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Od 1 października 2006 
w naszej spółdzielni rozpo-
czął swoje działanie Zespół 
do Spraw Uwłaszczeń. Kilku, 
specjalnie oddelegowanych 
pracowników Spółdzielni ma 
za zadanie przyśpieszyć reali-
zację Ustawy o Uwłaszczeniu 
z 2000 roku.

 Przez 6 lat temat ten był 
traktowany nie tyle po maco-
szemu, co wręcz był sabotowa-
ny. Mieliśmy według słów jed-
nego z ważniejszych członków 
poprzedniej Rady Nadzorczej, 
do czynienia z „blokowaniem 
przez Zarząd i Radę Nadzorczą 
realizacji ustawy uwłaszczenio-
wej”. Przeglądając protokóły z 
posiedzeń nie sposób doszukać 
się jednak jego zastrzeżeń wo-
bec tych obstrukcyjnych dzia-
łań.

Ze strony Spółdzielni musi być 
wykonanych jeszcze wiele czynno-
ści, nim zostanie podpisany pierw-
szy akt notarialny. Podnoszone są 
uwagi co do sensowności podzia-
łu Spółdzielni na nieruchomości. 
Dla przykładu: Jednostkę Admini-
stracyjną „C” (ul. Osiedlowa) po-
dzielono na dwie nieruchomości: 
pierwsza to budynki po parzystej 

a druga po nieparzystej stronie 
ulicy. Są też takie nieruchomości, 
których podział został unieważ-
niony prawomocnymi wyrokami 
Sądu. Inne nieruchomości nie 
mają wciąż uregulowanych spraw 
gruntowych.

Przygotowując dokumenta-
cję już na wstępie trzeba będzie 
podjąć decyzję, czy piwnice po-
traktować jako pomieszczenia 
przynależne do poszczególnych 
lokali, a więc czy ich powierzch-
nia powinna wraz z powierzch-
nią mieszkalną stanowić przed-
miot odrębnej własności, czy 
może ustalić tylko udział w nie-
ruchomości wspólnej obejmują-
cej piwnice? Za tym ostatnim 
przemawia postanowienie Sądu 
Najwyższego z 8 czerwca 2006 r. 
że członek spółdzielni nie może 
żądać przypisania piwnicy do 
lokalu. Piwnice mogą pozostać 
częścią wspólną nieruchomości 
(sygn. Akt. II CSK 37/06).

WĄTPLIWOŚCI

Nadal nie wiadomo, jak 
Ustawodawca rozwiąże sze-
reg problemów zawartych 
w różnych projektach przygo-

towywanej nowelizacji ustawy 
spółdzielczej. Jeden z projek-
tów przewiduje, że w razie 
podziału nieruchomości stano-
wiącej własność spółdzielni, 
a polegającego na ustanowie-
niu własności choćby jednego 
lokalu na rzecz osoby innej niż 
spółdzielnia, hipoteka obcią-
żająca nieruchomość, zabez-
pieczająca kredyt (z którego 
środki finansowe przeznaczo-
no na potrzeby tej nierucho-
mości) obciąży wszystkie nie-
ruchomości utworzone przez 
podział. 

Po opublikowaniu wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego 
z 5 września 2006 r. dotyczą-
cego bonifikat obowiązujących 
podczas wykupu mieszkań sy-
tuacja się wcale nie wyjaśniła. 
Według jednych spółdzielnie 
nie powinny rozpatrywać 
wniosków o wykup złożonych 
po tej dacie i poczekać na 
wspomnianą wcześniej nowe-
lizację ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Inni specja-
liści twierdzą, że spółdzielnia 
ma możliwość sama ustalić 
korzystniejszy od ustawowego 
(50%) upust na wykup miesz-
kań. Zapis o tym powinien jed-
nak widnieć w jej statucie. Do 
czasu wyjaśnienia tych wszyst-
kich wątpliwości lepiej będzie 
poczekać na nowelizację.

Rozpoczynający swoje pra-
ce nowopowstały Zespół do 
Spraw Uwłaszczeń w pierwszej 
kolejności będzie więc wykony-
wał te prace, które muszą zo-
stać wykonane bez względu na 
przygotowywane rozwiązania 
ustawowe.

