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Informacja na temat działań 
podjętych przez Radę  

Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej „Ustronie” 

w celu przekazania na rzecz 
Gminy Miasta Radomia  

hydroforni i sieci wodociągo-
wych wraz ze żłobkiem  

i przedszkolem.

Rada Nadzorcza i Zarząd S.M. „Ustronie” 
przyjmując już na początku swojej kadencji „pro-
gram restrukturyzacji spółdzielni” zakładający 
oszczędności finansowe oraz poprawę efektyw-
ności zarządzania mieniem członków Spółdzielni 
– w pierwszym rzędzie określili konieczność 
przekazania sieci wodociągowej i hydroforni – 
Gminie Miasta Radomia. 

Stan prawny oraz rachunek ekonomiczny 
jednoznacznie potwierdzał słuszność takiej decy-
zji. Rozpoczęły się więc rozmowy z przedstawi-
cielami Urzędu Miejskiego  mające na celu prze-
kazanie sieci wodociągowej i hydroforni.. 

Mieliśmy świadomość, iż wcześniejsze 
wysiłki naszych poprzedników tak w Radzie 
Nadzorczej jak i w Zarządzie nie przyniosły 
rezultatów. 

Z tym większą determinacja mając na uwa-
dze wyłącznie interes członków Spółdzielni 
przystąpiliśmy do działań, które przedstawiamy  
w poniższym kalendarium : 

UWAGA na nieuczciwych sprzedawców
dekoderów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej

W związku z procedurą stopniowego 
wyłączania sygnału telewizji analogo-

wej i zastępowania go naziemnym sygnałem 
cyfrowym apelujemy do wszystkich miesz-
kańców o ostrożność przy zakupie anten i 
dekoderów cyfrowych oraz przy podpisy-
waniu fikcyjnych umów świadczenia usług 
odbioru telewizji cyfrowej. Dokończenie na stronie 2.

Nieuczciwi sprzedawcy przychodzą do 
domów i oferują swoje dekodery lub zestawy 
do odbioru telewizji satelitarnej. Ich cena to 
nawet dwa tysiące złotych a tymczasem praw-
dziwe ceny dekoderów zaczynają się od stu 
złotych, a zestawy satelitarne nie są potrzebne. 
Oszuści wykorzystują naszą niewiedzę.

Dokończenie na stronie 2.

Obchody Dnia Niepodległości
8 listopada w Klubie Osiedlowym “Ustronie” 

odbyło się Spotkanie Poezji Patriotycznej. 
Mieszkańcy “Ustronia” tłumnie przyszli posłu-
chać wierszy o historii i o naszej Ojczyźnie. 

Swoją twórczość zaprezentowali zaproszeni 
poeci: Czesław Banaszczyk, Majka Sotowicz, 
Maria i Jan Kiraga. 

Dokończenie na stronie 4.

komunikat
W odpowiedzi na wnioski mieszkańców, 

Rada Nadzorcza SM USTRONIE wraz 
z Zarządem Spółdzielni organizują zebra-
nie informacyjne w dniu 14.12.2012r. o godz. 
1800 w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. 
Sandomierskiej 19

Program spotkania przewiduje:
1. Informacje na temat wykonania zadań  

w latach  2010 – 2012.

2. Analizę głównych problemów funkcjo-
nowania Spółdzielni.

3. Informację na temat aktualnej sytuacji 
dotyczącej przekazania do Gminy Miasta 
Radomia, hydroforni i sieci wodociągowych 
będących w zasobach S.M. „USTRONIE”.

4. Projekty planowanych przedsięwzięć 
na rok 2013 i lata następne.

5. Dyskusja.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców 
S.M. „USTRONIE”.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni
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Dokończenie ze strony 1.

