
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA KONKURSY

Spółdzielnia, jako Zarządca zobowią-
zana jest do dokonywania niezbędnych 
robót remontowych, modernizacyjnych 
a także konserwacyjno-zabezpieczają-
cych na terenach do niej należących bez 
względu na panującą pandemię i spo-
wodowane nią utrudnienia.

Konieczne są rokrocznie dokony-
wane prace związane z remontami 
dachów, balustrad balkonowych, , chod-
ników, schodów, konserwacja dźwigów 
osobowych a także konserwacja tere-
nów zielonych znajdujących się na tere-
nie naszego Osiedla.

Rozstrzygnięte postępowania prze-
targowe do kwietnia br.:

- przebudowa instalacji gazu w 
budynkach J. Gagarina 9, J. Gagarina 11, 
J. Gagarina 13/15/17, Sandomierska 9, 
Sandomierska 30, Osiedlowa 12, Osie-
dlowa 16 oraz Osiedlowa 22

Prace  
remontowe 
w 2021 roku

Spacerkiem po USTRONIU !!!
Covid, dezyn-

fekcja, kwarantanna 
to hasła, które towa-
rzyszą nam od ubie-
głego roku i które 
zdominowały życie 
każdego z nas powo-
dując w naszym 
życiu liczne utrud-
nienia i niedogod-
ności. Pomimo tego 
życie toczy się nadal 

i chociaż wymaga od nas różnego rodzaju wyrzeczeń i ograniczeń, to sprawy życia codzien-
nego muszą być realizowane pomimo trudności.

Nadchodzi wiosna, która na naszym osiedlu odsłoniła to, co zima przykryła bia-
łym puchem. I co, okazało się, że generalnie jesteśmy, jako społeczeństwo ciągle w tyle, 
jeżeli chodzi o porządek na naszym osiedlu. Nie wiem czy to lenistwo z naszej strony 
czy też ciągłe zabieganie, ale pozostałości naszych osiedlowych spotkań widać dookoła.  

W tym roku Klub Osiedlowy „Ustro-
nie” ogłosił konkurs „PISANKA DAWNIEJ I 
DZIŚ”. Zadaniem uczestników było przed-
stawienie nastroju i tradycji Świąt Wiel-
kanocnych w postaci pisanki inspirowanej 
folklorem lub wykonanej współczesnymi 
technikami

Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
udział w konkursie i przepiękne pisanki.

Komisja konkursowa miała ciężkie 
zadanie, aby wyłonić zwycięzców. Po dłu-
gich debatach udało się wybrać laureatów. 
Oto lista:
W kategorii do 5 lat:

I miejsce – Marcelina Jemioł
II miejsce – Iga Bzikot
III miejsce - Milena Deja, Zosia Karolik
Wyróżnienia – Joanna Kuropieska, 

Wojciech Golczewski, Krystian Jończyk, 

Rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego
„Pisanka dawniej i dziś”

Dokończenie na stronie 2.

Dokończenie na stronie 4.I miejsce w kategorii 12 - 15 lat Anna Włoskowicz

Dokończenie na stronie 3.
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Szanowni Mieszkańcy,

 informujemy, że odbiór odpadów 
wielkogabarytowych na terenie osie-
dla USTRONIE odbywa się następu-
jąco:

ODBIÓR GABARYTÓW  
JEDEN RAZ W MIESIĄCU !!!
Ul. J. Gagarina, Grenadierów, 

Jana Pawła II, Komandosów, PCK,  
Południowa, Sandomierska, Wiejska, 
Gajowa, Młodzianowska w dniach:

20 kwietnia, 18 maja, 15 czerwca, 
20 lipca, 17 sierpnia, 21 września, 19 
października, 16 listopada, 21 grudnia.

Ul. Św. Brata Alberta, Armii Krajo-
wej, Cisowa, Czackiego , Lipska, Osie-
dlowa, Ostrowiecka, Świętokrzyska, 
Wyścigowa w dniach:

27 kwietnia, 25 maja, 22 czerwca, 
27 lipca, 24 sierpnia, 28 września, 26 
października, 23 listopada, 28 grudnia.

