
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA KONKURSY

Od 2015 roku Zespół Outsiders pod barwami naszej spółdzielni muzykuje w Pra-
cowni muzycznej Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE. To grupa ludzi, których łączy 
wspólna pasja- muzyka. Graja różne rodzaje muzyki zaczynając od szant kończąc na sta-

rych dobrych klasykach. Od początku 
istnienia zespołu tworzą go: Paweł 
Kresiński i Robert Małek. Z czasem do 
zespołu dołączyli: Joanna Tuzimek, 
Łukasz Listek, Sylwester Budzisz, Klau-
dia Mazurkiewicz, Zosia Kolasa, Nina 
Kowalczyk i Katarzyna Niedzielska, 
Magdalena Kapciak, Julia Fiodorow  
i wiele wiele innych …. w między cza-
sie utworzyły się z miłości do muzyki 
zespoły: Szekle oraz Loud Girls.

Mamy za sobą, jako społeczność 
spółdzielcza kolejne Walne Zgromadzenie 
członków Sp-ni Mieszkaniowej Ustronie 
odbyte w dniu 11 maja 2018r. Tegoroczne 
WZ miało za zadanie dokonać zmian  
w Statucie Sp-ni wynikających z nowelizacji 
Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, 
która nastąpiła od 09.09.2017 r. Zmiany 
były bardzo obszerne, wymagały dokona-
nia w obecnie istniejącym Statucie zmian 
w 152 paragrafach. Był to najbardziej cza-
sochłonny element WZ, ponieważ każda 
zmiana musiała być głosowana kwalifiko-
waną większością głosów członków uczest-
niczących w WZ. Dalsze punkty obrad to 
sprawozdania z działalności Zarządu Spół-
dzielni oraz Rady Nadzorczej. Po przed-
stawieniu obu sprawozdań rozpoczęła się 
dyskusja. Następny punkt to Sprawozda-
nie Finansowe najważniejszy dokument 
obrazujący działalność gospodarczą oraz 
wyniki działalności całej Sp-ni w świetle 
badań pokontrolnych przeprowadzonych 
przez zespół biegłych rewidentów. 

Podstawowe normy współżycia 
społecznego mieszkańców

Zapisy Regulaminu zasad użytkowania 
lokali i porządku domowego w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu.

§ 19: 
1. Warunkiem zgodnego współżycia 

wszystkich mieszkańców osiedla (domu) jest 
wzajemna pomoc i poszanowanie spokoju. 

2. Dzieci powinny bawić się w miejscach 
na ten cel przeznaczonych. Za szkody spowo-
dowane przez dzieci odpowiedzialność mate-
rialną ponoszą rodzice lub opiekunowie. 

3. Mieszkańców budynków obowiązuje 
zachowanie ciszy w godzinach nocnych od 
2200 do 600 .

4. W godzinach ciszy zabrania się  
w szczególności - głośnej gry na instrumentach 
muzycznych, głośnego odbioru audycji radio-
wych i telewizyjnych, śpiewu, hałasowania lub 
innego zakłócania spokoju. Mieszkańcy obo-
wiązani są także do 10 przestrzegania porządku 
domowego niezależnie od pory dnia, czy nocy  
i powstrzymanie się od takich zachowań, które 
byłyby uciążliwe dla innych mieszkańców. 

5. W dni świąteczne przez całą dobę 
obowiązuje całkowity zakaz wykonywania gło-
śnych prac. 

6. Zabrania się spożywania alkoholu na 
klatkach schodowych w budynkach Spółdzielni 
oraz ich otoczeniu. 

§ 20:
1. Trzymanie w mieszkaniach psów  

i innych zwierząt jest dopuszczalne o ile zwie-
rzęta nie zagrażają zdrowiu oraz nie zakłócają 
spokoju, a ich posiadacze są w stanie zagwa-
rantować im odpowiednią opiekę i przestrze-
gać wymogów sanitarnoporządkowych. 

2. Psy mogą być wyprowadzane na smy-
czy i w kagańcu. Ze względu na dokonywane 
przez psy szkody w zieleni, kwiatach i krze-
wach spuszczanie ich ze smyczy na terenach 
Spółdzielni jest niedopuszczalne. 

3. Za wszystkie szkody spowodowane 
przez psy w budynkach i ich otoczeniu,  
a zwłaszcza na terenach zielonych odpowia-
dają ich posiadacze. 

4. Osoby posiadające psa obowiązane są 
do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 
przez psa na klatce schodowej lub w innych 
pomieszczeniach budynku służących do wspól-
nego użytku oraz na terenach zewnętrznych. 

§ 21:
1. Parkowanie motocykli i samochodów 

jest dozwolone w miejscach wyznaczonych 
przez Spółdzielnię, zgodnie z obowiązującym 
na terenie osiedla opracowaniem w zakresie 
organizacji ruchu. 