1. 21.07.2010r. odbyło się spotkanie grupy 
członków Rady i Zarządu S.M. „Ustronie” z Wice-
prezydentem Miasta Radomia Igorem Marszałkie-
wiczem. Wynikłe ze spotkania ustalenia przewidy-
wały niemal natychmiastowe przystąpienie Spółki 
Wodociągi Miejskie w Radomiu do procesu prze-
jęcia sieci i hydroforni będących w posiadaniu  
S.M „Ustronie”

2. Realizując ustalenia powyższego spotka-
nia doprowadzono do merytorycznych rozmów 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego i Spółki Wodo-
ciągi Miejskie, w wyniku których S.M. „Ustro-
nie” wykonała operat szacunkowy wyceny sieci 
i hydroforni a ponadto uzgodniono warunki tech-
niczne przekazania sieci i hydroforni.

3. 28.10.2011r. Prezydent Miasta Radomia po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki  
i Rozwoju Rady Miejskiej przesłał wniosek o bez-
płatne przejęcie sieci wodociągowej i hydroforni 
pod obrady  Rady Miejskiej w dniu 28.10.2011r.

4. 28.10.2011r. wniosek Prezydenta, o któ-
rym mowa powyżej został wycofany przez Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Wójcika  
z porządku obrad sesji.

5. 5.12.2011r.odbyło się spotkanie Rady  
i Zarządu S.M. „Ustronie” z Prezydentem Mia-
sta podczas, którego Prezydent złożył deklara-
cję o sfinalizowaniu przekazania sieci wodociągo-
wej i hydroforni na rzecz Gminy Miasta Radomia  
w I kwartale 2012 r.

6. 10.05.2012 r. Rada i Zarząd S.M. „Ustro-
nie” nie mając sygnałów realizacji deklaracji Pre-
zydenta Miasta wysłały pismo w sprawie sfinali-
zowania przekazania sieci wodociągowej i hydro-
forni - do Przewodniczących Klubów Radnych 
oraz Przewodniczących Komisji Gospodarki i Roz-
woju Rady Miejskiej. Pismo tej samej treści otrzy-
mał także Prezydent Miasta Radomia.

7. 5.10.2012r. z inicjatywy Zarządu S.M. 
„Ustronie” odbyło się spotkanie na temat przeka-
zania sieci i hydroforni z udziałem :

• Włodzimierza Bojarskiego – Wiceprzewod-
niczącego Rady Miejskiej 

• Kazimierza Woźniaka – Przewodniczącego 
Klubu Radomianie Razem

• Waldemara Kordzińskiego – Przewodniczą-
cego Klubu Platformy Obywatelskiej

• Zenona Krawczyka – Przewodniczącego 

Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej
• Członków Rady Nadzorczej i Zarządu S.M. 

„Ustronie”.
Wszyscy zgodnie stwierdzili, iż jest powinno-

ścią Gminy Miasta Radomia przejęcie sieci wodo-
ciągowej i hydroforni pozostających dotąd w posia-
daniu S.M. „Ustronie”. Członkowie Rady Miej-
skiej obecni na spotkaniu zadeklarowali poparcie 
wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”,  
a ponadto sugerowali odbycie kolejnego spotkania 
z przedstawicielami Urzędu Miejskiego.

8. 24.10.2012r. odbyło się spotkanie w gabi-
necie Wiceprezydenta Igora Marszałkiewicza,  
w którym oprócz przedstawicieli Rady Nadzorczej 
i Zarządu Spółdzielni uczestniczyli: Kazimierz 
Woźniak, Wiesław Wędzonka, Włodzimierz Bojar-
ski, Leszek Trzeciak Prezes Spółki Wodociągi 
Miejskie. Wiceprezydent stwierdził, iż wciąż jest 
zainteresowany przejęciem sieci i hydroforni jed-
nak decyzja jest w gestii Rady Miejskiej.

9. 29.10.2012r. odbyła się sesja Rady Miej-
skiej, na którą nie zaproszono przedstawicieli  
S.M. „Ustronie” a w trakcie, której uznano, iż 
żądania S.M. „Ustronie” dotyczące przekazania 
sieci i hydroforni są nie w pełni uzasadnione. Poja-
wił się także argument partycypacji finansowej 
S.M. „Ustronie” w modernizacji ewentualnie prze-
jętej sieci wraz z hydroforniami.