U W Ł A S Z C Z E N I E
będzie traktowane poważnie

G. Kotwicki

Łatwo można się przekonać, że nie jest to pierwszoplanowy temat 
dyskusji naszych polityków. Po dodaniu hasła „uwłaszczenie” w po-
pularnej wyszukiwarce internetowej Google na pierwszych miejscach 
widnieją „uwłaszczenie chłopów” oraz uwłaszczenie nomenklatury 
komunistycznej”. Odnośniki do hasła „uwłaszczenie” polegającego na 
wyodrębnieniu własności mieszkań znaleźć można bardziej w kręgu 
zainteresowań stowarzyszeń podobnych do „Naszego Osiedla”, niż 
dominujących organizacji życia politycznego i społecznego. 

Grzegorz Kotwicki
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W aktualnym stanie rozpozna-
nia skali zagrożeń (brak badań na 
obecność wolnych włókien azbestu 
w powietrzu. Brak pełnej iden-
tyfikacji wyrobów zawierających 
azbest) jak również, braku zgłosze-
nia uczestnictwa Spółdzielni Miesz-
kaniowej w gminnym „Programie 
usuwania azbestu” - nie mieliśmy 
na Ustroniu najmniejszych szans na 
pozbycie się szkodliwego azbestu 
z naszego otoczenia. Z tej smutnej 
konstatacji wypływa kilka pytań: 
– dlaczego teraz, po upływie kilku 

lat od wprowadzenia przepisów 
regulujących zasady obrotu 
azbestem w Polsce, a właściwie 
wprowadzające zakaz jego wy-
korzystywania okazuje się, że 
stoimy na początku drogi? 

– czyżby dotychczasowe władze 
Spółdzielni nie były świadome za-
grożenia, jakie dla ludzi i środowi-
ska powodują włókna azbestowe? 
A być może było tak, że, świadome 
to i owszem były, ale równie świa-
domie ignorowały problem. 
Nie da się ukryć, nikt nie lubi 

wielkich kłopotów i wielkich wy-
datków a niewątpliwie usunięcie 
azbestu z Ustronia będzie wielkim, 
kosztownym kłopotem. Nie możemy 
jednak tkwić dłużej w tym bezruchu. 
Zarządu wprawdzie nie ma od lipca 
br., ale problem azbestu niestety po-
został. Najwyższy czas zatem zacząć 
poważnie mówić o tym, ile mamy 
do zrobienia, i w jakiej kolejności. 
Na początek jednak przydałaby się 
garść informacji podstawowych o 
azbeście i zagrożeniach, jakie stwa-
rza dla naszego zdrowia. Musimy 
wszyscy wiedzieć, z czym mamy do 
czynienia. 

Co to jest azbest i w czym go 
spotkamy?

Azbest jako minerał użytkowy 
jest znany ludziom od czasów sta-
rożytnych. Jego wykorzystanie na 
masową skalę rozpoczęło się jednak 
dopiero od połowy ubiegłego wieku. 
Unikatowe właściwości fizyczne 
(niepalność i termoizolacyjność) 
sprawiły, że znalazł on zastosowa-
nie w budownictwie, motoryzacji, 
chemii, przemyśle maszynowym, 

włókienniczym i wielu innych. 
Maksymalne wydobycie azbestu 
na świecie zostało osiągnięte w 
1976r. W Polsce wzrost popularno-
ści azbestu nastąpił w latach 1960 
–1970. W tym okresie importowano 
do Polski 100tys. ton azbestu rocz-
nie, a więc ok. 2% produkcji świato-
wej. Do powszechnie stosowanych 
wyrobów z zawartością azbestu na-
leżały przede wszystkim materiały 
budowlane. Najczęściej stosowane 
materiały budowlane zawierające 
azbest dzieli się na trzy grupy:
• materiały zawierające włókna 

trudno odczepialne i silnie zwią-
zane ze spoiwem, szkodliwe dla 
zdrowia głównie przy obróbce 
mechanicznej oraz destrukcji 
spoiwa,

• materiały oraz wyroby zawiera-
jące włókna łatwo odczepialne 
i słabo związane ze spoiwem, 
o mniejszej twardości; szkodliwe 
dla zdrowia przy obróbce mecha-
nicznej, montażu i demontażu