Dla ulic Staroopatowska i Pla-
cowa w dniach:

Harmonogram odbioru i transportu 
odpadów wielkogabarytowych z terenu osiedla Ustronie 

w roku 2021
13 kwietnia, 11 

maja, 15 czerwca, 13 
lipca, 10 sierpnia, 14 
września, 12 paździer-
nika, 16 listopada,  14 
grudnia.

Mając na uwadze 
zachowanie porządku 
wokół śmietników i 
altan śmietnikowych 
prosimy o nie wyrzu-
canie odpadów wiel-
kogabarytowych w ter-
minach w których nie 
zostaną one dostatecz-
nie szybko odebrane 
przez firmę wywozową.

UWAGA!
Nie wszystkie odpady wytwo-

rzone w gospodarstwach domowych 
są odbierane bezpośrednio z nierucho-
mości! 

Odpady z remontów prowadzo-
nych we własnym zakresie, zużyte 

opony z pojazdów do 3,5 tony przyj-
muje wyłącznie Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). 

Lokalizacja punktu dostępna jest 
na stronie www.radom.pl w zakładce 
gospodarka odpadami.

Do PSZOK mieszkańcy mogą też 
nieodpłatnie oddać inne odpady segre-
gowane: metale, tworzywa sztuczne, 
szkło, papier, odpady bio (zielone), 
przeterminowane lekarstwa.

- wykonanie dokumentacji na prze-
budowę instalacji gazowej,

- wykonanie dokumentacji na ter-
momodernizację budynków,

- wykonanie 5-cio letnich pomiarów 
elektrycznych

- wykonanie remontów cząstkowych 
nawierzchni na terenie SM Ustronie

W najbliższym czasie planowane są 

Dokończenie ze strony 1.

Prace remontowe w 2021 roku
postepowania przetargowe min. na:

- dostawę i montaż altan śmietniko-
wych,

- docieplenie maszynowni dźwigów 
osobowych,

- docieplenie stropów piwnic w 
budynkach mieszkalnych SM Ustronie.

Rozpoczęte zostały prace zwią-
zane z przebudową instalacji gazowej 
w budynkach mieszkalnych przy ul. J. 
Gagarina 11, Sandomierska 9 , Sando-

mierska 30 oraz Osiedlowa 12 i Osie-
dlowa 16.

Ponadto wykonywany jest :
- remont wszystkich pomieszczeń 

zsypowych
- wiosenny przegląd piwnic – sprzą-

tanie śmieci wielkogabarytowych i 
wywóz odpadów poremontowych,

- wywóz opon i odpadów poremon-
towych zalegających w altanach śmiet-
nikowych.

O G Ł O S Z EN I E
Agencja Ochrony KERIM GRUPA oraz 

S. M. USTRONIE informują, iż w przy-
padku zauważenia popełnianego prze-
stępstwa bądź wykroczenia, mieszkańcy 

Osiedla USTRONIE mogą je zgłosić anoni-
mowo dyżurnemu KERIM w celu podjęcia 
interwencji pod numerem telefonu:

48 365 08 12 wewn. 102.
Telefon czynny jest całą dobę.
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Butelki, często potłuczone, poniewierające się szczególnie po 
terenach zielonych tam gdzie bawią się nasze dzieci i gdzie space-
rujemy z naszymi zwierzakami stanowią poważne zagrożenie dla 
zdrowia nas i naszych bliskich. W czasie mechanicznego koszenia 
trawy taka butelka rozpada się na drobne kawałki, które nie ule-
gają biodegradacji i leżą latami zagrażając nam naszym bliskim 
a najbardziej zwierzętom. Pamiętajmy o tym wyrzucając pustą 
butelkę na trawę.

