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Zima przysypując śniegiem całe nasze 
osiedle kryje przed naszymi oczami wszel-
kiego rodzaju niedoskonałości lub niedo-
statki infrastruktury. Po znikającym śniegu 
widzimy dopiero wszelkiego rodzaju znisz-
czenia jak również nasze nie do końca oby-
watelskie działania. Żyjemy w dużej zbioro-
wości społecznej, posiadamy duże obszary 
terenów zielonych, ale po ostatnich space-
rach stwierdzam ze smutkiem, że w sposób 
świadomy niektórzy z nas powodują degra-

Osoby, które wbrew przepisom 
budowlanym używają w swoich miesz-
kaniach butli gazowych, a także montują 
elektryczne wentylatory, narażają na nie-
bezpieczeństwo siebie i sąsiadów. Jeśli 
same nie chcą usunąć nielegalnych insta-
lacji, zarządca budynku ma prawo wezwać 
policję.

Zaklejone papierem czy folią kratki 
wentylacyjne w kuchni, podłączone do 
wyciągów elektryczne okapy lub wentyla-
tory w łazienkach z piecykiem gazowym - 
takie sytuacje są nagminne, bo mieszkańcy 
nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa, 
jakie sprowadzają na siebie i sąsiadów. 
Rzadziej zdarza się praktyka używania butli 
gazowych w budynkach, które są podłą-
czone do sieci z gazem ziemnym. To również 
zabronione.

Akcja Zima 2019 na Ustroniu 

Spacerkiem po Ustroniu…
Nowy Rok, nowe wyzwania, nowe problemy…

Dokończenie na stronie 2.

Bezpieczne 
użytkowanie 

mieszkań  
czyli o czym  

warto pamiętać

Dokończenie na stronie 3.

dację naszego osiedlowego środowiska. 
To my właściciele czworonogów nie 

zawsze wywiązujący się z obowiązku sprzą-
tania po swoich pupilach doprowadzamy do 
takiego stanu. 

Chodzę na spacer ze swoim psem 
i wśród niektórych właścicieli wywołuję 
uśmiech politowania, kiedy sprzątam po 
swoim pupilu, a przecież jest to obowiązek 
każdego posiadacza psa wynikający z odpo-

wiednich przepisów. Byłem 
ostatnio w Lublinie, tam Straż 
Miejska patrolująca parki  
i tereny zielone gdzie wła-
ściciele wyprowadzają psy 
na spacery karze mandatami 
nie tylko tych, którzy nie 
sprzątają po swoich psach, 
ale również tych, którzy nie 
posiadają przy sobie worecz-
ków na nieczystości. 

Ferie zimowe już za nami. Dzieci  
i młodzież z naszego osiedla nie nudziły się 
w tym czasie. Klub Osiedlowy „Ustronie” 

oraz świetlice osiedlowe przygotowały 
dla wszystkich chętnych ciekawe atrakcje. 
Uczestnicy Akcji Zima brali udział w licznych 

konkursach i zawodach. 
Spędzali aktywnie każdy 
dzień.

Brali udział w wyj-
ściach do kina i na lodowi-
sko. Zima nas rozpieszczała  
w tym roku opadami śniegu. 
W związku z tym zorgani-
zowaliśmy konkurs na naj-
piękniejszego bałwana oraz 
zjazd na byle czym z górki  
w Parku Ustronie. 

W tym roku dużym 
zainteresowaniem cieszyły 
się warsztaty literackie.

Dokończenie na stronie 5.
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Bezpieczne użytkowanie mieszkań czyli o czym warto pamiętać

- Gaz ziemny i propan-butan z butli 
gazowych różnią się pod względem właści-
wości fizycznych, więc inne powinny być 
warunki ich używania.

Z kolei podłączenie mechanicznych 
wentylatorów lub okapów w przewodach  
z tzw. naturalną, czyli grawitacyjną wentyla-
cją powoduje jej zakłócenie. Gdy w pomiesz-

Dokończenie ze strony 1. czeniu jest zła wentylacja łatwiej dojdzie np. 
do zatrucia tlenkiem węgla czyli czadem.

