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Problem
zadłużenia
Problem zadłużenia mieszkańców  

w Spółdzielni Mieszkaniowej” „Ustronie”

Nawiązując do artykułu z ostatniego numeru, 
w którym został przedstawiony problem zadłużenia 
mieszkańców naszego osiedla, informujemy o dal-
szych możliwościach wyjścia, z tej jakże trudnej sytu-
acji finansowej nie tylko dłużnika ale również wierzy-
ciela, którym jest Spółdzielnia oraz podejmowanych 
decyzjach przez obie strony.

Osoby które dokonają spłaty zadłużenia pod-
stawowego, zadłużenia podstawowego zasądzonego, 
kosztów sądowych oraz wszystkich kosztów komor-
niczych,  mogą ubiegać się o umorzenie naliczonych 
odsetek od nieterminowych opłat czynszowych. 

Zainteresowane osoby mogą złożyć stosowny 
wniosek po spłacie istniejącego zadłużenia.

O odstąpienie od dochodzenia należ-
ności odsetkowych ubiegać się mogą:

a) członkowie spółdzielni
b) osoby pozbawione członkostwa na skutek 

wykluczenia lub wykreślenia , nadal zamieszkujące 
w lokalu należącym do zasobów Spółdzielni oraz inne 
osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego

c) osoby, nie będące członkami spółdzielni, 
którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub 
odrębnej własności

d) osoby, które zwolniły lokal, a egzekucja 
komornicza istniejącego długu odsetkowego okazała 
się bezskuteczna.

Warto wiedzieć
Posiadasz spółdzielcze własno-

ściowe prawo bądź spółdzielcze loka-
torskie prawo do lokalu ? – warto wie-
dzieć!!!
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Ustronie” 

Wakacje, już za nami...
ale pozostały miłe wspomnienia

Dokończenie na stronie 2.

”Akcja Lato 2012”organizowana przez Spół-
dzielnię Mieszkaniowa “Ustronie” obfitowała w wiele 
ciekawych atrakcji. Codziennie w świetlicach, klubie 
oraz na boisku przebywało ok. 200 osób. Dzieci mogły 
od poniedziałku do piątku bawić się, grać, uczestni-
czyć w zajęciach ruchowych czy artystycznych. Każ-
dego dnia odbywały się zawody sportowe tj. dart, pił-
karzyki, ping-pong, skakanka, hula-hop oraz zmagania  
w „Mam talent”, „Mini playback show” czy „Wybory 
Miss i Mistera Wakacji”. Odbyły się również pokaz Dokończenie na stronie 4.

przypomina, iż wszystkie sprawy zwią-
zane z:

- członkostwem, 
- zmianą właściciela lokalu przy  odręb-

nej własności ,
- wystawianiem zaświadczeń o posia-

daniu spółdzielczego własnościowego 

Dokończenie na stronie 2.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE”  
w Radomiu, informuje, że otrzymał dotację na zadanie:

„Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych należących do zaso-
bów Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w Ra-
domiu dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, w formie dotacji, w kwocie 144 482,48 zł”  

mody i fryzur, gdzie uczestnicy sami komponowali oraz 
tworzyli swoje oryginalne kreacje i uczesania. Dzieci 
chętnie uczestniczyły w „Karaoke, czyli każdy śpiewać 
może” oraz chętnie przychodzili na „Letnie kino”. 

Wielkim hitem wakacji okazało się „Szukanie 
skarbu” - dzieci zbierały pieniążki poukrywane w sadku 
na jednostce „A”. Odnalezione nominały mogły zain-
westować w słodkości z „Klubowego sklepiku”.

prawa do lokalu, po złożeniu 
stosownego podania,

- zgonem itd. należy zała-
twiać w Dziale Obsługi Miesz-
kańców, stanowisko nr 2.

Godziny przyjęć
interesantów:

- poniedziałek i czwartek
od 9.00-17.00

- wtorek, środa i piątek
od 7.00-15.00
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Dokończenie ze strony 1.

