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• Termomodernizacja budynków:
W dalszym ciągu trwają prace na budyn-

kach:
ul. Osiedlowa 12 – do zakończenia pozo-

stało ok 30% prac. Wykonano modernizację 
sieci c.o. oraz ocieplenie stropodachów. 
Wykonywane są prace na ścianie od strony 
balkonów,

ul. Osiedlowa 13 – ocieplone zostały 
szczyty oraz ściana od strony klatek scho-
dowych. Trwają prace na ścianie od strony 
balkonów.

Rozpoczęto termomodernizację 
budynku przy ul. Osiedlowej 21 – trwają 
prace polegające na ociepleniu ściany od 
strony klatek schodowych. Ustawiane jest 
rusztowanie od strony balkonów.

Przewidywany termin zakończenia 
robót termomodernizacyjnych to koniec 
listopada, jednakże ich realizacja uzależ-
niona będzie przede wszystkim od sprzyja-
jących warunków pogodowych.
• Ocieplenie szczytów budynków przy  

Prace  
remontowe  
na osiedlu 

Nowe miejsce 
wypoczynku  
na naszym

osiedlu
 W listopadzie br. przeprowadzone 
zostały prace polegające na wykonaniu 
ciągu pieszego z miejscami do wypoczynku  
i gier stołowych w tzw. „sadku” na jednostce 
A osiedla Ustronie. Tak chętnie odwiedzane 
miejsce przez mieszkańców zmieniło swój 
wygląd i mamy nadzieję, że będą z niego 
korzystać w celach rekreacyjnych zarówno 
młodsi jak i starsi mieszkańcy.
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Jesień to piękna i kolorowa pora roku. 
Nasze tereny zielone i nie tylko pokryły się 
złotymi liśćmi, które dla jednych są kolo-
rową atrakcją dla innych dokuczliwym 

Dokończenie na stronie 2.

dodatkiem. Ekolodzy stawiają ostatnio tezę, 
że nie należy sprzątać liści z trawników oraz 
terenów zielonych, ponieważ stanowią one 
doskonałą osłonę i nawóz dla traw i roślin.  

Spacerkiem po Ustroniu

Nie często zdarza się, aby tradycyjnie 
śpiewane „sto lat”,  było faktycznie setną 
rocznicą urodzin. A jednak zdarzają się takie 
momenty i mamy nadzieję, że na naszym 
osiedlu  będzie ich jeszcze więcej.

O naszej jubilatce - pani Stanisławie 
Jęczkowiak - sąsiedzi mówią, że to wspa-

niała osoba pełna radości, dobroci a wigoru 
i chęci do pracy jej nie brak o czym Zarząd 
Spółdzielni mógł się przekonać.

Sama mówi, że receptą na długie i szczę-
śliwe życie jest bycie dobrym człowiekiem, 
umiejętność czerpania radości z każdej 
chwili a także chęć pomocy innym w realiza-

cji ich celów.
W tym wyjątkowym dniu 

Pani Stanisławie towarzyszyła naj-
bliższa rodzina, przyjaciele oraz 
Zarząd Spółdzielni w osobach 
Roberta Pyzary – Prezesa Zarządu  
i Jerzego Dąbrowskiego Zastępcy 
Prezesa ds. Technicznych.

Z okazji 100 rocznicy skła-
damy serdeczne gratulacje 
i gorące życzenia zdrowia, 
szczęścia, pomyślności, miło-
ści najbliższych oraz samych 
przyjemnych i spokojnych dni.

100 rocznica urodzin
Dokończenie na stronie 2.
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ul. Grenadierów 6 i 8 oraz Ostrowieckiej 4 
Trwają prace polegające na ociepleniu 
szczytów budynków przy ul. Grenadierów 
6 i 8 oraz Ostrowieckiej 4. 

Na budynku przy ul. Grenadierów 6  
i 8 trwa wyklejanie styropianu, wykonano 
montaż kotew zabezpieczających płyty.  
Na budynku przy ul. Ostrowieckiej 4 wyko-
nano docieplenie, pozostało do wykonania 
umalowanie ściany.

Dokończenie ze strony 1.

Prace remontowe na osiedlu
• Montaż altan śmietnikowych:

Nowe altany śmietnikowe 
zostały postawione na nw. lokali-
zacjach:

Sandomierska 10-12, San-
domierska 26, Osie-
dlowa 2, Osiedlowa 
24, Świętokrzyska 17, 
Ostrowiecka 3, Czac-
kiego 3.
• Przebudowa 
instalacji gazowej  
w budynkach miesz-
kalnych

W dalszym ciągu wykony-
wana jest przebudowa instala-
cji gazowej w budynkach przy 
ul: Komandosów2, J. Gagarina 
9, J. Gagarina 13/15/17, Grena-
dierów 12/14/16, Sandomier-
ska 15, Osiedlowa 21, Święto-
krzyska 11, Świętokrzyska 13, 
Świętokrzyska 2, Młodzianow-
ska 154