10. 7.11.2012 r. Zarząd S.M. „Ustronie” 
otrzymał zaproszenie na posiedzenie połączo-
nych Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Miejskiej 
wyznaczone na dzień 19.11.2012r. po czym zmie-
niono termin posiedzenia Komisji na 22.11.2012r. 

Rada i Zarząd S.M. „Ustronie” pomimo 
doświadczeń wynikających z opisanych wyżej 
kontaktów z przedstawicielami Urzędu Miejskiego 
– weźmie udział w posiedzeniu połączonych Komi-
sji – w nadziei iż przybliży to definitywne rozwią-
zanie problemu sieci i hydroforni. 

Stanowisko Rady i Zarządu S.M. „Ustronie” 
niezmiennie artykułuje takie oto kwestie:

- jest obowiązkiem Gminy Miasta Radomia 
zapisanym w Ustawie z dnia 7.06.2001r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz.858 ze 
zm.)  przejęcie sieci i hydroforni,

- niemal wszystkie radomskie spółdzielnie 
mieszkaniowe przekazały przed kilkunastu laty 
własne sieci wodociągowe,

Dokończenie ze strony 1.

W razie niejasności lub podejrzeń najle-
piej skontaktować się z policją pod bezpłatnym 
nr tel. 112 lub 997. 

PAMIĘTAJMY!!!
- nie ufajmy obcym,
- nie wpuszczajmy ich do swoich domów 

i mieszkań,
- nie kupujmy od razu tego, co nam ofe-

rują, najlepiej w takich przypadkach skontak-
tować się z firmą, której takie osoby rzekomo 

są przedstawicielami,
- nie bójmy się prosić o numery telefonów 

i w razie jakichkolwiek wątpliwości dajmy 
sobie czas na przemyślenie zakupu,

- warto powiedzieć sprzedawcy, że chcemy 
się zastanowić i skontaktujemy się z nim, jeśli 
zdecydujemy się wybrać dany produkt

Informujemy, również  iż Ministerstwo 
Infrastruktury nie prowadzi współpracy z fir-
mami prywatnymi w zakresie sprzedaży, 
podłączania czy też konfigurowania sprzętu 

- członkowie S.M. „Ustronie” płacąc za wodę 
tak jak każdy mieszkaniec Radomia dopłacają bli-
sko 1zł z tytułu utrzymywania własnych sieci 
wodociągowych w formie opłaty eksploatacyjnej. 
Te koszty to konserwacja sieci i hydroforni, utrzy-
manie pracowników obsługujących sieć, remonty 
bieżące sieci i hydroforni. 

Nieodpłatne przekazanie żłobka i przedszkola 
wraz z gruntami których wartość szacowana przez 
Urząd Miasta wynosi ok. 2,5mln zł stanowi formę 
partycypacji S.M. „Ustronie” w kosztach moderni-
zacji sieci wodociągowej i hydroforni. By rozwiać 
wszelkie niedomówienia, wyjaśniamy także kwe-
stię ustalonej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni 
opłatę za korzystanie z lokali żłobka i przedszkola. 
Do chwili obecnej Spółdzielnia nie otrzymała ani 
złotówki z Urzędu Miasta za bezumowne korzy-
stanie z w/w obiektów, również płacąc do Urzędu 
Miasta podatek od gruntu, od nieruchomości oraz 
opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Jest nieprawdą, a nawet złą wolą przypisywa-
nie S.M. „Ustronie” ustanowienia wygórowanych 
opłat tytułem „rewanżu za nieprzejęte hydrofor-
nie i sieci wodociągowe”. Potwierdzamy, że wraz 
z zakończeniem procedury przejęcia hydroforni  
i sieci wodociągowej przez Gminę Miasta Rado-
mia zakończy się definitywnie konieczność opłat 
za żłobek i przedszkole.  

