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Bezpieczne 
użytkowanie 

mieszkań
– co powinniśmy wiedzieć

Czy wiemy, że my, jako użytkownicy 
lokali, również mamy określone obowiązki?

Mówi o nich wewnętrzny regulamin 
Spółdzielni a także kodeks cywilny i ustawa  
o ochronie lokatorów. Nieprzestrzeganie okre-
ślonych zasad, skutkować może nawet sank-
cjami karnymi. O czym zatem trzeba pamię-
tać?

Przestrzegaj porządku
Zasady porządku domowego określają 

ustalone zwyczaje a przede wszystkim regula-
min porządku domowego sporządzany przez 
Spółdzielnię.

Wiadomo, że nie można hałasować 
nocą ani zakłócać spokoju sąsiadom libacjami  
i awanturami. Nie można palić papierosów  
w piwnicach, na korytarzach i klatkach scho-
dowych ani też zastawiać przejść, strychów, 
korytarzy i klatek schodowych prywatnymi 
przedmiotami. Chodzi także o bezpieczeń-
stwo przeciwpożarowe. Za „nieostrożne 
obchodzenie się z ogniem lub działania 
sprzeczne z przepisami dotyczącymi zapobie-
gania i zwalczania pożarów” można dostać 
naganę lub grzywnę. 

Dokończenie na stronie 2.

Bal Sylwestrowy Seniorów
Kolejny rok seniorzy z Klubu Emerytów, Rencistów  i Inwalidów gościli w Klubie Osiedlowym 

„USTRONIE”, gdzie wspólnie bawili się na sylwestrowym balu zorganizowanym przez Zarząd Koła.
Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów działa w Klubie Osiedlowym już wiele lat. Cieszy 

się on ogromnym zainteresowaniem, bo ilość jego członków liczy już sobie ponad 100 osób.  
Dla seniorów oprócz wspólnych spotkań w klubie, oferuje się także dodatkowe atrakcje, takie jak 
spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia do kina i teatru,  prelekcje, wczasy czy wyjazdy.

Okazją jest także coroczny bal sylwestrowy, na którym seniorzy żegnali Stary i witali Nowy 
Rok przede wszystkim tańcem i zabawą. 

Życzenia noworoczne złożyli wszystkim sylwestrowiczom Pan Piotr Skoczylas – Prezes S.M. 
„USTRONIE”, Agata Jasińska – kierownik  Klubu Działu Społeczno-Kulturalnego” oraz  Włodzi-

mierz Harenza Przewod-
niczący Koła Emerytów 
„Ustronie”.

Zabawa trwała do 
samego rana….. 

Z okazji Nowego – 
2017 Roku Zarząd Koła 
nr 2 USTRONIE Związku 
Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów życzy Pań-
stwu zdrowia, wielu lat 
życia oraz aby każdy 
następny dzień upływał 
wypełniony słońcem, 
miłością bliskich i sza-
cunkiem otoczenia.

(AJ)

JASEŁKA NA USTRONIU
Trudno nam sobie 

wyobrazić Święta Bożego Naro-
dzenia bez choinki, kolęd czy 
szopki. Dlatego tez uczestnicy 
zajęć w naszych osiedlowych 
świetlicach pod opieką instruk-
tora świetlicy „Kubuś” Pani 
Joanny Chudzińskiej przygoto-
wali w tym roku przedstawie-
nie bożonarodzeniowe „JASE-
ŁAKA NA USTRONIU”. Jasełka 
to widowisko przedstawiające 
narodzenie Chrystusa. Ich 
nazwa wywodzi się od staro-
polskiego słowa jasło, oznacza-
jącego żłób. 

Dzieci i młodzież zaprosiły 
nas na wędrówkę do żydowskiego Betlejem i krańce świata, skąd rozeszła się Dobra Nowina. 

Dokończenie na stronie 2.
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Dbaj o czystość
Musimy chronić przed uszkodzeniem 

i dewastacją pomieszczenia użytkowane 
wspólnie (windy, korytarze, klatki schodowe, 
strychy, zsypy, pomieszczenia gospodarcze  
i otoczenie budynku). Jeśli więc dziecko zbije 
szybę, pomaluje sprayem ścianę, odpowiemy 
za to my. Powinniśmy też pilnować, by dzieci 
nie śmieciły, nie niszczyły krzewów i kwiatów. 
Musimy również sprzątać po swoim psie. 
Kodeks wykroczeń przewiduje bowiem za 
zanieczyszczenie i zaśmiecanie miejsc publicz-
nych, za niszczenie roślinności, trawników lub 
zieleńców naganę lub karę grzywny.

