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ŚMIECIOWY 
PROBLEM

Każdy sposób dobry na pozbycie 
się odpadów…/

czyli o użytkowaniu śmietników 
nie tylko przez mieszkańców osiedla 
„USTRONIE”

Na osiedlu wyrzucane są śmieci 
przez ludzi, którzy wcale tu nie miesz-
kają. Śmieci podrzucają właściciele dom-
ków jednorodzinnych, osoby prowadzące 
działalność gospodarczą na terenie osie-
dla, którrzy nie mają podpisanych umów 
z firmami wywożącymi śmieci.

Problem jest poważny ponieważ do 
śmietników wrzucane są niesegrego-
wane śmieci takie jak szkło, butelki plasti-
kowe oraz odpady bytowe.

Bardzo często zdarza się że pod 
śmietnikiem leży również w dużych ilo-
ściach gruz po remoncie mieszka-
nia. Zdarzają się nawet stare umywalki  
i muszle sedesowe.

Wobec powyższego Spółdzielnia 
prosi o zwracanie szczególnej uwagi 
na rodzaj wyrzucanych śmieci a w sytu-
acji zaplanowanego remontu mieszkania 
należy fakt ten zgłosić administracji danej 
jednostki, która podstawi dodatkowy kon-
tener na tego typu odpady.

Dokończenie na stronie 2.

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w dniu 16.06.2012r.

Uchwała Nr 1 –  w sprawie:  przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadze-
nia – Regulamin został przyjęty.

Uchwała Nr 2 - w sprawie: zatwierdzenia protokołu Walnego Zgromadzenia, które 
odbyło się w dniu 18 czerwca 2011r. – protokół został zatwierdzony.

Uchwała Nr 3 - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. 
– sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone.

Uchwała Nr 4 - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni  
za rok 2011. – sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Uchwała Nr 5 - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  za rok 
2011. -  sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Wakacje z Kołem Emerytów i Rencistów
W czerwcu bieżącego 
roku, 50-cio osobowa 
grupa emerytów z Koła 
„USTRONIE” przebywała 
na wczasach w Ośrodku 
Wczasowym „Neptun”  
w Sianożętach koło Ustro-
nia Morskiego.
Codzienne spacery, 
wycieczki i wspólne wie-
czorki taneczne sprawiały, 
że wypoczynek był wspa-
niały – opowiada Pan 
Ryszard Gębski – prze-
wodniczący koła.
Zwiedzaliśmy Kołobrzeg 
z przewodnikiem, jeździ-
liśmy „Ciuchcią” i płynęli-
śmy statkiem po morzu. 

KONKURS ZDJĘCIOWY
Drodzy „Ustroniacy”
Czy pamiętacie jak wyglądało nasze osie-

dle 10, 20 czy 30 lat temu? Czy Wasze dzieci, 
wnuki wiedzą jak kiedyś wyglądały place 

Dokończenie na str. 3.

zabaw, „Wioska Indiańska” na „Ustroniu”?  
A może posiadacie  zdjęcia naszego osiedla 
sprzed kilku dekad? 

Jeżeli tak to możecie stworzyć razem  
z nami wystawę pt. „Ustronie sprzed lat”. 

Dokończenie na stronie 2.

Dokończenie na stronie 2.

Wczasy emerytów

Umowa z Biurem Informacji Gospodarczej
Informujemy mieszkańców Naszego Osie-

dla, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ustronie” zawarł umowę z Biurem Informa-
cji Gospodarczej  Info Monitor S.A z siedzibą 

w Warszawie, o współpracy w zakresie wy-
miany informacji gospodarczych o rzetelnych 
oraz nierzetelnych konsumentach i przedsię-
biorcach poprzez System BIG InfoMonitor.

Dokończenie na stronie 3.
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Pod śmietniki wczesnym rankiem a także póź-
nym wieczorem bardzo często zdarza się, że pod-
jeżdżają samochody osób nie zamieszkujących 
osiedla a mieszkających w pobliskich domkach.  
W takiej sytuacji warto jest zrobić zdjęcie np. tele-
fonem komórkowym i spisać numer rejestracyjny 
pojazdu. Zgłoszenia takie przyjmują administracje 
a następnie są one kierowane do Straży Miejskiej, 
która ukarze winnego mandatem.

KR

Dokończenie ze strony 1.

