TV DAMI, Radio 
PLUS, Radio ESKA, ECHO DNIA, omó-
wione zostały następujące problemy:

- 75% mieszkańców 13 radom-
skich spółdzielni mieszkaniowych 
będzie musiało zapłacić za wywóz 
odpadów komunalnych wyższe stawki,

- nowe opłaty zatwierdzone 
przez Radę Miejską uchwałami z dnia 
04.04.2013r. oraz 22.04.2013r., są 
za wysokie i nie mają uzasadnienia  
w kalkulacji kosztów utylizacji i odbioru 
śmieci,
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W związku z powyższym Zarząd Spół-
dzielni wystąpi z wnioskiem do Walnego 
Zgromadzenia Spółdzielni o wyrażenie zgody 
na przekazanie w drodze zamiany omawia-
nych nieruchomości gruntowych stanowią-
cych działki:

305/12 o pow. 4622 m2( teren przy 
markecie), 305/10, 328/5 oraz 290/12 o łącz-
nej pow. 11503 m2 ( teren oczka wodnego).

Jednocześnie w związku z budową 
Parku Ustronie Zarząd oraz Rada Nadzorcza 
Spółdzielni zorganizowały w dn. 16.05.2013r. 
spotkanie z przedstawicielami Bractwa 
Rowerowego, którzy przedstawili koncep-
cję budowy ścieżki rowerowej oraz ciągu 
pieszego, przebiegających od projektowa-
nej ulicy Nowomłodzianowskiej poprzez 
teren parku między jednostkami A i B Spół-
dzielni, wzdłuż cieku wodnego, następ-
nie przez ul. Jana Pawła obok oczka wod-
nego przy kościele Św. Rafała Kalinowskiego 
wzdłuż potoku poprzez tereny zielone Spół-
dzielni -  jednostki C osiedla, do  ul. Grzecz-
narowskiego na wysokości sklepu Komfort w 
kierunku dzielnicy Glinice. Wniosek Zarządu 
Spółdzielni w tej sprawie został pozytywnie 
zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spół-
dzielni, jednakże wszelkie działania w tym 
kierunku zależne będą od decyzji budowy 
ciągów na terenach miejskich przeznaczo-
nych pod park min. na działce nr 305/11.

Deklaracje złożone podczas spotkania 
przez pana Prezydenta Andrzeja Kosztow-
niaka  pozwalają wierzyć, że w najbliższym 
czasie na osiedlu Ustronie powstanie jeden 
z piękniejszych parków w mieście.

Na terenie projektowanego parku prze-
widziane są nowe ciągi piesze, profesjonalna 
ścieżka rowerowa, nowe oświetlenie, mostki 
nad przebiegającym ciekiem wodnym, place 
zabaw oraz siłownia na powietrzu, zostaną 
zaprojektowane i wykonane nowe nasadze-
nia drzew.

(K.R.)

Budowa 
„Parku 

Ustronie”

Konferencja prasowa
- opłaty za wywóz śmieci są nie-

sprawiedliwe dla mieszkańców domów 
wielorodzinnych, ponieważ koszt trans-
portu odpadów z osiedli mieszkanio-
wych jest zdecydowanie mniejszy niż 
odbiór śmieci z domów jednorodzin-
nych,

- spółdzielnie mieszkaniowe 
będą musiały płacić dodatkowe koszty 
za zakup lub dzierżawę i konserwację 
pojemników na śmieci,

- rudności mogą nastąpić przy 
zapewnieniu pojemników przez Spół-
dzielnie Mieszkaniowe ze względu na 
zbyt krótki czas, bowiem rozstrzygnięcie 
przetargu przez Gminę miasta Radomia 
na wyłonienie firm nastąpi  w połowie 
czerwca br.

Uczestnicy konferencji postano-
wili wystąpić do radnych z wnioskiem 

o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej poświęconej opłatom śmie-
ciowym. Na sesji chcemy przedstawić 
następujące wnioski;

• weryfikacja przez radnych kal-
kulacji, które stanowiły podstawę do 
podjęcia przez Radę Miejską uchwały  
o opłatach za wywóz śmieci, 

• zróżnicowanie opłat za wywóz 
śmieci dla mieszkańców budynków wie-
lorodzinnych i jednorodzinnych. 