A przecież blisko 20 000 mieszkańców 
„Ustronia”  regulując opłaty za wodę partycypuje 
także w kosztach Wodociągów Miejskich doty-
czących modernizacji miejskich  sieci wodocią-
gowych. Reasumując – członkowie S.M. „Ustro-
nie” mają prawo oczekiwać równego traktowania 
wyrażonego w identycznej stawce i w identycz-
nych warunkach dostawy wody. Zakończenie pro-
cesu przekazania sieci i hydroforni będzie ozna-
czało kolejny - zaliczony – etap restrukturyzacji 
S.M. „Ustronie” wynikiem, którego będzie zmniej-
szone obciążenie finansowe członków za wodę. 

Dalecy jesteśmy od wymuszania jakichkol-
wiek preferencji na Urzędzie Miejskim, ale też nie 
możemy zapominać o równym, uczciwym 

i zgodnym z prawem traktowaniu naszych 
mieszkańców. Spór tu opisany nie ma żadną miarą 
charakteru politycznego, a jedynie stanowi sygnał 
wysokiego poziomu świadomości członków  
S.M. „Ustronie”. Jako reprezentanci mieszkań-
ców Osiedla wyznajemy zasadę iż naszym jedy-
nym drogowskazem jest działanie na rzecz Człon-
ków Spółdzielni.

Rada Nadzorcza
i Zarząd SM „Ustronie”

UWAGA na nieuczciwych sprzedawców
dekoderów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej

odbiorczego. Prosimy o zachowanie szczegól-
nej ostrożności i przestrzegamy, aby dokony-
wać przemyślanych zakupów.

Zgodnie z ustawą o wdrożeniu naziemnej 
telewizji cyfrowej, sprzedawca musi nas poin-
formować przez zakupem, że oferowany przez 
niego sprzęt nie służy do odbioru naziemnej 
telewizji cyfrowej. Jeżeli okaże się, że kupiony 
przez nas sprzęt nie spełnia wymogów tech-
nicznych do odbioru naziemnej telewizji cyfro-
wej, a my nie zostaliśmy o tym poinformo-
wani przed zakupem, należy zgłosić sprawę do 
Inspektoratu Inspekcji Handlowej lub Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

(KR)

Informacja na temat działań podjętych przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Ustronie” w celu przekazania na rzecz Gminy Miasta Radomia  

hydroforni i sieci wodociągowych wraz ze żłobkiem i przedszkolem.
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UWAGA NA PIECYKI 
KĄPIELOWE!

Okres jesien-
ny charaktery-

zuje się zmienno-
ścią temperatur co  
z kolei powoduje zabu-
rzenia naturalnej wen-
tylacji pomieszczeń. 
Niedrożna instalacja 
wentylacyjna, pełne 
uszczelnienie otworów 
okiennych i drzwio-

wych powoduje, że wentylacji naturalnej po 
prostu nie ma, a wręcz następuje zjawisko 
wdmuchiwania spalin z piecyka do pomiesz-
czenia (tzw. ciąg wsteczny).

KONTROLUJMY PRACĘ
PIECYKÓW KĄPIELOWYCH!

DZIECI I MŁODZIEŻY
CZY OSÓB STARSZYCH

NIE POZOSTAWIAJMY SAMYCH
BEZ OPIEKI W CZASIE KĄPIELI!