• materiały i wyroby o spoiwie 
miękkim, kruchym, o małej 
gęstości, dające się rozkruszać 
w palcach; istnieje możliwość 
emisji włókien nawet bez obróbki 
mechanicznej - bardzo szkodliwe 
dla zdrowia (ich destrukcja na-
turalna związana ze starzeniem 
prowadzi do samoistnej emisji 
włókien, zwłaszcza w przypad-
ku wyrobów niezabezpieczonych 
czy uszkodzonych).
Zgodnie z tym podziałem mate-

riałów, do pierwszej grupy, a więc 
do materiałów zawierających 
włókna silnie związane ze spoiwem 
należy materiał azbestowo – ce-
mentowy w postaci płyt dekarskich, 
płyt izolacyjnych i rur azbestowo 
– cementowe bezciśnieniowych i 
ciśnieniowych.

Do drugiej grupy należą mate-
riały oraz wyroby zawierające włók-
na słabo związane ze spoiwem, któ-
re mają mniejsza twardość. Należą 
do nich takie izolacje jak np. płaszcz 
cementowo – azbestowy i płaszcz 
gipsowo – azbestowy, stosowane do 
izolowania przewodów cieplnych 
na zewnątrz budynków i płaszcz 

gipsowo – azbestowy. Do trzeciej 
grupy natomiast należą materiały 
oraz wyroby o spoiwie miękkim, o 
małej gęstości, łatwo kruszące się, 
najbardziej szkodliwe dla zdrowia. 
Należy do nich np. płótno areacyjne 
stosowane w ciepłownictwie.

Trzeba wiedzieć, że oprócz tych 
przykładowo wymienionych mate-
riałów budowlanych zawierających 
azbest jest on obecny w rynnach 
spustowych, w zsypach na śmieci w 
wielokondygnacyjnych budynkach 
mieszkalnych, w płytach okładzi-
nowych na ściany zewnętrzne oraz 
jako osłona balkonów i loggi oraz 
w kanałach wentylacyjnych. 

Udział wg danych literaturo-
wych azbestu w wyrobach azbesto-
wo - cementowych przedstawia się 
następująco:
- w płytach płaskich i prasowa-

nych - od 10 do 11%
- w płytach falistych - od 10 do 14%
- w rurach niskociśnieniowych - 

od 14 do 16% 
- w rurach wysokociśnieniowych 

- do 18% (czasem do 25%)
W innych wyrobach można spo-

tkać następujące udziały procento-
we azbestu:
- płaszcz cementowo – azbestowy 

- od 20 do 70%
- płaszcz gipsowo - cementowy - 

od 20 do 60%
- płaszcz ochronny sieci cieplnej 

- ok. 37%
- płyty ligno – cementowe FIBRO-

BET 
- płyty ligno- cementowe modyfi-

kowane - od 5 do 6%
Dlaczego azbest jest niebez-

pieczny?
Oddychanie powietrzem, w któ-

rym znajdują się niewidzialne dla 
oka włókna azbestu prowadzi do 
szeregu chorób układu oddecho-
wego:
• pylicy azbestowej (azbestozy)
• zmian opłucnowych
• raka płuc

Azbest staje się zagrożeniem dla 
zdrowia gdy dojdzie do korozji lub 
jakiegokolwiek uszkodzenia wyro-
bów zawierających azbest (łama-
nie, kruszenie, cięcie). Procesy te 
powodują uwalnianie się (emisję) 
włókien do powietrza i możliwość 
wdychania ich do płuc. Włókna 

AZBESTU nie uda się przeczekać
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azbestu mają średnicę czterokrotnie 
cieńszą od ludzkiego włosa. Bada-
nia dowiodły, że wszystkie włókna, 
których średnica jest mniejsza od 3 
mikrometrów, a długość większa 
niż 5 mikrometrów są respirabilne. 
Oznacza to, że wciągnięte wraz 
z powietrzem do płuc pozostaną 
tam na zawsze. Pył azbestowy nie 
tylko zanieczyszcza płuca, ale i 
mechanicznie je uszkadza. Ostre 
włókienka drażnią śluzówkę, co po-
woduje zwłóknienie tkanki płucnej 
i pośrednio proces nowotworowy. 
Organizm nie jest w stanie rozpu-
ścić włókien azbestu ze względu 
na ich dużą odporność chemiczną. 
Proces chorobowy jest długi – śred-
nio wynosi kilkanaście lat od chwili 
zetknięcia się z azbestem.