Uchwała Nr 6 - w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – udzielono absolutorium.
Uchwała Nr 7 - w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ds. technicznych - udzielono absolutorium.
Uchwała Nr 8 - w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ds. ekonomicznych - udzielono absolutorium.
Uchwała Nr 9 -  w sprawie : nie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ds. ekonomicznych – nie udzielono absolutorium.
Uchwała Nr 10 - w sprawie: przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto w kwocie  1 913 752,89 zł za rok 2011 zgodnie  

z art.5 ust.2 usm. – wyrażono zgodę.
Uchwała Nr 11 - w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków polustracyjnych zawartych w liście polustracyjnym Kra-

jowej Rady Spółdzielczej z dnia 02.08.2010r. – sprawozdanie przyjęto.
Uchwała Nr 12 - w sprawie wyboru przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy – wybrano dwóch przedstawicieli.
Uchwała Nr 13 - w sprawie: rozpatrzenia w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołania od uchwały podjętej przez Radę 

Nadzorczą dot. wykreślenia z rejestru członków – uchwałę Rady Nadzorczej uchylono.
Uchwała Nr 14 - w sprawie: zgody na rezygnację z przysługujących Spółdzielni wierzytelności odsetkowych od lokatorów  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z §28 pkt.16 Statutu – odsetki umorzono 12 osobom.
Uchwała Nr 14 A - w sprawie: zgody na rezygnację z przysługujących Spółdzielni wierzytelności odsetkowych od lokatorów  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z §28 pkt.16 Statutu – odsetki nie umorzono 6 osobom.
Uchwała Nr 15 - w sprawie: wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na zaciągnięcie kredytu inwestorskiego z premią ter-

momodernizacyjną w wysokości do 4 000 000 zł. – wyrażono zgodę.
Uchwała Nr 16 - w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Państwa Anny i Leszka małż. Czyż prawa użytkowania wie-

czystego części nieruchomości stanowiącej działkę Nr 156/39 o powierzchni ok. 200 m2, położonej w Radomiu przy ul. Osiedlowej, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta KW RA1R 00025582/8. – wyrażono zgodę.

Uchwała Nr 17 - w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Pani Beaty Stępień  prawa użytkowania wieczystego nieru-
chomości stanowiącej część działki o Nr 52/28 o powierzchni ok. 100 m2, położonej w Radomiu przy ul. Południowej, dla której pro-
wadzona jest księga wieczysta KW RA1R/00022131/1. – wyrażono zgodę.

Uchwała Nr 18 - w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Państwa Alicji i Bogusława Adamczyk  prawa użytkowa-
nia wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę  Nr 314/2 o powierzchni  65m2 ,zabudowanej budynkiem garażowym, położonej  
w Radomiu przy ul. Sandomierskiej 30B, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW RA1R/00020086/6 – wyrażono zgodę.

Uchwała Nr 19  - w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Pana Piotra Poszytek   prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości stanowiącej działkę  Nr 276/19 o powierzchni 27 m2, zabudowanej boksem garażowym, położonej w Radomiu przy  
ul. Gajowej 45, dla której prowadzona jest księga wieczysta  RA1R/00038270/2 – wyrażono zgodę.

Uchwała Nr – 20 w sprawie: wyrażenia zgody na  nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta Radomia części działek, które 
zostaną wydzielone z działek, znajdujących się bezpośrednio w pasie drogowym opracowanej dokumentacji projektowej – przebu-
dowy drogi lokalnej miejskiej ul. Grenadierów/Gagarina określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały – wyrażono zgodę.

Uchwała Nr 21 -w sprawie: Reasumpcji uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 19 z dn. 18.06.2011r. dotyczącej wyrażenia zgody 
na nieodpłatne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działek o nr ewidencyjnych 288/15 oraz 288/19 o łącznej powierzchni 
0,8948 ha dla których prowadzona jest KW RA1R/00016694/0, położonych przy ul. Grenadierów 3 i PCK 13, zabudowanych budyn-
kami żłobka i przedszkola wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności w/w budynków na rzecz Gminy Miasta Radomia w zakresie 
określenia wartości przekazywanego majątku – wyrażono zgodę. 

Uchwała Nr 22 - dot.  Reasumpcji  Uchwały Nr 20 podjętej przez Walne Zgromadzenie SM „USTRONIE” 18 czerwca 2011r.  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Gminy Miasta Radomia lub Wodociągów Miejskich prawa własno-
ści hydroforni wraz z działkami oraz sieci wodociągowej – w zakresie określenia wartości przekazywanego majątku – wyrażono zgodę.

Uchwała Nr 23, 24, 25, 26  - w sprawie: odwołania z członkostwa w Radzie Nadzorczej 4 członków Rady Nadzorczej – nie odwo-
łano.

Uchwała Nr 27 - w sprawie: wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na zaciągnięcie kredytu inwestorskiego z premią  
termomodernizacyjną w wysokości do 1 000 000 zł. – wyrażono zgodę. 