WSKAZANE JEST UCHYLENIE DRZWI
ŁAZIENKI W CELU ZAPEWNIENIA

DOPŁYWU POWIETRZA!

ogłoszenie
Stowarzyszenie Klub Kobiet po Mastek-

tomii „Amazonki Dana” informuje, że 
jest realizowany program profilaktyczny  
pt. Usprawnianie ruchowe dla kobiet po 
mastektomii z obrzękiem limfatycznym”  

Klub Osiedlowy „USTRONIE” ul. Sandomierska 14 
ZAPRASZA NA

ŚWIĄTECZNY PROGRAM 
POETYCKO – MUZYCZNY
 
 
 
 

Wystąpią 

Czesław  Banaszczyk            Wiesława Zofia Didyk  
Jacek Kowalczewski           Halina Bruzda         Grażyna Cieślik

Oprawa muzyczna

Społeczne Ognisko Muzyczne „Ustronie”
Stanisław Borecki – gitara i śpiew

19 grudnia 2012r. godz. 18:00
Słodki poczęstunek dla wszystkich!!!

Wstęp wolny

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI DO UDZIAŁU
W  KONKURSIE  PLASTYCZNYM

„KARTKA DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”
ORGANIZATOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa “USTRONIE” w Radomiu
CEL KONKURSU: 
• rozwijanie zainteresowań plastycznych 
 i wyobraźni dzieci
• inspirowanie do pracy twórczej
• wzbogacanie warsztatu plastycznego  
i rozwijanie różnorodnych form i technik  
plastycznych

WYMAGANIA KONKURSOWE:
- uczestnik konkursu może zgłosić do 2 prac;
- prace muszą być wykonane samodzielnie; - format pracy - A5;
- nie przyjmujemy prac zbiorowych;
- każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane: tytuł, imię  
i nazwisko autora, wiek, nazwę i adres placówki, imię i nazwisko  
opiekuna/ nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca;
- prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora.

Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
• do 6 lat, • od 7 do 9 lat, • od 10 do 12 lat
Termin nadsyłania prac do 30 listopada 2012 - Klub Osiedlowy 
“USTRONIE” ul. Sandomierska 14 - tel. 048 385 74 15 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!
NA WYSTAWĘ PRAC ORAZ ROZDANIE NAGRÓD ZAPRASZAMY

DZIECI WRAZ Z OPIEKUNAMI/NAUCZYCIELAMI I RODZICAMI

6 GRUDNIA O GODZ. 17.00 W KLUBIE OSIEDLOWYM USTRONIE
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA:
Klub Osiedlowy “Ustronie” ul. Sandomierska 14 - tel. 48 385 74 15,
Świetlica “Kubuś” ul. Osiedlowa 28 - tel. 48 385 74 12,
Świetlica “Młodzik” ul. Świętokrzyska 25 tel. - 48 385 74 11
Świetlica “Sputnik” ul. Gagarina 21/23 tel. - 48 385 74 14

w Klubie Osiedlowym „Ustronie” ul. San-
domierska 14. Program jest sfinansowany 
przez Gminę Miasta Radom i będzie trwał do 
15 grudnia 2012r.

Informacje można uzyskać

pod tel. 606-164-526.
Teresa Wojciechowska 
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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

Dokończenie ze strony 1.

Obchody Dnia Niepodległości

PACZKA DLA
ZWIERZACZKA
W Radomskim Schronisku dla Bez-

domnych Zwierząt potrzebne są:
• pożywienie (ryż, 
makaron, puszki  
i sucha karma),
• miski metalowe, 
• koce, ręczniki, 
materace,
• budy dla psów.
Zbiórka darów będzie odbywać się 
w miesiącach grudzień 2012 – luty 
2013 w Klubie Osiedlowym „Ustronie” 
ul. Sandomierska 14. tel.48 385 74 15

Pomóż zwierzakom
przetrwać zimę!!!

Publiczność razem z zaproszonymi gośćmi 
miała możliwość śpiewania pieśni i piose-

nek patriotycznych a przygrywał im na akorde-
onie Krzysztof Deja. 

Jak zawsze wieczorek uatrakcyjniła nam mło-
dzież ze Społecznego Ogniska Muzycznego - 
“Ustronie” pod kierownictwem Józefa Kosow-
skiego. Dziękujemy artystom za nietypową lek-
cję historii.

