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Zarząd Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Ustronie” w Radomiu działając  
w oparciu o art.83 ust.6 Ustawy  
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 
§ 31 Statutu Spółdzielni uprzejmie 
zaprasza na Walne Zgromadzenie, 
które odbędzie się w dniu 

10 lipca 2019 r. o godz. 1700 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w Radomiu Sp. z o.o. w Radomiu 
przy ul. Narutowicza 9.

Prosimy o przyniesienie ze 
sobą dowodu osobistego lub innego 
ważnego dokumentu (ze zdjęciem) 
potwierdzającego tożsamość, których 
okazanie jest warunkiem koniecznym 
do wzięcia udziału w WZ oraz otrzy-
mania mandatu do głosowania.

Ustronie ma swoje pierwsze w regionie  
całoroczne lodowisko

Walne  
Zgromadzenie  
SM Ustronie

Dokończenie na stronie 2.

31 maja 2019 roku o godzi-
nie 11.00 przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących numer 4 na 
Ustroniu zostało otwarte pierw-
sze w mieście i regionie cało-
roczne lodowisko ze sztuczną 
nawierzchnią. Inwestycję zreali-
zowano dzięki budżetowi oby-
watelskiemu, a projekt budowy 
zgłosiła Agata Jasińska wraz ze 
Stowarzyszeniem „Nasze ustro-
nie”. 

UWAGA!!!     OSZUŚCI!!!
Z doniesień mieszkańców wynika, iż na naszym osiedlu po raz kolejny pojawili się 

oszuści podający się za różne osoby (wnuczka, przedstawiciela spółdzielni itp.). Chodząc 
po mieszkaniach, a także zaczepiając napotkane osoby na osiedlu próbują naciągać miesz-
kańców na podpisywanie różnych umów oraz dokumentów w celu wyłudzenia  naszych 
danych osobowych. 

Udostępnienie tego typu danych może skutkować nawet zaciągnięciem pożyczki  
pieniężnej np. w „parabanku” bez wiedzy i zgody osoby, która takie dane udostępniła!

Prosimy, aby pod żadnym pozorem nie udostępniać swoich danych osobowych oraz 
nie pokazywań dokumentów tożsamości osobom nieznajomym i postronnym. Nie wpusz-
czajmy ich do swoich domów i mieszkań. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, 
a w razie wątpliwości prosimy natychmiast o zaistniałych sytuacjach informować bezpo-
średnio Policję. 

       Zarząd SM USTRONIE

Spacerkiem po Ustroniu…

Dokończenie na stronie 2.

Wprawdzie pożegnałem się już z Pań-
stwem w ostatnim wydaniu biuletynu, ale 
los lubi płatać figle, więc jeszcze raz mogę 
się z Wami spotkać relacjonując wydarzenia 
zaistniałe na ostatnim Walnym Zgromadze-
niu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
Ustronie w budynku Zespołu Szkół nr 4 przy 
ul. Osiedlowej 36 w dniu 8 czerwca 2019 r.

Zebranie zostało zwołane na godzinę 
1000, sala została przygotowana na ok 500 
miejsc, ponieważ na poprzednie Walne 

Zgromadzenia zwykle przychodziło 200 
– 300 osób, a kiedy były wybory do Rady 
Nadzorczej ta liczba była zwykle większa, 
ale nigdy nie przekraczała 350 osób. W tym 
roku, ze względu na duże zainteresowanie 
wyborami, /startowało 58 osób - po wery-
fikacji i rezygnacji zostało 54 osoby/, posta-
nowiliśmy zorganizować spotkanie w sali 
gimnastycznej zespołu szkół nr 4 jako naj-
większej sali na osiedlu Ustronie.
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Spacerkiem po Ustroniu… 
Już przed godziną 1000 wiadomo było, 

że nie rozpoczniemy obrad o planowa-
nej godzinie, ponieważ przy stanowiskach 
wydających mandaty i rejestrujących pełno-
mocnictwa były duże kolejki. Przedłużyłem, 
więc termin otwarcia na godzinę 1030 ale  
i w tym terminie nie udało się rozpocząć  
zebrania ze względu na dużą liczbę osób sto-
jących w kolejce do rejestracji. Po raz drugi 
przedłużyłem termin rozpoczęcia zebra-
nia na godzinę 1100. Na Sali znajdowało się 
wtedy ok. 500 osób, które niecierpliwiły 
się z powodu przeciągającego się terminu 
otwarcia zebrania. O godz.1130 otworzyłem 
zebranie, ale z sali padł wtedy wniosek for-
malny o rozpoczęcie obrad dopiero wtedy, 
kiedy wszyscy stojący w kolejce do rejestra-
cji zakończą procedury i zajmą miejsce na 
sali. 

