
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA KONKURSY

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszka-
niowej „Ustronie”, informuje, że na posiedze-
niu Rady Nadzorczej w dniu 15 stycznia 2021 
roku, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, na  
stanowisko Prezesa Zarządu S.M. „Ustronie” 
został wybrany Pan Robert Pyzara.

Dotychczasowy Prezes Spółdzielni, Pan 
Piotr Skoczylas, osiągnął wiek emerytalny  
i zdecydował, że chce przejść na emeryturę. 
Złożył do Rady Nadzorczej wypowiedzenie 
umowy o pracę, które upływa 27 stycznia 
tego roku. Rada Nadzorcza zdecydowała się 
ogłosić konkurs na nowego Prezesa Zarządu 
odpowiednio wcześniej, tak aby następca 
Piotra Skoczylasa objął stanowisko 28 stycz-
nia, gdyż zależało nam, aby zachować cią-
głość zarządzania.

Nowy Prezes rozpoczyna pracę 28 stycz-
nia br.

Pan Robert Pyzara zna doskonale  
Spółdzielnię Mieszkaniową „Ustronie”.  
Do tej pory był jej głównym księgowym.

Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Ustronie
Robert Chrobotowicz

Rozstrzygnięcie 
konkursu  

na stanowisko 
Prezesa Zarządu 
S.M. „Ustronie”

Podziękowania za współpracę
Dnia 27.01.2021 r. Prezes Zarządu – pan Piotr Skoczylas kończy pracę  

w naszej Spółdzielni i tym samym przechodzi na zasłużoną emeryturę.

Jako współpracownicy składamy Panu najserdeczniej-
sze podziękowania za dotychczasową, długoletnią pracę,  
którą włożył Pan w tworzenie i rozwój naszej Spółdzielni.

Dziękujemy za wysiłek podejmowany dla dobra Spół-
dzielni i ich członków oraz za okazaną pomoc i życzliwość  
dla współpracowników.

Wyrażamy ogromną wdzięczność za aktywną współpracę,  
która przebiegała w sympatycznej atmosferze.

Dziękujemy, że przez te wszystkie lata dzielił się Pan 
z nami swoim doświadczeniem i wiedzą, że dzielił Pan z nami 
radosne jak i trudne, nerwowe chwile pracy w Spółdzielni.

Wierzymy, że towarzyszy Panu satysfakcja z wszystkich 
dokonań i poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

Życzymy Panu zdrowia, pogody ducha oraz sił i aktywności.

     Pracownicy SM „Ustronie”

Piękna zimowa sceneria zainspirowała dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycz-
nym  „Bałwanek” organizowanym przez Klub Osiedlowy „Ustronie”. Konkurs miał na celu 
rozbudzenie wyobraźni oraz rozwijanie zdolności manualnych dzieci. Oto zwycięzcy:

Konkurs plastyczny „Bałwanek”

Kategoria wiekowa 6 - 7 lat 
I miejsce - Karolina Jasińska.

Kategoria wiekowa 11 – 13 lat: 
I miejsce - Lena Sławomirska

Dokończenie na stronie 2.
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Kategoria wiekowa 8 – 10 lat: 
I miejsce - Michał Bojanowski

Dokończenie na stronie 2.

Konkurs plastyczny „Bałwanek”

Kategoria wiekowa 8 – 10 lat: 
II miejsce - Paweł Lesisz

Kategoria wiekowa 8 – 10 lat: 
III miejsce - Natasza Sławomirska

Kategoria wiekowa 11 – 13 lat: 
II miejsce - Łucja Lesisz Nagrodę specjalną otrzymała Izabela Bojanowska

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!
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O G Ł O S Z EN I E
Agencja Ochrony KERIM GRUPA  

oraz S. M. USTRONIE informują, iż  
w przypadku zauważenia popełnianego 

przestępstwa bądź wykroczenia, miesz-
kańcy Osiedla USTRONIE mogą je zgłosić 
anonimowo dyżurnemu KERIM w celu 

podjęcia interwencji pod numerem tele-
fonu:

48 365 08 12 wewn. 102.
Telefon czynny jest całą dobę.

UWAGA NA PIECYKI KĄPIELOWE!
Okres jesienny charakteryzuje się zmiennością temperatur co z kolei powoduje 

zaburzenia naturalnej wentylacji pomieszczeń. Niedrożna instalacja wentylacyjna, pełne 
uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych powoduje, że wentylacji naturalnej po pro-
stu nie ma, a wręcz następuje zjawisko wdmuchiwania spalin z piecyka do pomieszczenia 
(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!
KR

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 – 309 316 934 oraz 665 863 
300 Jednostka C – 607 101 809
Jednostka M – 309 316 934 oraz 665863300

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045
POGOTOWIE DŹWIGOWE

W SM USTRONIE

Harmonogram odbioru i transportu odpadów  
wielkogabarytowych  z terenu osiedla USTRONIE 

Od 01.02.2021R. – 31.12.2021 r.
Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych na terenie osiedla USTRONIE 
odbywa się następująco:

Odbiór gabarytów jeden raz w miesiącu: 
16 lutego, 16 marca, 20 kwietnia, 18 maja, 15 czerwca, 20 lipca, 17 sierpnia, 21 września, 
19 października, 16 listopada, 21 grudnia.

Dla ulic Staroopatowska i Placowa w dniach:
9 lutego, 9 marca, 13 kwietnia, 11 maja, 15 czerwca, 13 lipca, 10 sierpnia, 14 września,  
12 października, 16 listopada,  14 grudnia.

Mając na uwadze zachowanie porządku wokół śmietników i altan śmietnikowych pro-
simy o nie wyrzucanie odpadów wielkogabarytowych w terminach w których nie zostaną 
one dostatecznie szybko odebrane przez firmę wywozową.