9 listopada odbył się konkurs recytator-
ski dla dzieci i młodzieży oraz rozdanie nagród  
w konkursie plastycznym pt. “11 listopada – 
Dzień Radości z Wolnej Ojczyzny”.

Do konkursu recytatorskiego zgłosiło się 
39 uczestników w trzech grupach wiekowych. 
Młode talenty były oceniane przez: Alicję Ewę 
Grymułę Dyrektor I Społecznego LO i II Spo-
łecznego Gimnazjum w Radomiu, Czesław 
Banaszczyk Członek Stowarzyszenia Auto-
rów Polskich oraz Piotr Kotwicki Radny Miasta 
Radomia. Jury miało bardzo poważny problem 
z wyborem najlepszych, gdyż poziom konkursu 
był wysoki. Po długich obradach wyłonili zwy-
cięzców:

• grupa wiekowa do lat 7
I miejsce Nadia Dziubińska z PP nr 10 - recy-

towała wiersz “Nasze polskie ABC”
II miejsce Zuzanna Piekarska z PSP nr 9 

“Ojczyzna”
III miejsce  Wojtek Szczodry z PP nr 14 “Kate-

chizm polskiego dziecka”
• grupa wiekowa 8-10 lat
I miejsce Julia Molenda PSP nr 4 “Taki kraj”
II miejsce Filip Trybuł PSP nr 4 “Ojczyzna”
III miejsce Hubert Urbaniak PP nr 9 “Do ojczy-

zny”
• grupa wiekowa od lat 10
I miejsce Natalia Sobolewska PSP nr 4 

“Gawęda o miłości ziemi ojczystej”
II miejsce Milena Milkowska PG nr 2 “Łzy”
III miejsce Daria Kolanek PG nr 4 “Sen żoł-

nierza”
Młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych  

nr 2 w Radomiu dostała wyróżnienie za krótki 
program recytatorski o tematyce patriotycznej.

Piotrowi Kotwickiemu dziękujemy za ufun-
dowanie nagród w konkursie recytatorskim.

Oceny prac konkursu plastycznego doko-
nała Komisja w składzie: Łukasz Rudecki 
Adiunkt Katedry Malarstwa i Rysunku na 
Wydziale Sztuki UTH w Radomiu oraz Agata 
Jasińska Instruktor Świetlicy Środowiskowej.

Na konkurs dostarczono 104 prace.
Podczas oceniania prac jury brało pod 

uwagę następujące kryteria:
- tematykę pracy
- oryginalność
- pomysłowość
- technikę wykonanej pracy
- estetykę 
Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac 

komisja postanowiła nagrodzić prace następu-
jących uczestników konkursu:

• grupa wiekowa do lat 7
I miejsce – Kasia Kiełbiowska l. 6
II miejsce – Sara Stanios l. 4
II miejsce – Kiraga Maja i Kwiatkowski Szy-

mon l. 4

III miejsce – Ada Stępniewska l. 6
III miejsce – Gabrysia Falkiewicz l. 5

• grupa wiekowa 8-10lat
I miejsce – Amelka Lubasińska l. 8
II miejsce –Kacper Pietrzyk l. 8
II miejsce – Jakub Burkacki l. 8
III miejsce –Filip Wójtowicz l. 10

• grupa wiekowa od lat 11
I miejsce – Dawid Wiśniewski l. 16
II miejsce – Agnieszka Jaworska l. 15
III miejsce – Ania Wabik l. 16

Dziękujemy nauczycielom oraz rodzicom za 
wsparcie, jakim obdarzyli dzieci i młodzieży w 
konkursach z okazji Dnia Odzyskania Niepod-
ległości. 

(GK)
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Niskie oprocentowanie, długi okres kre-
dytowania i minimum formalności, to  

z pewnością istotne zalety, jakimi cechuje się 
oferta pożyczkowa dla małżeństw w SKOK 
Kopernik. Czy na pewno wszystkie te zalety 
cechują przedstawiony produkt finansowy? 