 Trzeba pamiętać o tym, że:
a/ azbest w wyrobach i materiałach 

jest bezpieczny jeżeli ich powłoki 
są nieuszkodzone,

b/ stopień szkodliwości materiałów 
zawierających azbest wzrasta 
wraz ze zwiększaniem się możli-
wości samoistnej emisji włókien 
(naturalne procesy starzenia się 
wyrobów, drgania obiektu, ruch 
powietrza).
Co wiemy dzisiaj o azbeście na 

USTRONIU.
 Zgodnie z wykazem miejsc wy-

stępowania materiałów zawierają-
cych azbest sporządzonym w Dziale 
Technicznym wiemy, że mamy:
 a/ azbest na balkonach
 - 6.969,00 m kw. płyt (ścianek),
 - 15.342,00 m kw. płyt (balustrd) 
b/ azbest w pionach burzowych - 

5.667,00 mb
c/ azbest w rurach zsypowych - 

3.751,00 mb
Nie były dotychczas wykazywa-

ne w informacjach dot. występo-
wania azbestu budynki ocieplone 
płytami ligno – cementowymi 
(30.384,05 m kw.) 

To cała wiedza na dzisiaj. Zdu-
miewające jest to, że nie wiedzieli-
śmy i nie chcieliśmy wiedzieć wię-
cej. Żadnych badań, ekspertyz – po 
prostu NIC.  

c.d.n. 
 

Członek Zarządu
Irena Radko

Radom, dnia 11 października 2006r.

Na kilkanaście dni przed roz-
poczęciem prac dociepleniowych 
budynków Spółdzielnia wywiesza 
na tablicach informacyjnych ogło-
szenie o konieczności zdemonto-
wania wszelkich instalacji balko-
nowych mogących uniemożliwiać 
pracę firmie wykonującej prace 
budowlane z tym związane. Cho-
dzi tu szczególnie o zamontowane 
na stałe kraty, daszki oraz panele 
ułożone na niedocieplanych ścia-
nach. Niestety, w sporadycznych 
przypadkach dochodzi do sytuacji, 
że właściciel mieszkania unie-
możliwia wykonanie tych prac. 
Wówczas następuje konieczność 
demontażu tych instalacji na jego 
koszt. 

Aby montaż wyżej wymie-
nionych instalacji nie miał cechy 
samowoli budowlanej należy wy-
konać kilka czynności: uzyskać 
zgodę właściciela budynku, zgłosić 
pisemnie staroście zamiar rozpo-
częcia prac przed rozpoczęciem 
montażu. Dla jasności trzeba do-
dać, że Spółdzielnia nie wyraża 
zgody na montaż krat na zewnątrz 
okien. 

Ustawa - Prawo budowlane 
normuje działalność obejmującą 
sprawy projektowania, budowy, 
utrzymania i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określa zasady 
działania organów administracji 
publicznej w tych dziedzinach.

Art. 30. 1. Zgłoszenia właści-
wemu organowi wymaga: (…)
3) budowa ogrodzeń od strony 

dróg, ulic, placów, torów kole-
jowych i innych miejsc publicz-
nych oraz ogrodzeń o wysokości 
powyżej 2,20 m i wykonywanie 
robót budowlanych polegają-
cych na instalowaniu:

a) krat na budynkach mieszkal-
nych wielorodzinnych, użytecz-
ności publicznej i zamieszkania 
zbiorowego oraz obiektach wpi-
sanych do rejestru zabytków.

Art. 51. 1. Przed upływem termi-
nu, o którym mowa w art. 50 
ust. 4, właściwy organ wydaje 
decyzję:

1) nakazującą zaniechanie dal-

Krata w oknie, loggia balkonowa
szych robót budowlanych bądź 
rozbiórkę obiektu lub jego czę-
ści, bądź doprowadzenie obiek-
tu do stanu poprzedniego albo

2) nakładającą obowiązek wyko-
nania określonych czynności 
w celu doprowadzenia wyko-
nywanych robót budowlanych 
do stanu zgodnego z prawem, 
określając termin ich wykona-
nia, lub