Okazało się wtedy, że na sali jest ok.700 
osób, które nie mają miejsc siedzących, 
ponadto temperatura w sali przy takiej ilo-
ści osób jest nie do wytrzymania i uniemoż-
liwia komfort przebywania i obradowania. 
Po konsultacji z Radcą Prawnym Walnego 
Zgromadzenia zdecydowałem o zamknię-
ciu obrad i przeniesieniu ich w najszybszym 
możliwym terminie do odpowiednio dużej 
hali, jaką jest hala MOSiR przy ul. Narutowi-
cza.

Była to jedyna rozsądna decyzja gdyż 
dalsze obradowanie w takich warunkach 
zagrażało zdrowiu i życiu przebywających 
w Sali gimnastycznej osób. Większość 
członków Sp-ni przyjęła tę decyzję ze zro-
zumieniem i opuściła salę. Niestety grupa 
pełnomocników, ludzi niezwiązanych bez-
pośrednio ze Spółdzielnią, a popierającą 
kandydatów z ugrupowania ,,inicjatywa 

sąsiedzka,, wyraziła swoje niezadowolenie 
z mojej decyzji krzykami i groźbami. Oto-
czyli mównice, przy której stałem i w nie-
wybredny sposób domagali się odwołania 
mojej decyzji i rozpoczęcia obrad, ponie-
waż oni przyszli tu rozprawić się z obecnym 
Zarządem i Radą Nadzorczą, a ja im to rze-
komo uniemożliwiłem. Grupa otoczyła rów-
nież stół, przy którym siedzieli członkowie 
Zarządu. Obawiając się o bezpieczeństwo 
swoje, pracowników obsługujących WZ oraz 
Zarządu Spółdzielni zadzwoniłem na Policję 
z prośbą o interwencję. Policja przybyła bar-
dzo szybko, a ich obecność zdecydowanie 
ostudziła bojowe nastroje grupy uczestni-
ków.

Okazało się, że ta grupa to w zdecydo-
wanej większości nie członkowie Spółdzielni 
Mieszkaniowej Ustronie, ale pełnomocnicy 
członków. Grupą tą kierowali Radni Rady 
Miasta z ugrupowania PIS Panowie Dariusz 
Wójcik oraz Piotr Kotwicki. Grupa posia-
dała w swoich szeregach dwóch prawników,  
z których głos zabierał tylko Pan Mecenas 
Dąbrowski – syn byłego prezesa Spółdzielni 
z Iłży.

Oczywiście w momencie przyjazdu Poli-
cji w czasie mojej rozmowy i przedstawianiu 
zaistniałych faktów w pobliżu zjawił się Pan 
Wójcik przedstawiając się, jako Radny Rady 
Miasta a dopiero potem, jako członek Sp-ni 
USTRONIE zapominając chyba gdzie się znaj-
duje. Zapowiedział, że złoży na mnie zawia-
domienie do prokuratury o sprowadzenie 
zagrożenia życia i zdrowia uczestników Wal-
nego Zgromadzenia z powodu niezgodnego 
z prawem przerwania obrad.

A teraz chwila refleksji nad zaistniałą 
sytuacją.

R z ą d 
PIS wyrzą-
dził wielką 
krzywdę spół-
d z i e l c z o ś c i 
mieszkanio -
wej w Polsce 
n o w e l i z a -
cją Ustawy  
o Spółdziel-
niach Miesz-
k a n i o w y c h 
w paragrafie 
d o t y c z ą c y 
uczestnictwa 
w obradach 
W a l n e g o 
Zgromadzenia 

osób posiadających pełnomocnictwa człon-
ków Spółdzielni. Osoby takie nie muszą być 
członkami Spółdzielni a nawet nie muszą 
zamieszkiwać w jej zasobach. Wystarczy, 
że posiadają pełnomocnictwo „zdobyte” 
nie zawsze w transparentny sposób, które 
praktycznie jest trudne do zweryfikowania. 
Wystarczy, więc że na Walne zgromadzenia 
przyjdzie zorganizowana grupa osób z peł-
nomocnictwami i praktycznie może doko-
nać przewrotu w Spółdzielni w majestacie 
prawa. Wystarczy tylko mieć większość. 