Warto wiedzieć

Decyzja o odstąpieniu dochodzenia wie-
rzytelności odsetkowych, od osób posiadają-
cych członkostwo w Spółdzielni należy do kom-
petencji Walnego Zgromadzenia. Natomiast 
dla osób, nie będących członkami Spółdzielni, 
należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustro-
nie” zawarł umowę z Biurem Informacji Gospo-
darczej  InfoMonitor S.A z siedzibą w Warsza-
wie, o współpracy w zakresie wymiany informa-
cji gospodarczych o rzetelnych oraz nierzetel-
nych konsumentach i przedsiębiorcach poprzez 
System BIG InfoMonitor.

Przekazanie informacji do Rejestru Dłuż-
ników BIG prowadzonego przez BIG infoMoni-
tor może uniemożliwić lub utrudnić:

• uzyskanie kredytów i pożyczek ban-
kowych oraz innych usług 

i produktów bankowych, takich jak karty 
kredytowe czy limit debetowy na koncie osobi-
stym.

• Uzyskanie pożyczek od SKOK-ów  
i firm pożyczkowych

• Dokonywanie zakupów na raty 
• Zawieranie umów cywilnoprawnych 

takich jak umowy najmu.
• Podpisanie lub przedłużenie umowy 

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

wyłącznie całkowita spłata zaległego 
zadłużenia spowoduje usunięcie informacji  
o zadłużeniu z Rejestru Dłużników BIG.

Spółdzielnia po przeanalizowaniu wyso-
kości zadłużenia, wysyła wezwania do zapłaty  
z 30 dniowym terminem płatności.

W przypadku braku płatności z tytułu opłat 
czynszowych oraz innych zobowiązań finanso-
wych wobec Spółdzielni, na podstawie ustawy 
z dnia 

9 kwietnia 2010r o udostępnieniu informa-
cji gospodarczych i wymianie danych gospodar-
czych, informacje dotyczące zaległego zobo-
wiązania zostaną przekazane do Rejestru Dłuż-
ników BIG.

W celu zmniejszenia zadłużenia, 
sprawą priorytetową jest pozyskanie 
przez Spółdzielnię mieszkań socjal-
nych dla osób z wyrokami eksmisyj-
nymi z prawem do lokalu socjalnego

Spółdzielnia jest w posiadaniu 91 wyro-
ków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjal-
nego.

W roku bieżącym nie otrzymaliśmy od 
Gminy Radom żadnego lokalu socjalnego dla 
potrzeb spółdzielni celem wykonania eksmisji.

W okresie od stycznia do sierpnia br. 
zostało skierowane do Sądu  39 rodzin o wyrok 
eksmisyjny. W chwili obecnej zadaniem działu 
windykacji jest doprowadzenie do uaktualnie-
nia wszystkich starych wyroków eksmisyjnych, 
ze względu na przedawnienie, gdyż wcześniej-
sze wyroki zapadały na głównego lokatora wraz  

z rzeczami i osobami. Po zmianie ustawy, wyroki 
te są kwestionowane i należy je rozszerzać. 
Ponadto należy wnosić do Sądu nowe sprawy  
o eksmisję z aktualną ilością osób zamieszka-
łych i zameldowanych.

Kolejnym działaniem Spółdzielni na rzecz 
odzyskania długów od mieszkańców jest zakła-
danie ksiąg wieczystych oraz dokonywanie wpi-
sów na hipoteki.

Działania te mogą być podejmowane  
w stosunku do mieszkań typu własnościowego 
oraz posiadających odrębną własność.

Nie wszystkie mieszkania spółdzielcze 
własnościowe  posiadają założoną księgę wie-
czystą.

Z uwagi na zmieniające się prawo  
w temacie możliwości zajęcia poprzez egzeku-
cję komorniczą wkładu budowlanego, sprawą 
konieczną staje się zakładanie ksiąg wieczy-
stych w celu ustanowienia hipoteki. 

W przypadku występującego zadłuże-
nia, koniecznością zabezpieczenia należności 
wobec Spółdzielni jest wpis obciążający hipo-
tekę.