• zmianę systemu, wprowadze-
nie rozsądnych, sprawiedliwych opłat od 
osoby.

W przypadku negatywnego sta-
nowiska Rady Miejskiej zaskarżone 
zostaną uchwały Rady Miejskiej doty-
czące nowego systemu segregacji  
i wywozu śmieci.

(K.R.)
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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

Spółdzielnia, jako Zarządca zobowią-
zana jest do dokonywania niezbęd-

nych robót remontowych, modernizacyj-
nych a także konserwacyjno-zabezpie-
czających na terenach do niej należą-
cych.
Konieczne są rokrocznie dokonywane 
prace związane z remontami dachów, 
balustrad balkonowych, wylewek bal-
konowych, popękanych ścian, chodni-
ków, schodów, wymiana stolarki okien-
nej i drzwiowej na klatkach schodowych 
budynków mieszkalnych, konserwacja 
dźwigów osobowych a także konserwa-
cja terenów zielonych znajdujących się 
na terenie naszego
Zgodnie z rozstrzygniętymi przetargami, 
w tym roku rozpoczęte zostały prace ter-
momodernizacyjne na budynkach miesz-
kalnych Sandomierska 11 i Sandomier-
ska 13.
Dobiegają również końca prace termo-
modernizacyjne na budynku Osiedlowa 
3.
W tym roku zakończono już wymianę 
drzwi do zsypów w budynkach mieszkal-
nych przy ul. Gagarina 3/5/7, Gagarina 

25, Komandosów 4, Sandomierskiej 12  
i Sandomierskiej 22.
Przygotowana została dokumentacja 
techniczna na budowę chodnika wzdłuż 
budynków Osiedlowa 2 do Osiedlowa 24 
wraz z wejściami – podestami do klatek 
schodowych, a także dokumentacja tech-
niczna na budowę na Jednostce M osie-
dla trzynastu miejsc postojowych przy  
ul. Młodzianowskiej.
Opracowano dokumentację techniczną 
na rozbiórkę i przebudowę czterech kła-
dek nad drogami osiedlowymi:
- rozbiórka kładki w ciągu ruchu pieszego 
między budynkiem Komandosów 4 a pa-
wilonem Gagarina 4 wraz z przebudową 
murku oporowego

Prace budowlano – remontowe na USTRONIU - rozbiórka i przebudowa kładki dla pie-
szych między budynkiem Komandosów 4 
a budynkiem Komandosów 2
- rozbiórka i przebudowa kładki dla pie-
szych pomiędzy budynkami Sandomier-
ska 10 a Sandomierska 14
- rozbiórka i przebudowa kładki dla pie-
szych pomiędzy budynkami Sandomier-
ska 16 a Sandomierska 22

Ponadto rozpoczęte zostały remonty 
cząstkowe naprawy nawierzchni asfalto-
wych na ciągach pieszo-jezdnych i dro-
gach osiedlowych.

Wszystkie prace wykonywane są zgod-
nie z zatwierdzonym planem remontów 
na 2013r. 

Dział GZM
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Rozważania

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 wynikają-
cych 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 odmowę publikacji ta-
kich materiałów.

ŚWIęTOŚć

Być świętym znaczy być takim, 
jakim zostało się stworzonym.  
Nie być świętym to przeczyć swej 
naturze. Być świętym znaczy być całym, 
być jednością, jedna całością. Jest się 
całym, kiedy istnieje jedność i harmonia 
między różnymi poziomami istoty, kiedy 
życie wewnętrzne rozkwita i promieniuje 
z wnętrza.

Bycie zintegrowanym człowie-
kiem nie polega tylko na tym, by stać 
się uporządkowanym w zewnętrznej 
warstwie osobowości, ale przede 
wszystkim na odkryciu głębi swojej 
istoty, a następnie pozwoleniu, by ona 
wypełniła ją całą i rozlewała się na 
zewnątrz.

(Wilfrid Stinissen)