Posegregowane śmieci wyrzucamy tylko 
do kontenerów, pamiętając o tym, by surowce 
wtórne znalazły się w specjalnych pojemni-
kach. Nie możemy do nich wrzucać wszystkich 
odpadów. Np. na gruz po remoncie lokalu, 
stare drzwi i okna, zużyty sprzęt AGD zwykle 
sami powinniśmy wynająć kontener. Możliwe 
jest również porozumienie się ze Spółdzielnia 

w tym zakresie.
Remontuj mieszkanie
Powinniśmy też nasze lokale mieszkalne 

utrzymywać we właściwym stanie technicz-
nym. Ustawa szczegółowo określa nasze obo-
wiązki. Do nas należy naprawa i konserwacja 
podłóg, okien i drzwi, kuchenek gazowych, 
elektrycznych, wanien, brodzików, WC, umy-
walek i zlewozmywaków wraz z syfonami  
i bateriami (łącznie z ich wymianą na nowe 
w razie konieczności). Powinniśmy też dbać  
o konserwację i naprawę instalacji elektrycz-
nej, która też może być przyczyną niebez-
piecznych pożarów. Pożary powstają przede 
wszystkim tam, gdzie ochrona przeciwpoża-
rowa nie jest należycie zorganizowana i gdzie 
nie przestrzega się elementarnych zasad użyt-
kowania budynku i otaczającego go terenu.

KIEDY TRZEBA UDOSTĘPNIĆ MIESZKA-
NIE

Po ustaleniu terminu musimy udostęp-
nić mieszkanie, by można było sprawdzić stan 

techniczny lokalu, np. szczelność instalacji 
gazowej. W razie awarii grożącej powstaniem 
szkody, np. w chwili pęknięcia rury z wodą, 
musimy mieszkanie udostępnić od razu.  
A gdy lokator jest nieobecny lub nie chce 
wpuścić do mieszkania? Zarządca  może wejść 
do mieszkania w asyście policjanta, strażnika 
miejskiego, a jeśli sytuacja tego wymaga  
- straży pożarnej. Jeśli otwarcie lokalu nastą-
piło, gdy nie było nas w domu lub znajdowały 
się w nim tylko dzieci, Zarządca jest zobowią-
zany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim 
rzeczy aż do czasu naszego przybycia.

Pamiętajmy wszystkie te działania mają 
na celu poprawę bezpieczeństwa nas samych 
jak również naszych sąsiadów. Warto więc 
przestrzegać zasad współżycia w określonej 
społeczności.

KR

Wśród widzów byli mieszkańcy naszego 
osiedla oraz: Pan Piotr Skoczylas – Prezes 
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRO-
NIE” i przedstawiciele naszej Rady Nadzorczej 
- panowie: Zdzisław Feldo, Marek Rożniata 
oraz Zbigniew Zieliński – członkowie Komisji 
Społeczno – Kulturalnej.

Po przedstawieniu rozstrzygnięte zostały 
dwa konkursy plastyczne : „Kartka i ozdoba 
bożonarodzeniowa” ogłoszone przez Dział 
Społeczno – Kulturalny. 

Występujący aktorzy i kolędnicy otrzy-
mali gromkie brawa i słodkie nagrody od Rady 
Nadzorczej oraz Zarządu SM ”USTRONIE”. 

Ko l ę d y, 
w z a j e m n e 
ż y c z e n i a , 
które zakoń-
czyły spotka-
nie, pozwoliły 
w s z y s t k i m 
wczuć się w 
a t m o s f e r ę 
świąt, pełną 
ciepła, radości 
i bliskości.

(AJ)

Dokończenie ze strony 1..

WSPOMNIENIE ... 
W dniu 

11.01.2017 r. 
zmarł długo-
letni miesz-
kaniec osie-
dla Ustronie, 
inicjator akcji 
„Zielone Płuca 
dla Ustronia” 
– Pan Edward 
Śpiewak

Śladów dobra w życiu takiej osoby, jaką 
był Pan Edward Śpiewak nietrudno się doszu-
kać – zarówno swym bliskim jak i dalszym zna-
jomym dał się poznać jako osoba o pogodnym 
usposobieniu – zawsze uśmiechnięty, życzliwy, 
optymistycznie nastawiony do świata i ludzi. 

Był osobą pełną życia, mającą szereg 
zainteresowań i pasji. 

Pan Edward Śpiewak bez wątpienia 
przyczynił się do upiększenia naszego osie-
dla a także do utworzenia Parku Ustronie.  
To dzięki niemu powstała Aleja Buków przy  
ul. Ostrowieckiej, która symbolizuje kanoniza-
cję papieża Jana Pawła II.

Mieszkańcy Ustronia zapamiętają go 
na pewno jako człowieka, który swym cha-
rakterem, postawą życiową, poświęceniem 
dla najbliższych, pogodą ducha, otwartością  
i życzliwością wobec drugiego człowieka 
dawał przykład nie jednej osobie.

ZARZĄD I RADA NADZORCZA SM USTRONIE

JASEŁKA NA USTRONIU
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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



-4-



-5-





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 odmowę 
publikacji takich materiałów.