Dział PO

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w dniu 16.06.2012r.

ŚMIECIOWY
PROBLEM Spośród przyniesionych lub nadesłanych e-mailowo zdjęć  

(dkustronie@op.pl) jury wybierze i nagrodzi najciekawsze związane  
z historią osiedla „Ustronie”. Zdjęcia można przynosić do Klubu Osiedlowego 
„Ustronie” ul. Sandomierska 14 (tel. 48 385 74 15) od poniedziałku do piątku  
w godz. 10.00 – 20.00 do 30 września 2012r.

 Zdjęcia powinny być podpisane: imię, nazwisko, nr. telefonu, tytuł zdjęcia lub 
miejsce gdzie zostało zrobione.

Wystawa i ogłoszenie wyników odbędzie się w październiku br. w XXXV 
rocznicę powstania Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”.

Serdecznie zapraszamy
do wspólnego odkrywania historii „Ustronia”

KONKURS ZDJĘCIOWY
Dokończenie ze strony 1.

Dokończenie ze strony 1.
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WAŻNE TELEFONY
SM USTRONIE

ul. Wyścigowa 19, 26 – 611 Radom

●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
●Pogotowie Techniczne: 48-385-74-04

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 – 603 421 470 oraz 880 916 505
Jednostka C – 608 419 491
Jednostka M – 880 916 505

POGOTOWIE DŹWIGOWE
W SM USTRONIE

Wspaniałą atrakcją było zwiedzanie tzw. „Ogro-
dów Świata” – Hortulus w Dobrzycy, dawnej bazy 
lotnictwa morskiego w Podczelach oraz skansenu 
chleba w Ustroniu Morskim.

Wakacje z Kołem 
Emerytów i Rencistów

Na zakończenie turnusu odbyło się ognisko z pie-
czeniem kiełbasek i śpiewaniem piosenek bie-
siadnych. 
Żal było wyjeżdżać i  dlatego na kolejny turnus 
jedziemy we wrześniu tego roku. Wszystkich zain-
teresowanych wyjazdem zapraszamy we wtorki 
w godz. 1500 – 1700 i czwartki w godz. 1100 – 
1300 na spotkania koła do Klubu Osiedlowego 
„USTRONIE” przy ul. Sandomierskiej 14.

Dokończenie ze strony 1.
W przypadku braku płatności z tytułu 

opłat czynszowych oraz innych zobowiązań 
finansowych wobec Spółdzielni, na podsta-
wie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r o udo-
stępnieniu informacji gospodarczych i wy-
mianie danych gospodarczych, informacje 
dotyczące Państwa zaległego zobowiązania 
zostaną przekazane przez Wierzyciela do 
Rejestru Dłużników BIG.

Jednocześnie informujemy, iż wyłącz-
nie całkowita spłata zaległego zadłużenia 
spowoduje usunięcie informacji o zadłużeniu 
z Rejestru Dłużników BIG.

Przekazanie informacji do Rejestru 
Dłużników BIG prowadzonego przez BIG in-
foMonitor może uniemożliwić lub utrudnić:

· uzyskanie kredytów i pożyczek banko-
wych oraz innych usług i produktów banko-
wych, takich jak karty kredytowe czy limit de-
betowy na koncie osobistym.

· Uzyskanie pożyczek od SKOK-ów  
i firm pożyczkowych

· Dokonywanie zakupów na raty.
· Zawieranie umów cywilnoprawnych ta-

kich jak umowy najmu.
· Podpisanie lub przedłużenie umowy 

na telefon komórkowy, dostęp do Internetu, 
dostawy gazu, prądu i wielu innych usług.

Dział KRW

Umowa z Biurem 
Informacji Gospodarczej

Dokończenie ze strony 1.
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Ludzie 
z pasją

Była wiosna zaraz po przednówku a teraz jest lato 
w pełni. Codzienność serwuje także urozmaicenie, że jej 
rozumny obserwator nie jest w stanie się nudzić. Zmienia-
jące się obrazy z dnia na dzień, dźwięki porannych pta-
sich orkiestr czynią prawdopodobnym, że ktoś tym dyry-
guje. To co widzimy, to co słyszymy jest tylko odtworze-
niem wg zapisanego kodu. Pozostaje pytanie – kto jest 
jego autorem? Jeden z wędrujących po pustyni znalazł 
zegarek i głośno zapytał – skąd on się tutaj wziął? Na co 
otrzymał odpowiedź od towarzysza, że to w wyniku ewo-
lucji się stało. Czy ewolucja mogła być autorem zegarka? 
Zachodzące procesy we wnętrzu ziemi, w wodzie  
i kosmosie są także wynikiem zapisanego kodu tajem-
nego autora. Tym autorem może być władca wszystkiego, 
określany mianem ABSOLUTU, a w koncepcji chrześci-
jańskiej zwany BOGIEM. Sam telewizor nie odtworzy 
niczego, jeżeli nie zostanie zaprogramowany zgodnie  
z opracowanym kodem, automatyczna brama nie otwo-
rzy się sama, jeżeli nie zostanie przekazany jej impuls  
z zaprogramowanego pilota. Automat natury funkcjonuje 
także wg opracowanego kodu, któremu podlega także 
ewolucja. Ewolucja jest wynikiem zapisanego kodu i nie 
jest sama w sobie twórcą niczego.