2. Zabrania się wjeżdżania na zieleńce, 
kwietniki, chodniki i przejścia dla pieszych  
i zastawiania wejść do klatek schodowych.
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W przedstawionych opiniach Spół-
dzielnia nasza jawi się, jako podmiot pra-
widłowo zarządzany przez specjalistów 
posiadających niezbędne kwalifikacje, 
działająca pod nadzorem i w uzgodnieniu 
z Radą Nadzorczą. Polityka finansowa pro-
wadzona jest w sposób prawidłowy pozwa-
lający na realizację planowanych zadań bez 
obawy o środki finansowe. Spółdzielnia 
posiada dobrą płynność finansową oraz 
wypracowała na działalności gospodarczej 
zysk bilansowy w kwocie ok 1.300.000,00 
zł, którego podziału dokonali członkowie 
uczestniczący w obradach WZ z przezna-
czeniem na dofinansowanie opłaty na fun-
dusz remontowy dla członków Spółdzielni 
w kwocie ok. 900.000,00 zł, natomiast 
kwota ok. 400.000,00 zł na zasilenie fundu-
szu zasobowego Spółdzielni. W tej sytuacji 
bardzo ważny był moment udzielenia abso-
lutorium członkom Zarządu. Panowie Piotr 
Skoczylas Prezes Zarządu, Jerzy Dąbrowski- 
Z-ca Prezesa ds. Technicznych oraz Robert 
Pyzara –Główny Księgowy Członek Zarządu 
otrzymali absolutorium w indywidualnych 
głosowaniach. Na obrady Walnego Zgroma-

dzenia przybył także Wiceprezydent Miasta 
Pan Konrad Frysztak, który przedstawił pro-
pozycję Zarządu Miasta zlokalizowania na 
terenach Ustronia przyległych do jednostki 
C w obrębie ulicy Osiedlowej 11; 13, oraz ul. 
Grzecznarowskiego i Kwiatkowskiego - kom-
pleksu rekreacyjno-parkowego z odtworze-
niem wioski indiańskiej, która była symbo-
lem naszego Osiedla. Koszt takiej inwestycji 
Zarząd Miasta wycenił na kwotę 4-5 mln. 
Warunkiem realizacji tej inwestycji jest 
przekazanie przez SM Ustronie na rzecz 
miasta terenu przyległego do Jednostki C 
osiedla, gdzie to przedsięwzięcie może być 
zlokalizowane. Decyzja w tej sprawie może 
być podjęta tylko przez Walne Zgromadze-
nie, tak więc zachodzi konieczność zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
w tym temacie. Inwestycja Miasta przyda-
łaby naszym terenom dodatkowej atrakcyj-
ności-  miejsca, gdzie można by spokojnie 
realizować cele rekreacyjne dla młodych 
i starszych członków naszej spółdzielczej 
społeczności. Koncepcja zagospodarowania 
przedmiotowych działek będzie konsulto-
wana ze Spółdzielnią zgodnie z obietnicą 

Pana Prezydenta K. Frysztaka.
A teraz chwila refleksji. Smutny jest 

fakt, że w obradach WZ, gdzie podejmowane 
są decyzje dotyczące istotnych spraw Sp-ni 
bierze udział mała liczba członków. Drugim, 
bardzo istotnym faktem jest sprawa uczest-
nictwa w obradach ludzi młodych, których 
można było policzyć na palcach jednej ręki. 
To przykre, że ludzie młodzi nie garną się 
do uczestnictwa w spotkaniach, na których 
zapadają decyzje dotyczące dalszego funk-
cjonowania Spółdzielni. I na zakończenie 
refleksja na temat demokracji i swobody 
wypowiedzi. Niektórzy zapominają, że wol-
ność wypowiedzi nie polega na bezkarnym 
obrażaniu i pomawianiu innych na forum 
publicznym. Wolność wypowiedzi tak, – ale 
odpowiedzialność za wypowiadane słowa 
to właśnie podstawa demokracji.

Pozdrawiam wszystkich mieszkańców 
SM Ustronie życząc, aby zamieszkiwanie  
w zasobach Spółdzielni sprawiało wszyst-
kim dużo zadowolenia.

Ireneusz Owczarek
 – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
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Duży wpływ na utworzenie zespołu miała druhna Magdalena 
Bieńkowska (pedagog, założycielka Harcerskiego Klubu Turystycz-
nego „Bractwo Dębowego Liścia” – BRA –DE-LI), która przez wiele 
lat wychowała wieli wspaniałych muzyków, którzy odnoszą sukcesy 
muzyczne i wokalne w Polsce i za granicą. Outsiders zdobywają 
liczne nagrody na dużych festiwalach piosenki m.in. w Legionowie, 
Rawie Mazowieckiej, Lublinie, Iłży i Radomiu.

(AJ)

TRIENNALE ZESPOŁU OUTSIDERS
Z okazji triennale pracy artystycznej  

serdeczne życzenia dalszych sukcesów, 
kolejnych lat działalności artystycznej oraz 
spełnienia wszystkich planów i zamierzeń
 składają

Rada Nadzorcza oraz Zarząd
SM „USTRONIE”
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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 – 880 916 505
Jednostka C – 607 101 809
Jednostka M – 880 916 505

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045
POGOTOWIE DŹWIGOWE

W SM USTRONIE