3) nakładającą obowiązek spo-
rządzenia i przedstawienia, 
w określonym terminie, pro-
jektu budowlanego zamienne-
go, uwzględniającego zmiany 
wynikające z dotychczas wy-
konanych robót budowlanych; 
przepisy dotyczące projektu 
budowlanego stosuje się odpo-
wiednio do zakresu tych zmian.
W przypadku wydania nakazu, 

o którym mowa w art. 50a pkt 2, 
decyzje, o których mowa w pkt 2 
lub 3, wydaje się po wykonaniu 
obowiązku określonego w tym 
nakazie.
2. Inwestor zawiadamia właści-

wy organ o wykonaniu obo-
wiązków, o których mowa w 
ust. 1 pkt 2 lub 3, i występuje 
z wnioskiem o wydanie pozwo-
lenia na wznowienie robót bu-
dowlanych.

3. Właściwy organ po sprawdze-
niu wykonania obowiązków, 
o których mowa w ust. 1 pkt 
2 i 3, wydaje decyzję w spra-
wie zatwierdzenia projektu 
budowlanego zamiennego i po-
zwolenia na wznowienie robót 
budowlanych. Przepisy art. 35, 
z wyjątkiem przepisu ust. 1 pkt 
1 lit. b, stosuje się odpowiednio.

4. W razie niewykonania obowiąz-
ków, o których mowa w ust. 1 pkt 
2 i 3, właściwy organ nakazuje, 
w drodze decyzji, zaniechanie 
dalszych robót budowlanych 
bądź rozbiórkę obiektu lub jego 
części, bądź doprowadzenie 
obiektu do stanu poprzedniego.

Tekst jednolity Ustawy – prawo budow-

lane dostępny jest pod adresem: http://bap-

psp.lex.pl/serwis/du/2003/2016.htm
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10.11.2006r. w Klubie 
Osiedlowym „Ustronie” 
od godziny 16°°. Wszel-
kich informacji udziela 
Klub Osiedlowy tel. 
048 385-74-15.

Kierownictwo Klu-
bu Osiedlowego „Ustro-
nie” zaprasza wszyst-
kich pasjonatów, ludzi 
z pasją do współpracy 

Osiedle Ustronie we wrze-
śniu zyskało od Władz Miasta 
nowe urządzenia rekreacyjne 
które zostały ustawione:
1. stół do tenisa - obok górki 

saneczkowej - jedn. „B”
2. stół do tenisa - przy ul. Osie-

dlowej 7 i 11- jedn. „C”
3. stół do tenisa - przy ul. 

Osiedlowej pomiędzy blo-
kiem 16 i 18-jedn”C”

4. stół do tenisa - przy ul. 
Ostrowieckiej 3 - jedn.”P”

5. stół do tenisa i 2 kosze do 
koszykówki - przy ul. Świę-
tokrzyskiej 25 - jedn.”M”.

6. 2 kosze do koszykówki - 
przy ul. Sandomierskiej 14 
- jedn.”B”
Tereny przy tych urządze-

niach jeszcze w tym roku zo-
staną utwardzone, natomiast 
pola do gry w koszykówkę 
będą pomalowane na wiosnę 
2007 r.

Zarząd Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Ustronie” planuje 
podjęcie działań w celu pozy-
skania od Władz Miasta więk-
szej ilości tego typu urządzeń 
co pozwoli na efektywne za-
gospodarowanie czasu wolne-
go dzieci i młodzieży. Zapra-
szamy mieszkańców Osiedla 
„Ustronie” na spotkanie z pie-
śnią patriotyczną i do udziału 
w konkursie plastycznym. 
Imprezy te odbędą się w dn. 

Informacja dotycząca zajęć odbywających się
w Klubie Osiedlowym UstronieNowe

u r z ąd zen i a 
rekreacyjne

w zakresie kultury, sztuki, 
rekreacji. Zapewniamy, że 
każda inicjatywa i propozy-
cja mieszkańców zostanie 
przeanalizowana w miarę 
możliwości i środków będzie 
realizowana.

„Razem - znaczy fajniej, 
przyjemniej i weselej”. 

Jan Walczak
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Od trzech miesięcy mamy nowy 
Zarząd spółdzielni. Zawdzięczamy 
to działaniom podjętym przez wa-
sze stowarzyszenie, Czy możecie 
panowie powiedzieć jak doszło do 
tych zmian?