O szczegóły zapytaliśmy Zastępcę Dyrek-
tora Rozwoju Sprzedaży w SKOK Kopernik – 
Aleksandra Kiebla. 
Dlaczego nowa oferta zasługuje na uwagę? 

Głównie dlatego, iż jest to pożyczka  
z niezwykle atrakcyjnym oprocentowaniem – 
jedynie 6,5% w skali roku przy okresie kre-
dytowania do 12 miesięcy oraz 10,5% w skali 
roku przy okresie kredytowania 60 miesięcy. 
Te liczby mówią same za siebie. Dzięki tak 
niskiemu oprocentowaniu rata pożyczki jest 
łatwa w spłacie, a dodatkowo można znacznie 
obniżyć wysokość płaconych rat i innych zobo-
wiązań, poprzez spłacenie ich nową pożyczką 
w SKOK Kopernik. 
Kto może skorzystać z oferty i na jakich 
warunkach ? 

Nowa oferta dostępna jest dla mał-
żeństw, które nie korzystały jeszcze z oferty 
kredytowej SKOK Kopernik, można ją zatem 
nazwać pożyczką powitalną. Chcemy przeko-
nać do korzystania z naszych usług i pokazać, 
że SKOK Kopernik to profesjonalna i godna 
zaufania instytucja. Oferta przeznaczona jest 
dla rodzin, w których jeden z małżonków zara-
bia miesięcznie minimum 3500 zł netto – „na 
rękę” i posiada staż w jednym zakładzie pracy 
minimum 5 lat. 

Małżeńska pożyczka dobrym sposobem na udane Święta Bożego Narodzenia

Jakie dodatkowe argumenty mogą przeko-
nać tych jeszcze niezdecydowanych? 

Wniosek kredytowy mogą Państwo zło-
żyć bez wychodzenia z domu za pośrednic-
twem naszej infolinii 801 400 700. Wybrane 
placówki czynne są również w sobotę, dzięki 
czemu mają Państwo dostęp do gotówki przez 

6 dni w tygodniu. Decydując się już dziś 
można spełnić marzenia Swoje i Swoich bli-
skich. Świąteczne zakupy, remont mieszkania 
czy wymarzony wyjazd - to wszystko można 
zrealizować dzięki pożyczce małżeńskiej VIP 
w SKOK Kopernik.



ROZWAŻANIA

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-

MIŁOŚć
SPOŻYTKOWUJE WSZYSTKO

Jeśli chwała, szczęśliwość Boża jest 
chwałą miłości i jeśli nikt nie ma większej 
miłości niż ten, kto oddaje swoje życie za 
przyjaciół, to nie można wejść do chwały 
nie umierając. Tę drogę do chwały Bóg 
sam nam utorował. I przez to również 
śmierć i cierpienie znalazły swoje wyja-
śnienie płynące z głębi zamysłu Boga. 
Wszelkie nasze cierpienie może, jeśli 
zechcemy, stać się sposobem wejścia 
do chwały miłości. Zmartwychwstanie 
Chrystusa pokazuje, że każda sytuacja 
historyczna, jakkolwiek tragiczną by się 
zdawała, może być procesem narodzin. 
Miłość posiada tę siłę, że potrafi spożyt-
kować wszystko, wszystko przemie-
niać w miłość. „gdzie nie ma miłości, siej 
miłość, a zbierzesz miłość” – pisał św. 
Jan od Krzyża. Tak właśnie postąpił Bóg. 
Gdzie nie było miłości, tam ją wlał,  
i tak oto również cała ludzkość może się 
nią cieszyć.

(Wilfrid Stinissen)

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.