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi Spółdzielnia przeprowa-
dziła akcję mycia okien na klatkach schodowych oraz sprzątania 
korytarzy piwnicznych z zalegających różnego rodzaju sprzętów i 
gabarytowych śmieci. I tu znów ujawniła się nasza pomysłowość. 
Bardzo wiele osób oczyściło sobie piwnice z różnego rodzaju nie-
potrzebnych przedmiotów wystawiając je na korytarze, z których 
ekipy sprzątające musiały te wszystkie rzeczy wynosić i wywozić 
na wysypisko. Wiele takich gabarytów znalazło się również przy 
śmietnikach osiedlowych, niestety niektóre zostały wyniesione 
pod śmietnik np. dzień po terminie odbioru i pozostały tam na 
okres świąteczny pomimo ustalonych terminów wywozu gaba-
rytów, które są wywieszone są na tablicach ogłoszeń na klatkach 
schodowych. Za wszystkie dodatkowe prace typu mycie okien, 
sprzątanie piwnic musimy zapłacić dodatkowe pieniądze firmom 
sprzątającym. To wszystko tworzy dodatkowe koszty obciążające 
każdego członka Spółdzielni, warto o tym pamiętać kontekście 
ostatniej podwyżki odpisu na fundusz remontowy, która to decy-
zja jak każda wymagająca od nas wyłożenia przez nas określonej 
sumy pieniędzy, nie była wśród mieszkańców zbyt popularna. 
I tu potrzebny jest drobny komentarz. Spółdzielnia nasza to już 
prawie pięćdziesięcioletnie zasoby mieszkaniowe i infrastruktura 
techniczna, wymagająca coraz częściej różnego rodzaju napraw 
i modernizacji tak, aby zamieszkiwanie w niej było bezpieczne i 
komfortowe dla mieszkańców. Czynsze w części funduszu remon-
towego nie były w naszej Spółdzielni podnoszone od dawna, 
ponieważ nie było takiej konieczności Niestety rosnące ceny 
materiałów i usług oraz koszty pracy ludzi spowodowały koniecz-
ność podjęcia decyzji o podwyżce. Zaważył na tym również fakt, 
że Spółdzielnia po obowiązkowych pięcioletnich przeglądach 
technicznych zobligowana została w roku 2017 do generalnej 
wymiany wewnętrznej sieci gazowniczej w budynkach, co stanowi 
poważny wielomilionowy wydatek rozłożony na kilka lat. Zarząd 
Spółdzielni poruszał ten temat w poprzednich wydaniach Biule-
tynu. Widzimy, więc że podwyżki to niezbędna konieczność, ale 
miejmy świadomość, że nasze bezpośrednie działania i rozsądne 
postępowania będą miały wpływ na ponoszone przez nas koszty.

Parkowanie na terenach zielonych czy na chodnikach to też w 
dalszej perspektywie koszty napraw tychże terenów i oczywiście 
będą one pokrywane przez nas wszystkich. 

Czasami wystarczy chwila zastanowienia.

Wszystkim członkom Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie 

Spacerkiem po USTRONIU !!!
Dokończenie ze strony 1.

życzę dużo zdrowia i wytrwałości w tym tak trudnym dla nas wszyst-
kich okresie.

/ - /  Ireneusz Owczarek
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Rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego
„Pisanka dawniej i dziś”

Dokończenie ze strony 1.

I miejsce w kategorii 9-11 lat - Klaudia Korczyńska

I miejsce w kategorii 9 -11 lat - Klaudia Korczyńska

Nagrodzonw prace w konkursie „Pisanka dawniej i dziś”

I miejsce w kategorii do 5 lat - Marcelina Jemioł

I miejsce w kategorii 12 - 15 lat Anna Włoskowicz

Liliana Golczewska, Szymon Sosnowski, Kaja 
Borkowska, Kinga Belowska
W kategorii 6 – 8 lat:

I miejsce – Gabriela Włoskowicz
II miejsce – Liliana Rydel
III miejsce – Paweł Lesisz

Wyróżnienie – Adam Szmigiel
W kategorii 9 – 11 lat

I miejsce - Klaudia Korczyńska
II miejsce – Julia Warchoł
III miejsce – Milena Kisiel
Wyróżnienia – Kacper Godek, Szymon 

Rydel, Michał Bojanowski

W kategorii 12 - 15 lat:
I miejsce – Anna Włoskowicz
II miejsce – Oliwia Podgórska
III miejsce – Oliwia Mital
Wyróżnienia – Łucja Lesisz, Ida Soba-

nia, Maria Szmigiel, Michalina Jodzisz, Maja 
Nguyen, Filip Charzewski, Maks Bienias.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorzy dziękują serdecznie za 
wzięcie udziału i zapraszają za rok.