Jest to dla nas gwarantem zabezpieczenia 
swoich wierzytelności.

Następnym krokiem zmierzającym do 
zmniejszenia zadłużenia jest kierowanie zadłu-
żonych mieszkań własnościowych do sprze-
daży lokalu w drodze licytacji komorniczej na 
podstawie przepisów Kodeksu Postępowania 
Cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

W obowiązującym stanie prawnym nie jest 
możliwa eksmisja z lokalu do którego przysłu-
guje własnościowe prawo.

W celu intensyfikacji działań windykacyj-
nych, Zarząd Spółdzielni opracował nowy regu-
lamin windykowania należności przez pracow-
ników Spółdzielni poza godzinami pracy. 

W programie ściągania wierzytelności 
poza godzinami pracy uczestniczą dobrowolnie 
wszyscy pracownicy komórek organizacyjnych 
Spółdzielni, poza pracownikami Działu Rozli-
czeń Czynszowych i Windykacji , których czyn-
ności windykacyjne wchodzą w zakres obo-
wiązków z tytułu umowy o pracę.

W zakres działań windykacyjnych pracow-
ników Spółdzielni wchodzi przeprowadzanie 
rozmów z dłużnikami w miejscu jego zamiesz-
kania, ustalenie sposobu spłaty zadłużenia, 
możliwość spłaty w ratach miesięcznych, możli-
wości umorzenia odsetek po spłacie zadłużenia 
podstawowego  godnie z obowiązującym Statu-
tem Spółdzielni.

W tym celu przeprowadzono analizę 
zadłużenia, sporządzono ankiety w których 
zostało ujęte saldo oraz dane osobowe doty-
czące osób zamieszkujących i zameldowanych 
w poszczególnych  lokalach mieszkalnych.

Informujemy osoby, które posia-
dają zadłużenie, że w godzinach 
popołudniowych, mogą ich odwie-
dzić pracownicy Spółdzielni, któ-
rzy posiadają upoważnienia i zgodę 
Zarządu do przeprowadzania opisa-
nych powyżej działań windykacyj-
nych. 

Dział KRW
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W związku z licznymi pytaniami osób, 
które nabywają spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu lub odrębną wła-
sność lokalu na rynku wtórnym tj aktem 
notarialnym - co daje złożenie deklaracji 
członkowskiej i wpłacenie wpisu i udziału 
członkowskiego   aktualnie w wysoko-
ści 445 zł  - przypominamy, że zgodnie  
z art. 18 Prawa spółdzielczego i § 16 Sta-
tutu – członkowi przysługuje prawo do  
otrzymania odpisu statutu i regulaminów 
oraz kopii uchwał  organów Spółdzielni, 
udziału w nadwyżce bilansowej, uczest-
nictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

Osoby, właściciele lokali mieszkalnych 
bez członkostwa nie mają prawa wglądu 
do w/w dokumentów, ich dzieci mogą 
tylko odpłatnie korzystać ze świetlic, jak 
również nie mogą uczestniczyć w Wal-
nym Zgromadzeniu.

Przypominany również, iż obowiąz-
kiem członka Spółdzielni właściciela 
lokalu jest pisemne informowanie 
Spółdzielni o zmianie adresu do dorę-
czania korespondencji.

Posiadasz spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu? – powinieneś wie-
dzieć że:

- w przypadku śmierci członka Spół-
dzielni posiadającego spółdzielcze loka-
torskie prawo do lokalu,  współmałżo-
nek  winien doręczyć do Działu Obsługi 
Mieszkańców, stanowisko nr 2 akt zgonu 
współmałżonka.  Jeśli nie jest członkiem 
otrzyma druki niezbędne do uzyskania 
członkostwa.  W ciągu roku współmał-
żonek zmarłego członka winien złożyć 
deklarację członkowską, kwestionariusz 
oraz informację uzupełniającą i wpłacić 
wpis i udział członkowski w wysokości 
445 zł.- podstawa prawna § 65 Statutu.