KR

Procedury pracy SM Ustronie w związku z wirusem SARS-CoV-2
Z uwagi na ogłoszony stan epidemii 

poniżej informujemy o aktualnych zasa-
dach funkcjonowania Spółdzielni:

1. Interesanci obsługiwani są na 
dwóch stanowiskach Działu Obsługi Miesz-
kańców w siedzibie Spółdzielni przy ul. 
Wyścigowej 19 w godzinach od 700 do 1500 

2. Administracje Jednostek A, B, C, 
M, P przyjmują interesantów codziennie  
w godzinach od 700 do 1500.

3. W celu zapewnienia przekazy-
wania korespondencji przez Mieszkańców  
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 

od 700-1500 w przedsionku przy głównym 
wejściu do Spółdzielni przy ul. Wyścigowej 
19  umieszczona została skrzynka do wrzu-
cania korespondencji.

4. Odpowiedzi na pisma Mieszkań-
ców są udzielane w formie pisemnej oraz 
telefonicznie pod numerami tel.: 

• Dział Rozliczeń Czynszowych: 
 048 385 74 05

• Dział Członkowsko Mieszkaniowy:   
 048 385 74 06

• Centrala: 048 385 74 00;
 048 385 74 01; 048 385 74 02.

• Dział Umów i Gospodarki Gruntami 
wew. 125

• Dział Windykacji wew. 152

5. Odwołane zostały dyżury Zarządu 
oraz Członków Rady Nadzorczej.

6. Kasy Monetii w siedzibie Spół-
dzielni przy ul. Wyścigowej 19 są czynne 
codziennie w godzinach od 700 do 1500.

7. Wszelkie usterki i awarie po godzi-
nie 1500 należy zgłaszać do pogotowia tech-
nicznego firma BOR-MAR tel.: 
048 385 74 04; 601602045.

  Zarząd SM USTRONIE
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FDNT, czyli jak 
prawie zostałam zelatorką

Studiuję w Warszawie, więc co 
tydzień czy dwa wstąpić do babci  
– ważna sprawa. Wstępuję więc po paru 
schodach na parter niskiego bloku i kiedy 
już siedzę przy stole kuchennym z kawą 
i kanapką przed sobą, zauważam, że coś 
babcię dręczy. Po paru opowieściach patrzy 
w końcu na mnie i rzuca:

— Bo ty tak w tej fundacji i wspólnocie 
działasz, może zostałabyś zelatorką jednego 
kółka różańcowego w kościele? Akurat 
jednej brakuje.

Po głębszym namyśle babcia jednak 
stwierdza:

— Chociaż… ja sobie znajdę kogoś, 
działaj dalej, działaj…

Z mieszkania wychodzę z szerokim 
uśmiechem.

W Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 

i istniejącej przy niej wspólnocie rzeczywiście 
działam i właśnie wracam ze spotkania 
Fundacji, która wpiera finansowo spełnianie 
marzeń pod postacią studiów, która także 
tak samo pomaga na niższych szczeblach 
edukacji – od VII klasy szkoły podstawowej, 
młodzieży zdolnej, acz niezamożnej.

Fundacji, która zaszczepia w sercu 
pomoc dla drugiego, ideę wolontariatu, 
miłosierdzia, idąc za Janem Pawłem 
II – „nowe oblicze miłosierdzia”. 
Fundację, która uczy umierać dla innych,  
by zmartwychwstawać, która uczy wartości 
chrześcijańskich. Fundację, która uczy 
organizacji wydarzeń, również na większą 
skalę, na przykład pokroju pikniku rodzinnego  
w największej parafii warszawskiej.

Jednak – co chyba najważniejsze – 
uczy, że „jeśli Bóg tak nas umiłował, to 
i my winniśmy się wzajemnie miłować.  

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa  
w nas i miłość ku Niemu jest w nas 
doskonała” (1 J 14,11.12b). Co za tym idzie  
– gdy Bóg w prawdziwej relacji na pierwszym 
miejscu, wszystko inne się układa, a jeśli 
kocham tak bardzo swoich rodziców, 
rodzeństwo, bliźnich, przełożonych czy 
wybranka swego serca, jak nieskończenie 
bardziej kocham Boga, który jest Abbą, 
Tatusiem. I jeśli, gdy miłujemy się wzajemnie  
– On trwa w nas – w Miłości, w relacji  
– wychodzi na to, że robiąc dobry uczynek 
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dla dziadka, robię dobry uczynek dla Boga.

Kochasz? Podaj szklankę wody. 
Wnieś babci zakupy na czwarte piętro. 
Wskaż drogę. Pomóż. Wytłumacz temat  
z matematyki młodszej siostrze. Uśmiechaj 
się. Bądź sobą. Bądź. Bo imię naszego Boga 
to „Jestem, który Jestem”. Nie ma czasu. Idź. 
Podaj dalej.

Ludzie tworzący Fundację więc idą przed 
siebie – pozytywnie, jakby przed oczyma 
mieli wciąż słowa św. o. Pio z Pietrelciny: 
„Modlitwa jest kluczem do przebaczenia, ale 
nie módlcie się ze smutkiem, nie zanudzajcie 
naszego Pana, On jest Bogiem radości. 
Módlcie się z uśmiechem”. Idą, chcąc być dla 
innych, rozdając dobro.

Hanna Kwaśny

Gdybyś i ty miał taką ochotę, 
można Fundację wesprzeć, na 
przykład darując jej jeden procent 
podatku.

KRS organizacji:  
0000 150 776





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 od-
mowę publikacji takich materiałów.