Witold Gombrowicz

WSPOMNIENIA POLSKIE 
Scenariusz i reżyseria
Mikołaj Grabowsk
Występują: Maria Gudejko, Joanna 

Jędrejek, Karolina Łękawa, Sebastian 
Cybulski, Janusz Łagodziński, Jarosław 
Rabenda, Wojciech Wachuda

 Razem z radomskimi aktorami Mikołaj Grabowski sięgnął 
po mało znane teksty Gombrowicza, niewystawiane dotąd na sce-
nie! Pisane jako cykl radiowych pogadanek „Wspomnienia…” poka-
zują nieco inną, bardziej intymna twarz pisarza. Gombrowicz liczył 
się z tym, że słuchacze radia w Polsce wiedzą o nim niewiele. Starał 
się więc opowiedzieć historię swej młodości w taki sposób, aby „zwy-
kły człowiek” mógł się z nim utożsamić. Mówi o dojrzewaniu w Polsce 
w dwudziestoleciu międzywojennym, o środowisku, w którym żył,  
o tym jak determinowała go ziemiańsko - szlachecka rodzina, o trud-
nych początkach swego pisarstwa, o swoim życiowym nieudacznic-
twie.

We „Wspomnieniach…” Gombrowicz jest bardziej liryczny, nie 
przemawia ex cathedra, nie chce zabłysnąć wiedzą, refleksją, ana-
lizą świata. Jest „skromniejszy”, skupia się na własnych przeżyciach 
i jest dość szczery. Dość. O ile autor w ogóle bywa szczery...

.
Zapraszamy  23, 24, 25 listopada godz. 18.00
  oraz 15, 16 grudnia godz. 18.00

„Taki był ten czas...” koncert z okazji 15-lecia zespołu KLIPER

Już 24 listopada 2012 r. o godz. 18.00 w 
OKiSz Resursa Obywatelska, ul. Malczew-

skiego 16 odbędzie się koncert jubileuszowy  
z okazji 15-lecia zespołu KLIPER pt. ”Taki był 
ten czas...”.

Będzie to niepowtarzalna okazja, aby 
przyjemnie spędzić czas i wspólnie bawić się 
w rytmie muzyki żeglarskiej. Podczas koncertu 
będzie i trochę historii, i występy gości oraz 
wiele innych niespodzianek. 

Zespół KLIPER gra nieprzerwanie od 
1997 roku, prezentując repertuar od skocznej 

piosenki żeglarskiej po szantę klasyczną. 
Zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia na 
różnych festiwalach w Polsce. Zespół wielo-
krotnie został doceniony przez słuchaczy otrzy-
mując Nagrodę Publiczności m.in.: na Między-

narodowym Festiwalu 
Shanties w Krakowie 
(dwukrotnie). Kliper 
koncertuje w kraju i za 
granicą. W 2002 roku 
ukazała się pierwsza 
płyta zespołu, która 
cieszyła się dużą 
popularnością wśród 
słuchaczy i zdobyła 
uznanie krytyków.  
W lipcu 2011 roku 
ukazał się drugi krążek 
pt. „Zapomniany 
powrót”. Muzycy 
nie pozostają bierni, 
tworzą, opracowują 
i nagrywają nowe 
utwory.

Więcej informacji o zespole na stronie
www.kliper.art.pl.
Korzystając z okazji łączenia przyjemnego 
z pożytecznym, zorganizowano akcję pt.  
„Bilet za surowce wtórne”.
Każdy, kto przyniesie surowce wtórne, będzie 
mógł otrzymać dodatkowo bilet na koncert. 

Można tego dokonać w skupie NaszSkup. 
który mieści się na końcu giełdy samocho-
dowej na terenie Galerii Feniks (wjazd od  
ul. Grzecznarowskiego lub ul. Jarzynowej). 
Przyjmowane są następujące surowce: puszki 
aluminiowe, makulatura, folia, elektroodpady 
(sprzęt RTV, AGD, elektryczny i elektroniczny). 

Dla osób, które chcą wybrać się na 
koncert a nie nie mają żadnych surowców do 
oddania bilety do nabycia przed koncertem 
(cena biletu 7 zł). Nasz miesięcznik objął patro-
natem medialnym imprezę.

(T.K.)



ZAMÓW: www.wodapierrot.pl