- w przypadku śmierci rodziców - dzie-
ciom i innym osobom bliskim służy rosz-
czenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawar-
cie umowy o ustanowienie  lokatorskiego 
prawa do lokalu. Osoba taka w terminie 
jednego roku od śmieci członka składa:- 
nabycie praw do spadku / notarialne 
lub sądowe/ dział spadku, czyli naby-
cie wkładu przez jedną osobę, deklara-
cję przystąpienia do Spółdzielni, kwestio-
nariusz , informację uzupełniającą oraz 
wpłaca wpis i udział w wysokości  445 zł.

Po wygaśnięciu spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 
członek oraz zamieszkujące w tym lokalu 
osoby, które prawa swoje od niego wywo-
dzą, są obowiązani do opróżnienia lokalu 
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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

KONKURS ZDJĘCIOWY

Drodzy „Ustroniacy”
Czy pamiętacie jak wyglądało nasze 

osiedle 10, 20 czy 30 lat temu? Czy Wasze 
dzieci, wnuki wiedzą jak kiedyś wyglądały 
place zabaw, „Wioska Indiańska” na „Ustro-
niu”? A może posiadacie  zdjęcia naszego 
osiedla sprzed kilku dekad? 

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

Spośród przyniesionych lub nadesłanych 
e-mailowo zdjęć (dkustronie@op.pl) jury 
wybierze i nagrodzi najciekawsze związane  

Kącik
poetycki

DIAMENT

jesteś cudem natury
któremu szlachetność
od zarania świata
nadana została
piękność i użyteczność
za tobą wszędzie chodzą
miliony lat cię formowały
i twardości nadawały
jesteś jak ten talent
do ziemi schowany
i przez jej podobieństwo
człowiekowi oddany
dla ubogacenia
jego czynienia
szukaj innych talentów
które warstwa
plew poryła
drogę do nich zasypała
i pajęczyną oplątała

Janusz Kozłowski

w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnię-
cia tytułu prawnego do lokalu. Na Spół-
dzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia 
innego lokalu ( §67 Statutu Spółdzielni). 
Oznacza to, że Spółdzielnia pisemnie 
informuje o terminie  do którego należy 
opróżnić  zajmowany bez tytułu praw-
nego lokal.

Spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu – ważne informacje.

Zgodnie z § 69 statutu Spółdzielni 
spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu można podarować , zapisać  
w testamencie, sprzedać. Członek posia-
dający własnościowe prawo do lokalu 
przed jego zbyciem składa rezygnację 
z członkostwa, podaje dane nabywcy, 
jest sprawdzana bieżąca płatność czyn-
szowa  i wystawiane zaświadczenie na 
podstawie którego notariusz sporządza 
akt notarialny darowizny, lub sprzedaży.

Rezygnacja z członkostwa dotychcza-
sowego członka jest warunkowa, dopóki 
nie wpłynie akt notarialny, członek pozo-
staje członkiem i właścicielem mieszka-
nia. Bardzo ważną rzeczą jest podawa-
nie  przez członków właściwych adresów 
do korespondencji, ponieważ  po otrzy-
maniu aktu notarialnego, Zarząd skreśla 
z rejestru członków dotychczasowego 

z historią osiedla „Ustronie”. 
Zdjęcia można przynosić do 
Klubu Osiedlowego „Ustro-
nie” 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 zro-
bione.

Wystawa i ogłoszenie 
wyników odbędzie się w paź-

dzierniku br. w XXXV rocznicę powstania 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”.

Serdecznie
zapraszamy

do wspólnego 
odkrywania historii 

„Ustronia”

członka i uchwałę Zarządu wysyła się na 
podany adres.

Przy spółdzielczym własnościowym 
prawie do lokalu, po śmierci jednego 
ze współmałżonków którym wspól-
nie przysługiwało prawo , należy prze-
prowadzić postępowanie spadkowe  
w Sądzie Rejonowym  lub przed 
każdym notariuszem działającym  
w Radomiu sporządzić akt poświad-
czenia dziedziczenia. 

