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W dniu 5.11.2006 w Klu-
bie Osiedlowym „Ustronie” 
mieliśmy zaszczyt gościć Wi-
ceprezydenta Lublina Pana 
Antoniego Chrząstowskiego, 
który przyjechał do Radomia 
na zaproszenie Stowarzysze-
nia Obrony Mieszkańców „Na-
sze Osiedle”. Pan Prezydent w 
trakcie swojej wizyty wygłosił 

dla mieszkańców naszej spół-
dzielni prelekcję na temat: 
„Uwłaszczenie jako zabezpie-
czenie przed utratą mienia”. 
Zaproszenie Pana Antoniego 
Chrząstowskiego było efek-
tem dużego zainteresowania 
wśród mieszkańców tematyką 
mieszkalnictwa, a w szczegól-
ności problematyką związaną 
z uwłaszczeniem. Ze wzglę-
du na duże doświadczenie i 
wiedzę Pana Prezydenta w 
powyższym zakresie uzna-

liśmy, iż będzie on najodpo-
wiedniejszą osobą mogącą nie 
tylko przybliżyć mieszkańcom 
naszego osiedla tak ważkie 
dla nich sprawy jak zabezpie-
czenie przed utratą majątku 
w wyniku, np. upadłości czy 
likwidacji spółdzielni, ale rów-
nież wskazać kierunki rozwoju 
spółdzielczości mieszkaniowej 
w skali Kraju. Zorganizowana 
przez Stowarzyszenie Ochrony 
Mieszkańców „Nasze Osiedle” 
prelekcja zgromadziła grubo 
ponad pięćdziesiąt osób, co 
potwierdziło znaczne zainte-
resowanie ze strony mieszkań-
ców niezwykle trudną i ważką 
tematyką uwłaszczenia w spół-

dzielniach mieszkaniowych. 
Z uwagi na aktualnie prowa-
dzone przez radomskie spół-
dzielnie mieszkaniowe prace 
zmierzające do wdrożenia pro-
cesu uwłaszczenia mieszkań-
ców, tematyka prezentowana 
przez Pana Prezydenta w ra-
mach prelekcji dodatkowo zy-
skała na aktualności i atrakcyj-
ności. Wygłoszony przez Pana 
Prezydenta wykład spotkał się 
z uznaniem słuchaczy, którzy 
po jego zakończeniu wyraźnie 
dali znak przedstawicielom 
Stowarzyszenia o konieczno-
ści organizowania podobnych 
spotkań w przyszłości.

U W Ł A S Z C Z E N I E
JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED UTRATĄ MIENIA

/red/

Spokojnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia
 oraz pomyślności i sukcesów

 w Nowym 2007 Roku 
życzą:

Rada Nadzorcza,
Zarząd i pracownicy Spółdzielni
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Zespół d/s Wspierania Aktywno-
ści Lokalnej i Profilaktyki Środowi-
skowej dla Osiedla Ustronie

Zespół Centrum Aktywności Lo-
kalnej „CAL” powstał we wrześniu 
2001. W skład zespołu wchodzą 
instytucje i osoby prywatne, które 
chcą działać na rzecz aktywizacji 
i profilaktyki mieszkańców osiedla 
Ustronie:
 Stowarzyszenie BRA - DE - LI
 Zespół Szkół Zawodowych im. 

Hubala
 Zespól Szkól Ogólnokształcących   

nr 4
 Publiczne Przedszkole nr 16
 Publiczne Przedszkole nr 10
 Publiczne Gimnazjum nr 2
 I Społeczne Liceum Ogólno-

kształcące
 Publiczna Szkoła Podstawowa   

nr 9
 Spółdzielnia Mieszkaniowa

 „Ustronie”
 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób Z Upośledzeniem Umysłowym
 Stowarzyszenie na rzecz osób ze 

Stwardnieniem Rozsianym
 Stowarzyszenie Amazonek „Dana”
 Polskie Stowarzyszenie Wędkarzy
 Polski Związek Emerytów i Ren-

cistów
Rewir dzielnicowych
Mieszkańcy /społecznicy/osied-

la Ustronie Spotkania odbywają 
się jeden raz w miesiącu w Klubie 
Osiedlowym przy ul. Sandomier-
skiej 14.

