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Planując remont mieszkania często 
zapominamy o kwestii zabezpieczenia 
odpadów poremontowych. W jaki sposób 
posegregować odpady poremontowe i jak 
się ich pozbyć?

Gruz powstający w wyniku remontu 
mieszkań nie jest odbierany ze śmietni-
ków osiedlowych przez firmy wywożące 
odpady – należy go wywieźć samodzielnie 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - 
PSZOK ul. Witosa 96, Radom. 

Do PSZOK przyjmowane są nieodpłat-
nie niżej wymienione odpady powstające 
wyłącznie w gospodarstwach domowych 
położonych na terenie Gminy Miasta Rado-
mia. Odpady dostarczane są własnym trans-
portem lub na koszt własny.

• Odpady budowlane i remontowe 
pochodzące z remontów prowadzonych we 
własnym zakresie: 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
(cegła, tynki, glazura, terakota, uszko-
dzona ceramika sanitarna, opakowania po  

WAKACJE 2019 NA USTRONIU

Remont 
mieszkania

Program tegorocznych wakacji zor-
ganizowanych przez Spółdzielnię Mieszka-
niową USTRONIE był bardzo ciekawy i pełen 
nowych atrakcji. Dzieci i młodzież z osiedla 
mogły od poniedziałku do piątku uczestni-
czyć w zajęciach odbywających się w Świe-
tlicy “Sputnik”, “Młodzik”, “Kubuś” oraz 
Klubie Osiedlowym “Ustronie”. Codziennie  
w świetlicach organizowane były gry, 
zabawy, pogadanki tematyczne, warsztaty 
plastyczne, zajęcia sportowe (piłkarzyki, 
tenis stołowy, kręgle, dart, skakanka, hula-
-hop) turnieje gier planszowych, konkursy 
oraz wyjścia poza placówki SM “Ustronie”. 

Prace remontowe na USTRONIU
Na terenie całego osiedla Spółdzielnia 

prowadzi prace remontowe. Zakres wyko-
nywanych prac jest szczegółowo planowany 
i uwzględniane są te, które są najbardziej 
potrzebne. 

Większość z nich wynika z obowiązku 
utrzymania lub polepszenia stanu tech-
nicznego zarówno obiektów jak i terenów 
wokół.

W roku bieżącym wykonywane są 
takie prace jak:

- roboty remontowe chodników, ciągów 
pieszo-jezdnych i podestów;

- ukończono wymianę wyłazów na dachy;
- zakończono prace termomodernizacji 

budynku przy ul. Osiedlowej 30;

Dyżury  członków Rady Nadzorczej 
na II półrocze 2019

Dokończenie na stronie 4.

 Akcję Lato 2019 rozpoczęła inaugura-
cja wakacji połączona z dyskoteką i konkur-
sami. Obowiązkowym punktem każdej Akcji 
Lato jest spotkanie z policjantem, które cie-
szyło się ogromnym zainteresowaniem. Pod-
czas tegorocznych wakacji głównym celem 
każdej świetlicy były zajęcia integracyjne. 
Podczas wspólnych pikników, dni integra-
cyjnych, turniejów piłki nożnej, gier tereno-
wych, tematycznych i wspólnych wyjść poza 
teren osiedla uczestnicy każdej świetlicy 
mogli się wzajemnie poznać.

Dokończenie na stronie 2.

- zakończono prace termomodernizacji 
budynku przy ul. Osiedlowej 18;

- na placach zabaw zostały zamontowane 
nowe urządzenia zabawowe;

- wymieniane są dźwigi osobowe  
w budynkach mieszkalnych;

- na jednostce P Osiedla ustawione zostały 
nowe altany śmietnikowe w miejsca spalo-
nych;

- trwają prace wymiany instalacji gazo-
wej aktualnie w budynkach Komandosów 4, 
Sandomierska 13, Osiedlowa 2, 4, 6;

- kontynuowane jest malowanie klatek 
schodowych;

- dokonano wymiany opraw oświetle-
niowych na energooszczędne ledowe w 12 
budynkach mieszkalnych -  w 11 budynkach 
na jednostce P oraz w 1 budynku na jedno-
stce M;

- wykonano remont dachu budynku Osie-
dlowa 20;

- wykonywany jest remont instalacji elek-
trycznej w ośmiu budynkach mieszkalnych 
na jednostkach A, C, P.

Dokończenie na stronie 3.

Dokończenie na stronie 2.

 - co zrobić z powstałym gruzem 
i odpadami po remoncie?
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Remont mieszkania - co zrobić z powstałym  
gruzem i odpadami po remoncie?