P i o t r  K O T W I C K I : NA-
SZE OSIEDLE powstało blisko 
dwa lata temu. Początkowo spoty-
kaliśmy się przy parafii. Stowarzy-
szenie założyła grupa lokatorów 
chcąca zmienić dotychczasowy 
sposób zarządzania Spółdzielnią. 
Naszym zdaniem był on wyjątko-
wo nieefektywny. Dziś wiemy że 
w wielu przypadkach mieliśmy do 
czynienia z wyjątkową niekompe-
tencją, czy wręcz niechlujstwem. 
Stary zarząd blokował też proces 
uwłaszczenia naszych mieszkań-
ców.

Na czym to polegało?
K a r o l  S O Ń T A : Chociaż-

by na braku chęci rozpatrzenia 
około tysiąca wniosków uwłasz-
czeniowych, składanych już od 
pięciu lat. Brakowało ponadto 
właściwej informacji na temat 
korzyści jakie niesie za sobą 
uwłaszczenie. Stąd też wielu lu-
dzi do dziś nie rozumie że lepiej 
jest być na swoim.

Wybory na nowych członków 
Rady Nadzorczej i na delegatów od-
były się ponad rok Mimo że wygrało 
je NASZE OSIEDLE, zarząd udało 
się wam zmienić dopiero teraz. Dla-
czego trwało to tak długo?

Piotr KOTWICKI: Osoby 
związane z poprzednim układem 
próbowały podważyć wyniki de-
mokratycznych wyborów, odwo-
łując się do sądu. Nie wskórały 
jednak nic. Uzasadnienia korzyst-

nych dla nas wyroków wydane 
przez Sąd były bowiem do tego 
stopnia, że nawet nie próbowały 

się od nich odwoływać.
NASZE OSIEDLE osiągnęło 

już sukces. Jakie zadania stawiacie 
sobie na dziś?

Karol SOŃTA: Stowarzysze-
nie liczy kilkadziesiąt osób. Są 
wśród nas Delegaci na zebranie 
przedstawicieli, członkowie 
Rady Nadzorczej i Zarządu. 
Spotykamy się w każdy czwar-
tek o 17.00 w Klubie Osiedlo-
wym. Prowadzimy tam dyskusję 
na temat bieżącej działalności 
spółdzielni. Spotkania te mają 
charakter otwarty. Zapraszamy 
na nie wszystkich spółdziel-
ców do wspólnej debaty. Jeżeli 
ktoś ma jakiś pomysł, uwagi, 

Z M I E N I A M Y  N A S Z E  O S I E D L E
Wywiad z przewodniczącymi Stowarzyszenia Obrony Praw Lokatorów NASZE OSIE-

DLE Piotrem KOTWICKIM i Karolem SOŃTĄ.

dostrzega jakieś nieprawidło-
wości będzie szczególnie mile 
widziany.

Piotr Kotwicki wiceprzewodniczący
Stowarzyszenia NASZE OSIEDLE.

Redakcja

A co do konkretów?
Piotr KOTWICKI: Jesteśmy 

wdzięczni wszystkim tym którzy 
nam tak licznie zaufali. Mamy 
świadomość że nie możemy za-
wieść tego zaufania. Dziś wypra-
cowujemy konkretne sposoby na 
uzdrowienie działalności osiedla. 
Ustronie nie jest jednak samoist-
ną wyspą Musimy dążyć do jak 
najlepszej współpracy z Władza-
mi Miasta. Da nam to podstawę 
zrealizowania naszych najważ-
niejszych celów oddłużenia spół-
dzielni, uwłaszczenia mieszkań-
ców a przede wszystkim poprawy 
bezpieczeństwa.

http://www.ustronie.radom.pl * sm@ustronie.radom.pl
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„Prawo własności fundamen-
tem porządku społecznego i rozwoju 
cywilizacji” – pod takim hasłem 
odbywał się tegoroczny, już trzeci 
z kolei, Kongres Konserwatywny 
w Krakowie, zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Kultury Chrześci-
jańskiej im. ks. Piotra Skargi.