Przez 17 lat połączyła wielu młodych 
ludzi. Pomogła kilku tysiącom uczniów  
w całej Polsce, dając możliwość rozwoju, reali-
zacji swoich pasji, a przede wszystkim szansę 
na edukację i lepsze jutro. Fundacja „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” od 2000 roku prowadzi 
największy i wyjątkowy program stypendialny, 
wspierając zdolną młodzież z niezamożnych 
rodzin i małych miejscowości. Wyjątkowy, bo 
taka właśnie dla samych stypendystów jest 
Fundacja. To nie tylko organizacja, od której 
otrzymują stypendium. Dla tych młodych ludzi 
to coś więcej. Mówią, że Fundacja jest dla nich 
rodziną. Dała im niezwykły dar: wspólnotę. 
Ci młodzi ludzie poznali się dzięki corocznym 
obozom formacyjno-integracyjnym organizo-
wanym przez Fundację. Młodzi ludzie z całej 
Polski, którzy wierzą w Boga, dla których auto-
rytetem jest św. Jan Paweł II, którzy wyznają 
ten sam system wartości. Przyjaźnią się, sza-
nują, kochają. Są ze sobą i dla siebie. A co naj-
ważniejsze – wspólnie budują najwspanialszy, 
bo Żywy Pomnik św. Jana Pawła II. Dziś tworzy 
go 2300 gimnazjalistów, licealistów i studen-
tów z całej Polski. 

Nie można zrezygnować z ludzi, któ-
rych się najzwyczajniej w świecie poko-
chało…

Nauczanie św. Jana Pawła II było Kata-
rzynie bliskie jeszcze zanim została stypen-
dystką. Jeszcze za życia Ojca Świętego, wspól-
nie z klasą wysyłała do Watykanu kartki i listy. 
Św. Jan Paweł II był dla niej autorytetem już 
od najmłodszych lat. I mimo upływu czasu, 
wciąż mieszka głęboko w jej sercu. Swoją przy-
godę z Fundacją rozpoczęła ponad 8 lat temu. 
Gdy dowiedziała się, że została stypendystką 
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, zro-
zumiała, że będzie częścią czegoś pięknego. 
 I tak się stało – dziś wspólnie z przyjaciółmi 
jest cegiełką Żywego Pomnika św. Jana Pawła 
II. Katarzyna studiuje muzykologię na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim. Specjalizuje się 
w krytyce i dziennikarstwie muzycznym. Na co 
dzień radosna i wesoła dziewczyna o ogrom-
nym sercu i wielkim muzycznym talencie – jest 
jedną z solistek zespołu „Tylko Ty” stworzonego 
przez stypendystów. To właśnie tam, od 2012 
roku, pod czujnym okiem znanego dyrygenta  
i kompozytora muzyki chrześcijańskiej, 
Huberta Kowalskiego, może wraz z innymi 
podopiecznymi Fundacji muzyką i śpiewem 
wielbić Boga.  Przełomowym momentem  
w życiu Katarzyny jako stypendystki był jej 
pierwszy obóz formacyjno-integracyjny. Jako 
13-letnia dziewczynka doświadczyła czym jest 
wspólnota, poznała ludzi, którzy tak jak ona 

wierzą w Boga, wyznają te same wartości. 
I zrozumiała, że Fundacja to nie tylko stypen-
dium. To przede wszystkim ludzie, których dziś 
traktuje jak rodzinę. Nie wie, jak wyglądałoby 
teraz jej życie, gdyby nie Fundacja. Ale jednego 
jest pewna i sama to podkreśla: Nie można 
zrezygnować z ludzi, których się najzwyczajniej  
w świecie pokochało.

2300 serc młodych ludzi poznało się, 
pokochało i stworzyło wielką rodzinę pod-
opiecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąc-
lecia”. Stało się to przede wszystkim dzięki 
ludziom, którzy wyciągnęli do nich pomocną 
dłoń. Ludziom, którzy zdecydowali się wes-
przeć to <<dzieło>> i dorzucić swoją cegiełkę 
do budowy Żywego Pomnika św. Jana Pawła 
II. To właśnie oni są aniołami, dzięki którym 
Fundacja istnieje i już od 17 lat wspiera sty-
pendystów. Ci młodzi ludzie nie są obojętni na 
dobro, jakie otrzymują od innych. Są wdzięczni 
za zaufanie i szansę, jaką otrzymali. Za każdą 
iskierkę dobra, jaką wysyła się w ich stronę. 
Starają się posłać to dobro dalej w świat. Czę-
sto w zmienionej formie, ale wiedzą, że ono 
zawsze wraca. Do nich wróciło już nie raz. 

Aleksandra Krowicka

Jedna rodzina – 2300 serc

Koncert zespołu „Tylko Ty” - obóz formacyjno-integracyjny w Rzeszowie, fot. Ł. Kalawski

Kasia, fot. Ł. Kalawski
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