Taką właśnie próbkę mieliśmy wg mojej 
oceny na sobotnim Walnym Zgromadzeniu 
i jestem całkowicie pewien, że ta grupa 
będzie usiłowała powtórzyć ten scenariusz 
na następnym Walnym Zgromadzeniu. 
Świadczyły o tym agresywne zachowania  
i skandowane hasła „czas odejść” kierowane 
do Zarządu i Rady Nadzorczej. O wulgary-
zmach nie wspomnę.

Tak więc członkowie Spółdzielni Miesz-
kaniowej Ustronie potrzebna jest mobiliza-
cja wszystkich nas myślących odpowiedzial-
nie o dalszych losach naszej Spółdzielni.  
Czy chcemy dalej kontynuować nasze działa-
nia dające wymierny efekt w postaci stabili-
zacji w ostatnich latach opłat czynszowych, 
dokończenia termomodernizacji bez zacią-
gania kredytów czy wymiany instalacji gazo-
wych. Nie dajmy się zwieść złudnym obietni-
com, że jak oni dojdą do władzy to zrobią ze 
Spółdzielni Eldorado. Mieliśmy już przykład, 
kiedy PIS rządził USTRONIEM. Naprawa ich 
rządów i doprowadzenie do obecnej stabili-
zacji finansowej zajęło 10 lat. Czy stać nas na 
powtórkę takich rządów i czy tego chcemy ?

Pamiętajcie, o swój byt i bezpieczeń-
stwo musimy zawalczyć sami. Nikt tego za 
nas nie zrobi a już w szczególności różnej 
maści pełnomocnicy z poza naszej Spół-
dzielni.

Spółdzielnia nasza istnieje 40 lat.  
Ja w strukturach samorządowych Spółdzielni 
działam z przerwami wymaganymi prawem 
18 lat. Nigdy nie byłem świadkiem takiego 
Walnego Zgromadzenia jak to 8 czerwca  
- pełnego zaciętości, zwykłego chamstwa  
i nienawiści. 

Wyrażam swój stanowczy sprzeciw do 
takich zachowań

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
- Ireneusz OWCZAREK
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Ustronie ma swoje pierwsze w regionie 
całoroczne lodowisko

Duży udział w tym projekcie 
mają mieszkańcy przede wszyst-
kim Ustronia, którzy głosowali 
na projekt. 

Od 1 czerwca bezpłatnie 
mogą korzystać wszyscy miesz-
kańcy Radomia. 

Wypożyczalnia łyżew będzie 
czynna w godzinach od 10 do 19 
w każdy dzień tygodnia i również 
jest bezpłatna. 

Na lodowisku można jeździć 
na specjalnych łyżwach, rolkach, 
wrotkach.

(PSK) 
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NOWA SEGREGACJA ŚMIECI OD 1 LIPCA 2019 R.
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Festyn na USTRONIU
25 maja 2019 roku Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Dział Społeczno  

– Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” zorganizowali 
Festyn Rodzinno-Integracyjny dla mieszkańców USTRONIA. Impreza 
odbyła się  już po raz drugi na terenie Parku USTRONIE przy ulicy  
Sandomierskiej. Honorowym patronatem imprezy był Prezydent  
Miasta Radomia Pan Radosław Witkowski.  

W tym dniu odbyły się: „Bieg Ustroniaka”, pokazy cyrkowej grupy 
„KLAUNIK”, swoją twórczość zaprezentowały dzieci i młodzież ucząca 
się i uczęszczająca do placówek oświatowych i oświatowo-kultural-
nych znajdujących się na terenie osiedla. Zorganizowana została rów-
nież loteria fantowa, z której dochód przekażemy na materiały do zajęć 
w świetlicach środowiskowych na osiedlu „Ustronie”. Koniec festynu 
uświetnił fantastyczny występ wokalno - muzyczny grupy „Halniacy” 
z Radomia. Dziękujemy serdecznie darczyńcom, którzy przekazali 
fanty na loterię, a są to: Radna Miasta Radomia Magdalena Lasota, 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, kino HELIOS, 
UPC, Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, 
Radomskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecz-
nego ADMINISTRATOR 
Sp. z o.o., Jump World. 
Partnerami medialnymi 
byli: Radio Rekord, Coza-
Dzień oraz Radio Plus.

 (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