W roku 2021 wyko-
nano wymianę instalacji  
w 9 budynkach mieszkal-
nych do 31.12.2021r. zgodnie  
z zawartymi umowami zakoń-

czone zostaną prace wymiany instalacji  
w kolejnych 10 budynkach.
• Wymiana dźwigów osobowych 

Wymienionych zostało 2szt. dźwigów  
w budynkach Osiedlowa 4 kl. I, Osiedlowa 

14 kl. III. W realizacji są jeszcze 3 dźwigi  
w budynkach:

Sandomierska 13 kl. IV, Osiedlowa 15 kl. 
II, Wiejska 58 kl. I
• Remonty drogowe

Do końca roku 2021 wykonane zostaną 
następujące prace:
- remont drogi dojazdowej i parkingu przy 
ul. Staroopatowskiej 19,
- poszerzenie zatoki parkingowej przy  
ul. Gagarina 2,
- remont schodów i nawierzchni w pobliżu 
ul. Sandomierskiej 1,
- remont chodnika w pobliżu ul. Sandomier-
skiej 14,
- wykonanie chodnika przy ul. Cisowej 5,
- remont podestów przy ul. Ostrowieckiej 3,
- remont chodnika przy ul. Ostrowieckiej 7.

Obecnie trwają przygotowania 
Planu Remontowego na rok 2022.
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Spacerkiem po Ustroniu
Dokończenie ze strony 1..

Ponadto stanowią oszczędność w gospo-
darce /grabienie, wywóz, utylizacja/. Póki 
co są to dopiero kalkulacje i przymiarki. Na 
naszym Osiedlu firmy zajmujące się sprząta-
niem mają obowiązek zgrabienia i wywie-
zienia liści z terenów zielonych i trawników. 
Kolorowe liście stworzyły swoistą pierzynę 
zasłaniającą wszelkie niedoskonałości  
i usterki naszych terenów. Muszę w tym 
momencie powrócić do tematu parkowa-
nia pojazdów na terenie Osiedla. Parkujemy 
gdzie popadnie i nie ma tu wymówek, że 
brakuje miejsc parkingowych. Koszty, które 
ponosimy My wszyscy na renowację traw-
ników i chodników zdewastowanych przez 
Nas samych są bardzo duże. Nie zastana-
wiamy się nad tym w chwili, gdy parkujemy 

auto na trawniku lub chodniku. Dziwimy 
się i złościmy dopiero w momencie, kiedy 
dostajemy informację o podwyżce czynszu, 
na którą to podwyżkę sami zapracowaliśmy 
naszym postępowaniem.

Tam gdzie istniała możliwość Spółdziel-
nia przygotowała miejsca parkingowe, ale 
niestety tereny nie są z gumy i przychodzi 
moment, gdy tych miejsc mimo najszczer-
szych chęci nie da się wygospodarować wię-
cej. 

Ostatni przegląd Osiedla przez człon-
ków Rady Nadzorczej wspólnie z Admi-
nistratorami poszczególnych Jednostek 
zakłada w planie gospodarczym na 2022r. 
pewne usprawnienia oraz modernizację 
poszczególnych miejsc parkingowych na 
osiedlu. Takie prace to niestety duże pienią-

dze, nasze pieniądze, które muszą być racjo-
nalnie wydatkowane na sprawy istotne dla 
prawidłowego funkcjonowania i utrzymania 
zasobów naszej Spółdzielni.

Sprawa parkowania samochodów  
w kontekście ilości miejsc i pojemności 
parkingów jest sprawą poważną. Samocho-
dów przybywa i nie ma ich gdzie parkować. 
Przestaliśmy korzystać z miejsc na parkin-
gach komercyjnych, ponieważ tam trzeba 
płacić a samochód przestał być dla wielu  
z nas dorobkiem całego życia a stał się narzę-
dziem pracy. Jednak parkingi zewnętrzne na 
obrzeżach Osiedli lub punktowe parkingi 
wielopoziomowe w najbliższym czasie będą 
jedynym rozwiązaniem tego problemu.  
Niestety będą to wysokie koszty budowy 
i użytkowania, które ponieść będziemy 
musieli My wszyscy..

/ - / Ireneusz Owczarek
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Remont chodnika i dojść
 do klatek przy ul. Armii Krajowej 1
 W miesiącu listopadzie 2021r. wykonany został remont chod-
nika i dojść do klatek przy ul. Armii Krajowej 1od ciągu pieszo-jezd-
nego aż do pętli autobusowej wraz z remontem dojść do klatek I i II 
budynku Armii Krajowej 1.
 Wykonana została rozbiórka istniejących ciągów betono-
wych, które zastąpiono kostką brukową.

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu 

Biuletynu w informacji o roz-
strzygnięciu konkursu na naj-
ładniejszy balkon i ogródek przy 
klatce błędnie podano przyznane 
miejsca w konkursie.

W kategorii na najładniejszy 
ogródek przy klatce przyznane 
zostały trzy pierwsze miejsca: 
I miejsce – Teresa Grabowska, 
Marianna Fajdek, Marian Kajdan.
Za powstały błąd przepraszamy.
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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