Zakaz stosowania mechanicznej wenty-
lacji wyciągowej w pomieszczeniu z paleni-
skami na paliwo stałe, płynne lub z urządze-
niami gazowymi pobierającymi powietrze 
do spalania z pomieszczenia i z grawitacyj-
nym odprowadzeniem spalin przewodem 
od urządzenia jest zapisany w par. 150 pkt 

9 rozporządzenia ministra infrastruktury  
z  w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie. 

W myśl par. 157 pkt 6 tegoż rozpo-
rządzenia nie wolno stosować w jednym 
budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazo-
wej.
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Dość drastyczne postępowanie, ale wg 
moich znajomych bardzo skuteczne. Pro-
blem jest poważny w skali całego miasta  
i wymaga rozwiązania na szczeblu Zarządu 
Miasta /odpowiednie pojemniki na nie-
czystości, wydzielone miejsca wybiegu itp. 
/. Mam nadzieję, że wrócimy do tego pro-
blemu w niedługim czasie.

Rozpoczynamy wiosenne porządki na 
Osiedlu. Na pierwszy plan idą wycinki sta-
rych drzew, które niszczą infrastrukturę 
osiedlową / chodniki i drogi /, oraz zagra-
żają bezpieczeństwu naszych mieszkańców.  
Na wykonanie tych prac mamy odpowied-
nie zgody Wydziału Ochrony Środowiska 
UM. Na każdą taką wycinkę zgoda jest obo-
wiązkowa, a w zamian za to musimy doko-
nać odpowiedniej ilości nasadzeń nowych 
drzew lub krzewów. Wszystkie te prace 
muszą być wykonane w odpowiednim ter-

minie. Przypominam, że wszelkie indywidu-
alne nasadzenia drzew czy krzewów muszą 
być uzgadniane z administracją osiedlową, 
co do miejsca i odpowiednich odległości od 
budynków mieszkalnych.

Realizując zalecenia przeglądów pię-
cioletnich Spółdzielnia rozpoczęła wymianę 
instalacji gazowych w budynkach mieszkal-
nych SM USTRONIE.

Po wymianie instalacji są już budynki 
na Jednostce A przy ulicy PCK. Inwestycja 
ta jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

Za nami kolejne przetargi na prace 
wymiany instalacji gazowych - tym razem  
w budynkach wysokich. Po dotychczasowym 
tempie prac mam nadzieję, że następny  
etap będzie przebiegał równie sprawnie.

Ireneusz Owczarek 
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Spacerkiem po Ustroniu…
Nowy Rok, nowe wyzwania, nowe problemy…
Dokończenie ze strony 1.
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Psie kupy i zanieczyszczone nimi 
trawniki to problem, który nadal 
nęka nasze osiedle. Jak widać, idąc 
chodnikiem wielu właścicieli swo-
ich pupili jest odpornych na walkę  
z tym nieprzyjemnym problemem. 

Przez ostatnie lata w Radomiu odby-
wały się rokrocznie akcje propagujące czy-
stość w mieście. Miały one na celu przeka-
zanie dzieciom, młodzieży i ich rodzicom, 
a wreszcie wszystkim mieszkańcom tego, 
że należy sprzątać nieczystości po swoim 
pupilu. Czy naprawdę tak się stało? Ile pro-
cent ludzi na naszym osiedlu i w mieście 
sprząta kupy po swoim psie? Uważam, że 
jeszcze zbyt mało, wystarczy spojrzeć na 
trawniki i tereny przy blokach, a ich widok 
odstraszy nas na dobre. 

Sama jestem właścicielką suczki i zwy-
kle odwiedzamy na spacerze te same miej-
sca. Wiem, że gdybym przestała sprzątać po 
swoim psie wkrótce chodziłabym po jego 

odchodach. Jednak widzę, że wielu właści-
cielom, miłośnikom czworonogów nie prze-
szkadza, że zostawiają na środku trawnika 
lub na chodniku kupę swojego pupila. Gdzie 
tu kultura posiadania psa ? Gdzie dbanie  
o czystość swojego otoczenia?