Powyższa zasada dotyczy też prawa 
odrębnej własności lokalu.

Ponieważ członkowie Spółdzielni lub 
właściciele posiadający odrębną wła-
sność lokalu, zbywają posiadane prawa 
bez udziału Spółdzielni, akt sporządza 
notariusz, Spółdzielnia prosi nabywców 
takich lokali o zgłaszanie się do działu 
członkowsko- mieszkaniowego, stanowi-
sko numer 2 z aktem notarialnym, celem 
złożenia oświadczenia czy ubiegają się 
o członkostwo, czy pozostają właścicie-
lami  nabytego prawa oraz informację 
odnośnie ilości osób do naliczania czyn-
szu.

Jednocześnie informujemy, że człon-
kowie którzy podpisali akt notarialny 
umowy przeniesienia prawa do lokalu 
w odrębną własność, do każdej czynno-
ści związanej z zarządzaniem mieszka-
niem posługują się aktualnym wypisem 
z rejestru ksiąg wieczystych z Sądu, 
Spółdzielnia nie poświadcza posiada-

nego prawa.
Statut Spółdzielni oraz regulaminy 

umieszczone są na stronie internetowej 
Spółdzielni www.ustronie.radom.pl 
w zakładce BIP

Dział PM
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Podczas wakacji mali “Ustroniacy” mieli 
możliwość zwiedzania głównego budynku Spół-
dzielni Mieszkaniowej oraz mogli obradować na 

Wakacje,
już za nami... 

Dokończenie ze strony 1.

sali narad i zadać “1000 pytań do...” władz spół-
dzielni. W podzięce za miłe przyjęcie dzieci nary-
sowały portrety Pana Piotra Skoczylasa Pre-
zesa Spółdzielni oraz Pana Andrzeja Łuczyckiego 
Przewodniczącego RN Spółdzielni.

Uczestnicy wakacji mieli możliwość rów-
nież wyjść do kina, 
kręgielni, parku lino-
wego, Hula -parku czy 

na basen. Bardzo ciekawa była wycieczka po 
Radomiu, którą zakończyli w Restauracji “Mam-
maleo”, gdzie przygotowali własna pizzę. Dzieci 
uczestniczyły również w wycieczkach poza mia-
sto: do Kurozwęk na farmę bizonów oraz labiryntu 
z kukurydzy, do Bałtowa odkrywać majestatyczne 



-5-

dinozaury, do Mszczonowa plu-
skać się w gorących źródłach  
i przenieść się na “Dziki 
Zachód”, do Ujazdu podziwiać 
“Mikrokosmos”, do Spały pod-
glądać treningi olimpijczyków 
czy do Konewki spacerować 
po tajemniczych bunkrach. Naj-
wytrwalsi piechurzy przeszli kil-
kanaście kilometrów na rajdzie 
pieszym po Puszczy Stromiec-
kiej.

W tym roku odbył się Mie-
dzyświetlicowy Turniej Spor-
towy, w którym wygrała Świe-
tlica “Caritas” z Glinic.

Ostatniego dnia sierpnia 
w Klubie Osiedlowym “Ustro-
nie” odbyło się zakończenie 
“Akcji Lato 2012”. Tego dnia 
nagrodzono dzieci i młodzież, 
która brała udział w letnich zma-
ganiach artystycznych i sporto-
wych: konkurs plastyczny pt. 
“Wakacyjny autoportret”, Tur-
nieje Piłki Nożnej “Z podwórka 
na stadiony – eliminacje”  
i “O Mistrzostwo Ustronia”. 
Nagrody i puchary oprócz Spół-
dzielni Mieszkaniowej “Ustro-
nie” ufundował Pan Andrzej 
Kosztowniak Prezydent Mia-
sta Radomia, Pan Radosław 
Witkowski Poseł na Sejm RP, 
Pan Zbigniew Gołąbek Radny 
Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego, Pan Dariusz Wój-
cik Przewodniczący Rady Miej-
skiej, Pan Piotr Kotwicki Radny 
Miasta Radomia. Za słodkie 
wypieki dla dzieci i młodzieży 
dziękujemy Piekarni Fogiel&Fo-
giel. Wakacje nie mogłyby być 
tak udane, gdyby nie pomoc 
“Wolontariatu Pokolenie” dzia-
łającego przy Świetlicy “Sput-
nik”.