Dokończenie ze strony 1.

sylikonach, cemencie, fugach, płyty karton 
- gips, tapety, potłuczone szyby, stolarka 
okienna, drzwi, (z wyłączeniem, smoły, 
papy, styropianu budowlanego, opakowań 
po farbach i lakierach).

• Zużyty sprzęt elektroniczny i elek-
tryczny

Przeprowadzając generalny remont 
mieszkania wymieniamy również meble, 
które zaliczane są do tzw. „gabarytów”. 
Mieszkańcy wystawiają je obok altan,  
pojemników na śmieci.

Odpady wielkogabarytowe są to 
odpady komunalne powstające w naszych 

domach, które ze względu na duże rozmiary 
lub wagę nie mieszczą się w standardowych 
kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpa-
dów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, 
łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, 
rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp..

Śmieci wielkogabarytowe bezwzględ-
nie należy wynieść na dzień planowanego 
odbioru do pobliskiej altany śmietnikowej. 
Nie wolno wystawiać gabarytów zdecydo-
wanie wcześniej oraz w miejsca nie prze-
znaczone do odbioru odpadów przez firmy.

UWAGA!!!
Wyrzucanie przez mieszkańców 

odpadów poza terminem ich odbioru 
skutkuje ich zaleganiem co w konse-
kwencji wiąże się z karami dla Spół-
dzielni oraz zwiększeniem kosztów 
utrzymania nieruchomości, gdyż 
zalegające śmieci Spółdzielnia musi 
wywieźć na koszt własny.

Spółdzielnia prosi o zwracanie szcze-
gólnej uwagi na rodzaj wyrzucanych śmieci 
a w sytuacji zaplanowanego remontu 
mieszkania należy pisemnie wystąpić do 
Spółdzielni o zgodę na jego przeprowadze-
nie.

KR

Wszystkie te prace wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planem remontów.

Prace remontowe na USTRONIU
Dokończenie ze strony 1.
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Dokończenie ze strony 1.

Dział Społeczno – Kulturalny przywiązuje dużą rolę do sportu. 
W związku z tym zorganizowaliśmy dzieciakom następujące turnieje: 
piłki nożnej, piłkarzyków, siatkówki, dwa ognie, zbijaka, turniej w Gier 
Giga – chińczyk.

W czasie wakacji uczestnicy mogli również rozwinąć swoją wie-
dzę i logiczne myślenie, odbył się bowiem turniej szachowy oraz spo-
tkanie koła historycznego, którego tematyką było „Powstanie war-
szawskie”. 

Klub Osiedlowy USTRONIE zorganizował uczestnikom zajęcia 
rękodzieła artystycznego, karaoke, Wyprawę do Hogwartu – szkoły 
magii i czarodziejstwa, zajęcia w Planetarium oraz Astronomią.  
W miesiącu lipcu i sierpniu uczestnicy Akcji Lato mieli wiele wyjść poza 
teren osiedla, a były to między innymi: dwa wyjścia do Jump Worldu 
i kina, cztery do Castoramy na zajęcia rękodzielnicze, na basen, na 
lodowisko, do Centrum Nauki Atom, zajęcia z Bubble Football. Zorga-
nizowaliśmy dwie wycieczki autokarowe: do Warszawy do Telewizji 
Polskiej oraz Krainy zabaw Eldorado oraz do Chęcin na zamek i warsz-
taty naukowe w Centrum Nauki Da Vinci. Aby upowszechnić wiedzę 
o naszym regionie radomskim zorganizowaliśmy rajd do Królewskich 
Źródeł, podczas którego dzieci i młodzież miała zajęcia z leśnikiem, 
następnie zorganizowane zostało ognisko dla uczestników wyjazdu. 

Na przełomie czerwca i lipca Prezydent Miasta Radomia, MOSiR 
oraz Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej zorganizowali turniej 
piłki nożnej „Z podwórek na stadiony” – MINIMUNDIAL. Drużyna 
„Ustronia” pod opieką pana Mieczysława Zawiszy zdobyła III miejsce. 

W dniach 15 – 19 lipca na terenie PSP nr 9 odbył się turniej piłki 
nożnej „O mistrzostwo USTRONIA”. 

W czasie wakacji Dział Społeczno – Kulturalny zorganizował kon-
kurs plastyczny „Moja wakacyjna przygoda”. Na konkurs zgłoszono 
90 prac. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” wspólnie z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowała konkurs plastyczny 
pt:” Stop dopalaczom” .

(PSK)

WAKACJE 2019 NA USTRONIU
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PLAN DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SM USTRONIE - II PÓŁROCZE 2019 R.
DYŻURY ODBYWAJĄ SIĘ W PONIEDZIAŁKI W GODZINACH 15.30- 17.00
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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 665863300

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045
POGOTOWIE DŹWIGOWE

W SM USTRONIE





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.