Podczas spaceru co kilka kroków 
możemy natrafić na niemiłą niespodziankę. 
Chyba najgorsze jest to, że nie tylko na 
trawnikach, ale również na nieogrodzonych 
placach zabaw zalegają ich dziesiątki. Wła-
ściciele czworonogów muszą mieć świado-
mość, że zwierzęce często zakażone pasoży-
tami odchody są niebezpieczne dla zdrowia 
dzieci bawiących się w piaskownicach. Taka 
niewinna zabawa w kontakcie z psimi nie-
czystościami może wywołać choroby układu 
pokarmowego i przykre konsekwencje dla 
zdrowia maluchów. 

Nie puszczajmy swoich zwierzaków 
bez opieki i nie wyprowadzajmy na toaletę 
w miejsca gdzie bawią się dzieci. 

Już szczeniaka możemy przyzwyczajać 
do załatwiania swoich potrzeb w wybranym 
przez nas miejscu i uczyć go załatwiania na 
komendę. Jak to zrobić? Jeśli pies ma stałe 
godziny karmienia i w miarę ustalone spa-
cery, nie sprawi nam to problemu. 

Wyprowadzajmy psiaka w jedno 
wybrane przez nas miejsce. Luzujemy psu 
smycz i mówimy, że ma załatwić swoją 
potrzebę. Tu możemy wypowiedzieć 
dowolną komendę np. załatw się lub zrób. 
Słowo jakie wybierzemy nie ma znaczenia, 
ale ważne żeby było używane stale. Jeśli 
pies załatwi się chwalimy go i może dostać 
smakołyk. Nawyk załatwiania na komendę 
wykształci się u psa dzięki naszej konse-
kwencji i cierpliwości. 

Dalszy spacer odbędzie się już bez nie-
przewidzianych niespodzianek. 

Katarzyna Starzomska
Centrum Szkolenia Psów „Aslan”

Wiosenne porządki……
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Akcja Zima 2015 na Ustroniu

Książki wpływają na wyobraźnię, co  
z kolei ma związek z marzeniami.

Literatura formuje marzenia i jest istot-
nym bodźcem do powstawania nowych. 
Ma to związek z kształtowaniem się osobo-
wości. 

To był jeden w głównych celów 
naszych warsztatów. Kolejnym i bardzo 
ważnym aspektem było odciągnięcie dzie-
ciaków od telefonów, internetu i tabletów. 
Te dwa cele udało nam się osiągnąć! 

Odbywały się także zajęcia plastyczne, 
bal karnawałowy, turniej XBOX, karaoke, 
mega giga gra planszowa, turniej piłka-
rzyków i darta , maraton gier zapomnia-
nych (państwa i miasta, kółko i krzyżyk, 
statki), Mam talent. Codziennie w pra-
cowni muzycznej odbywały sęi warsztaty 
muzyczne. Oj…działo się !

Natomiast na boisku PSP nr 9 rozgry-
wany był Turniej piłki nożnej „O Białą Piłkę”. 

Uroczyste zakończenia Akcji Zima 

odbyło się 8 lutego 2019  
o godz. 12.00 w Galerii 
Klubu Osiedlowego „Ustro-
nie”. Wśród przybyłych gości 
byli: Radni Miasta Radomia: 
Magdalena Lasota, Robert 
Chrobotowicz oraz Piotr 
Kotwicki,  Piotr Skoczylas  
– Prezes Zarządu S.M. „Ustro-
nie”, Robert Pyzara – Główny 
Księgowy Członek Zarządu 
SM Ustronie, Józef Kosowski - 
członek Rady Nadzorczej SM 
Ustronie, Mieczysław Zawi-
sza – trener i sędzia Turnieju 
piłki nożnej oraz Jakub Bob-
kiewicz - pielęgniarz. 

Wręczono nagrody w konkursie pla-
stycznym pt: „Pejzaż zimowy”, Turnieju Piłki 
Nożnej „O Białą Piłkę” oraz w konkursach, 
które odbywały się w czasie ferii.

Dziękujemy naszym sponsorom Skle-
powi Enei ul. Sandomierska 14 za prze-

prowadzenie fantastycznych warsztatów 
plastycznych oraz Piekarni Fogiel&Fogiel 
ul. Słowackiego 92 za przekazanie smako-
witych pączków na zakończenie Akcji Zima 
2019.

(AJ)





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




