
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA KONKURSY

Drodzy Mieszkańcy,
Po raz kolejny informujemy, że Urząd 

Miejski w Radomiu – Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa dokonuje kontroli 
dotyczących gospodarki odpadami poprzez 
sprawdzanie sposobu segregacji śmieci 
przez mieszkańców.

Nieprzestrzeganie segregacji odpadów 
rodzi odpowiedzialność zbiorową. Wynika 
to z faktu trudności w ewentualnym ustale-
niu, którzy z mieszkańców budynku wielo-
rodzinnego nie dokonują selekcji odpadów. 
W związku z tym niezależnie od faktu czy 
mieszkaniec przestrzega segregacji będzie 
zobowiązany do zapłaty wyższej stawki 
opłaty naliczanej za odpady mieszane.

Pamiętajmy, że segregacja śmieci nie 
jest niczym trudnym ani czasochłonnym  
– wystarczy trochę dobrej woli. Postę-
pujmy, więc z głową, segregujmy odpady  
i namawiajmy do tego innych – bo prze-
cież każdy z nas chce żyć w czystym śro-
dowisku!

Przypominamy również, że dla pro-
wadzących jednoosobowe gospodarstwo 
domowe została uchwalona możliwość 
uzyskania ulgi w opłacie za odpady komu-
nalne.

Prowadzący jednoosobowe gospodar-
stwo domowe zobowiązany jest do złoże-
nia stosownego oświadczenia oraz powia-
domienia Spółdzielni o wszelkich zmianach 
mających wpływ na przysługujące prawo 
do dopłaty w terminie 14 dni od wystąpie-
nia zmian. W przypadku lokali mieszkalnych 
czasowo nie zamieszkałych, prosimy rów-
nież o zgłoszenie tego faktu do spółdzielni  
i złożenie stosownego oświadczenia.
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SEGREGUJ
– NIE MIESZAJ 

Spacerkiem po Ustroniu   
Mieszkańcy jednostki C Osiedla Ustro-

nie otrzymali przed Świętami Bożego Naro-
dzenia miłą niespodziankę. W rejonie Osie-
dlowej 40; 42 wybudowano ścieżkę pieszo 
-rowerową łączącą ciągi pieszo jezdne ze 
ścieżką pieszo- rowerową biegnącą wzdłuż 
Obwodnicy Południowej. Inwestycja była 

bardzo potrzebna i oczekiwana z niecierpli-
wością przez mieszkańców Ustronia, ponie-
waż ścieżka wzdłuż Obwodnicy Południo-
wej ogrodzona na całej długości barierkami 
praktycznie odgradzała mieszkańców i unie-
możliwiała korzystanie z niej. 

Dokończenie na stronie 2.

UWAGA NA PIECYKI KĄPIELOWE!
Okres jesienny charakteryzuje się zmiennością temperatur co z kolei powoduje zaburzenia 

naturalnej wentylacji pomieszczeń. Niedrożna instalacja wentylacyjna, pełne uszczelnienie 
otworów okiennych i drzwiowych powoduje, że wentylacji naturalnej po prostu nie ma, a wręcz 
następuje zjawisko wdmuchiwania spalin z piecyka do pomieszczenia (tzw. ciąg wsteczny).

KONTROLUJMY PRACĘ PIECYKÓW KĄPIELOWYCH! 
Dzieci i młodzieży czy osób starszych nie pozostawiajmy samych bez opieki w czasie kąpieli!

Wskazane jest uchylenie drzwi łazienki w celu zapewnienia dopływu powietrza!

PLAN DYŻURÓW Członków Rady Nadzorczej SM „Ustronie” na I półrocze 2020 r.
Dyżury odbywają się w poniedziałki w godzinach 15.30 - 17.00 w siedzibie Spółdzielni pokój nr 2

Wykaz altan śmietnikowych
Szanowni Mieszkańcy,
Przedstawiamy wykaz altan śmiet-

nikowych z przyporządkowanymi do nich 
budynkami mieszkalnymi. Prosimy o stoso-

wanie się do zasad dotyczących prawidłowej 
segregacji śmieci oraz wynoszenia odpadów 
do przypisanej do danego bloku altany lub 
osłony śmietnikowej.

Dokończenie na stronie 2.
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Należy nadmienić że jest to najkrót-
sza droga dzieci z Jednostki C do szkoły 
Podstawowej nr 4 przy ulicy Wyścigowej. 
Dzisiaj dzieciaki w sposób bezpieczny 
i komfortowy mogą kierować się do 
szkoły. Wykonanie ścieżki dało dzieciom 
i ich rodzicom dużo satysfakcji. Oczywi-
ście nie wszyscy są zadowoleni z takiego 
stanu rzeczy. Niektórzy mieszkańcy blo-
ków Osiedlowa 42 i 44 obawiają się że 
wyznaczona przez parkingi przed blokami 
ścieżka, która na wiosnę zostanie wyzna-
czona malowanymi pasami ograniczy 
w istotny sposób prawo do parkowania 
wzdłuż parkingu a niestosujących się do 
wymogu nieparkowania na ścieżce rowe-
rowej narazi na kary administracyjne. Nie 
są to problemy zasadne ponieważ ścieżka 
rowerowa wyznaczona ma być wzdłuż ist-
niejącego parkingu w miejscu gdzie par-
kowanie w chwili obecnej jest niedozwo-
lone. Mam nadzieję że sprawa zostanie 
rozwiązana w zgodzie z istniejącym pra-
wem i ku zadowoleniu wszystkich zainte-
resowanych. Obiekt ma służyć wszystkim 
mieszkańcom a w szczególności naszym 
milusińskim korzystającym z dojazdu do 
szkoły rowerami. 

Ireneusz Owczarek 
– były Przewodniczący RN -

Dokończenie ze strony 1.

Spacerkiem  
po Ustroniu

Wykaz altan śmietnikowych
Dokończenie ze strony 1.
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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 665863300

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045
POGOTOWIE DŹWIGOWE

W SM USTRONIE