Otwierając Kongres prezes 
SKCh Sławomir Olejniczak zapre-
zentował wydaną właśnie przez 
Stowarzyszenie książkę Adolpho 
Lindenberga pt. „Wolny rynek 
w społeczeństwie chrześcijańskim”. 
Autor książki - znany brazylijski biz-
nesmen w doskonały i przystępny 
sposób dokonuje przeglądu rozma-
itych teorii ekonomicznych z punk-
tu widzenia nauczania Kościoła, 
ale również - co warto podkreślić 
- praktyki ekonomicznej, którą na-
był podczas swojej prawie 50 letniej 
działalności.

Ponad 100 gości zebranych w sa-
li lustrzanej Hotelu Grand mogło 
wysłuchać wykładów zaproszonych 
prelegentów. Na początek wybitny 
polski etyk, ks. Prof. Tadeusz Ślipko 
poddał analizie interpretacje prawa 
własności zaproponowane w roz-

Prawo własności
to fundament

maitych odmianach ideologii socja-
listycznych i liberalnych, krytykując 
je następnie z punktu widzenia etyki 
chrześcijańskiej.

Książe Paul Oldenburg, poto-
mek wybitnej arystokratycznej ro-
dziny niemieckiej mówił na temat 
rewolucyjnych przemian w ekono-

mii ostatnich stuleci i ich roli w pro-
cesie niszczenia tradycyjnego spo-
łeczeństwa. Wreszcie Julio Loredo 
z włoskiego Stowarzyszenia Obrony 
Tradycji, Rodziny i Własności (TFP) 
przedstawił zmierzające do obrony 
własności prywatnej działania sto-
warzyszeń TFP na całym świecie, 
w tym zwłaszcza na kontynencie 
południowoamerykańskim.

Po niedługiej przerwie o dłu-
goletnich bojach o powszechne 
uwłaszczenie, którego istotą jest jak 
najszersza dystrybucja własności 
prywatnej, opowiadał natomiast 
prof. Adam Biela, senator RP, zaś 
Michael Miller, który przybył na 
Kongres ze Stanów Zjednoczonych 
wygłosił wykład pt. „Znaczenie 
własności prywatnej dla rozwoju 
społeczeństwa”. Kongres zakończył 
koncert muzyki klasycznej.

Redakcja

W Kongresie uczestniczyli m.in. Senator RP Adam Biela(drugi z prawej) przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Nasze Osiedle” Karol Sońta i Piotr Kotwicki (w drugim rzędzie po prawej).

W związku z rozpowszech-
nianymi przez pana senatora 
Andrzeja Łuczyckiego fałszywy-
mi informacjami na temat kon-
kursu na członków Zarządu S.M 
„Ustronie” oświadczamy, że po-
stępowanie konkursowe odbywa 
się zgodnie z uchwalonym przez 
Radę Nadzorczą Regulaminem.

Ponieważ procedura przewi-
duje prowadzenie z kandydata-
mi rozmów kwalifikacyjnych, 
z oczywistych względów nie 
było możliwe dokonanie wyboru 
Prezesa i pozostałych członków 
Zarządu w dniu otwarcia ofert. 

Ponadto postępowanie kon-
kursowe utajnione zostało jedynie 
w zakresie ujawniania danych 
osobowych kandydatów na człon-
ków Zarządu. 

Rada Nadzorcza i Zarząd S.M 
„Ustronie” działają w interesie 
mieszkańców osiedla i podejmują 
decyzje zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami i bez zbędnej zwło-
ki o nich informują.

Za niezrozumiałe i szkodliwe 
uznajemy wypowiedzi pana An-
drzeja Łuczyckiego publikowane 
w lokalnych mediach odnoszące 
się do działalności władz Spół-
dzielni.

 
Przewodniczący RN  SM USTRONIE

 Jan Zelek

Prezes Zarządu SM  USTRONIE
Grzegorz Kotwicki

Rada Nadzorcza
Radom 2006-10-18
S.M. USTRONIE

Członkowie Rady Nadzor-
czej przyjmują spółdzielców 
w każdy poniedziałek od 
godz. 15.30 do 17.00 w pokoju 
20 na parterze przy wejściu

Bezpłatnych porad praw-
nych dla członków Spółdziel-
ni udziela nasz prawnik Karol 
Sońta w każdy poniedziałek 
w godz. 15.00 - 17.00