ODWIEDZINY

usłyszałem pukanie ciszy
uśmiechała się do mnie
stojąc za progiem w koronie czasu
tamtego tego i nadchodzącego
a była z nią droga
tamta ta i nadchodząca
obejmowała ona całość
kierując myśli w stronę nieskończoności
gdzie jasność króluje
i żadna ciemność jej nie pokryje
kierowała wzrok
w stronę oślepiającego blasku
który kiedyś przestanie oślepiać

Janusz Kozłowski

PLAN  DYŻURÓW  Członków  Rady  Nadzorczej  SM  „Ustronie”  na  II  półrocze   2012  roku
Dyżury  odbywają  się  w  poniedziałki  w  godzinach  15:30 - 17:00
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Aby było bezpiecznie, wakacje rozpoczęliśmy od spotkania z policjantem

Fotorelacja z wakacji
organizowanych przez

Spółdzielnię Mieszkaniową
„Ustronie”

piekliśmy swoją pizzę, pycha!

kontra dziewczęta

zawody sportowe-chłopcy...

chłodziliśmy się w Mszczonowskich Termach



ROZWAŻANIA
WSZELKIE cIERPIENIE MOŻE 
PRZYNIEść OWOc

To, co się stało z dziećmi zamordowanymi  
w Betlejem z rozkazu Heroda (por. MT 2,16-18) może 
rzucić pewne światło na tajemnicę ukrytą w strasz-
liwym, niedobrowolnym cierpieniu, jakie dotyka tylu 
ludzi. Te maleńkie betlejemskie dzieci zostały oczy-
wiście zamordowane ze względu na Chrystusa, lecz 
one nie oddały za Niego swego życia dobrowolnie i nie 
mówiły bynajmniej: „Dzięki Ci, dobry Boże, że możemy 
umierać jak męczennicy”. Przeciwnie, one zapewne 
głośno krzyczały i z całą siłą stawiały opór żołnie-
rzom Heroda. A jednak Kościół nigdy nie miał wątpli-
wości, żeby uznawać je za męczenników, od samego 
początku były czczone jako święte dzieci. Również do 
ich cierpienia i śmierci odnoszą się słowa Tertuliana, że 
krew męczenników jest zasiewem nowych chrześcijan. 
Najwyraźniej nie do końca jest prawdą, że cierpienie, 
aby było owocne, musi być dobrowolnie zaakcepto-
wane. Może się zdarzyć, ze człowiek nie jest jeszcze 
w stanie albo już dłużej nie potrafi mówić Bogu „tak”; 
może być tak, że to cierpienie jest już tak intensywne, 
że po prostu przekracza ludzkie siły, ale z tej racji nie 
dzieje się ono na próżno i nie jest jakimś absurdem. 
Istnieje tajemnicza wspólnota pomiędzy ludźmi –  
w Kościele mówimy o wspólnocie świętych – która 
sprawia, że jeden za drugiego może mówić „tak”.

Wyobraźmy sobie, jak Maryja cierpiała, słysząc, 
ze dzieci w Betlejem zabijano ze względu na jej 
Dziecko. Cierpienia tych dzieci i ich rodziców ona przy-
jęła na siebie, za nich powiedziała „tak”, przedstawiła 
Bogu to, czego oni sami nie mogli uczynić.

(Wilfrid Stinissen)

zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrze-

ga sobie prawo dokonywania zmian w na-
desłanych tekstach (np. korekta dostrze-
żonych błędów, nadawanie lub zmianę ty-
tułów etc.), a także innych zmian wynika-
jących z zasad edytorskich lub kultury ję-
zyka.

Autor nadesłanego materiału może  
w nim wyraźnie zastrzec brak zgody na 
jakiekolwiek zmiany w swoim materiale.  
Redakcja zastrzega sobie odmowę publi-
kacji takich materiałów.





ZAMÓW: www.wodapierrot.pl