W ciągu roku szkolnego 
także zapraszamy do świe-
tlic oraz Klubu Osiedlowego 
“Ustronie” na zajęcia taneczne, 
plastyczne, wokalne, teatralne, 
gitarowe czy boks.

GK



ROZWAŻANIA
WNIKLIWE OcZY WIARY

Zbyt łatwo myślimy, że wiara wiąże nas  
z dalekim, obcym światem, że w gruncie rzeczy tutaj 
na ziemi nie za bardzo odmienia nasze życie. A tak 
naprawdę ona tu, na ziemi, zmienia wszystko. Wiara to 
jakby wewnętrzne oczy, jakie otrzymaliśmy, aby ujrzeć 
wiele rzeczy, których cielesnymi oczyma nie dostrze-
gamy. Nie jest bowiem tak, że ukazując się uczniom, 
Jezus przychodził z zewnątrz do pomieszczenia, aby 
później je opuścić. Jezus zawsze był z nimi. Za każdym 
razem, kiedy się im ukazywał, to było tak, jakby zapa-
lało się światło, a oni mogli przez chwilę go oglądać. 
Potem światło gasło, ale Jezus z nimi pozostawał. Tak  
i wiara jest wewnętrznym światłem, pozwalającym nam 
rozpoznawać obecność Jezusa w naszym życiu. Wiara 
nie wiedzie nas w inny wymiar, nie czyni nas niewier-
nymi wobec świata i obowiązków względem niego. 
Wiara pokazuje nam, że cały świat jest pełen Jezusa 
i wskazuje, jak Go znajdywać w szarej codzienności.

Wierzyć znaczy żyć w pełni prawdy, żyć  
w rzeczywistości, w tej rzeczywistości, o której psal-
mista śpiewa: „Ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej” 
(Ps 33,5) – w Nowym Przymierzu oznacza to: ziemia 
jest pełna Jezusa Chrystusa. Wierzyć to wiedzieć 
o tym, mieć tego świadomość, być z tego powodu 
szczęśliwym. Wierzyć, to mówić Jezusowi: Ty jesteś 
moim Zbawcą, radością mojego życia, sensem mego 
istnienia, jesteś moim Panem i moim Bogiem.

(Wilfrid Stinissen)

zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrze-

ga sobie prawo dokonywania zmian w na-
desłanych tekstach (np. korekta dostrze-
żonych błędów, nadawanie lub zmianę  
tytułów etc.), a także innych zmian wyni-
kających 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 publi-
kacji takich materiałów.



„SIEDEM LEKcJI DLA ZMARŁYcH” 
scenariusz i reżyseria Janusz Wiśniewski

Najnowszy autorski spektakl wybitnego, niezwykle utytu-
łowanego reżysera, scenografa i grafika, Janusza Wiśniew-
skiego... 

Opowieść o powrocie Odysa do Itaki jest przede wszystkim 
próbą zmierzenia się z pojawiającymi się od zarania ludzkości 
pytaniami o istotę życia, sens cierpienia, o to, co czeka nas po 
śmierci...

 „Siedem lekcji dla zmarłych” to spektakl absolutnie wyjąt-
kowy, jakiego na naszej scenie jeszcze nie było! To teatr dotyka-
jący najgłębszych i najczystszych strun… Nie można tego prze-
gapić!

Prapremiera:
22 września godz. 20.00 – scena kameralna

Kolejne spektakle:
23 września, 19 października godz. 18.00, 28 września 

godz. 11.00, 29, 30 września, 20 października godz. 17.00;

Będzie nam miło,
jeśli zechcecie Państwo spędzić czas razem z nami!



ZAMÓW: www.wodapierrot.pl