Centrum Aktywności Lokalnej 
nie jest nową organizacją, lecz me-
todą działania realizowaną przez 
istniejące instytucje samorządo-
we i spółdzielcze, takie jak kluby 
osiedlowe, domy kultury, szkoły, 
ośrodki pomocy społecznej oraz 
organizacje pozarządowe. Inno-
wacyjność tej koncepcji polega na 
tym, że zespoły z wymienionych 
instytucji nie koncentrują się na 
jednym tylko obszarze działania, 
np. ekologii, kulturze, czy pomo-
cy społecznej, lecz patrzą na daną 
społeczność całościowo, starając 
się odpowiadać na potrzeby arty-
kułowane przez środowisko.

Najważniejszą zasadą CAL jest 
realizowanie działań na rzecz 
miejscowości czy osiedla przy za-
angażowaniu i współpracy miesz-
kańców, organizacji, instytucji, 
firm. Dzięki temu instytucje „ca-
lowskie” stają się autentycznymi 
placówkami obywatelskimi i spo-
łecznościowym.

Przez okres 5 lat udało nam się 
dzięki współpracy wszystkich wy-
żej wymienionych instytucji zorga-
nizować co roku:
 Zabawy z okazji Dnia Dziecka
 Zabawy Mikołajkowe
 Zabawy Choinkowe
 Zabawy Karnawałowe
 Osiedlowe „Śpiewogrania” 
 Turnieje piłki siatkowej, Turnieje 

Piłki nożnej
 Festyny Rodzinne

Wystawy prac artystycznych 
mieszkańców osiedla Ustronie
 Spotkania wigilijne dla dzieci ze 

świetlicy „Sputnik”
 Spotkania cykliczne pod hasłem 

„Promocja zdrowia” /cel projektu 
- uświadomienie mieszkańcom jak 
można ustrzec się przed choroba-
mi, zapobiegać chorobom, dbać o 
zdrowie/
 Promowanie pracy wolontary-

stycznej
 Ponadto dzięki pracy Zespołu 

„CAL udało nam się”:
 interwencja dotyczy uprzątnięcia 

terenów należących do gminy
 interweniowanie u Prezydenta 

Miasta o   umieszczenia świateł 
na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła 
i Wyścigowej /na razie bezskutecz-
nie/
 zlikwidowano bariery architekto-

niczne w Klubie Osiedlowym,
 zamontowano kosze na śmieci 

wzdłuż głównych ulic: Wyścigowej, 
Jana Pawła II, Młodzianowskiej 
Ud. (lecz nadal jest ich mało),
 straż miejska, dzięki naszej inter-

wencji, zwraca uwagę na miesz-
kańców wychodzących na spacery 
z psami bez kagańców i puszczają 
je bez smyczy
Wszystkich mieszkańców, którym 

nie są obojętne problemy   naszego 
osiedla, zapraszamy do współpracy.

Kontakt z Zespołem „CAL” w Klu-
bie Osiedlowym przy ul. Sandomier-
skiej 14, tel: 048 385 74 15 - prosić 
pana Jana Walczaka. 

Monika Bednarczyk

Jan Walczak

CAL - wspólne działanie, wspólny cel

CHCESZ ZMIENIĆ FRYZURĘ?
Ty, Twój Partner, Twoje Dziecko...

Klub Osiedlowy „Ustronie”, Zespół Pracy Socjalnej Nr 7 

oraz Zespół Szkół Zawodowych im. „Hubala”

   informują, że możesz skorzystać z BEZPŁATNYCH USŁUG FRYZJERSKICH

 /obcinanie, modelowanie/

Z A P R A S Z A M Y
  Od 06.12.2006 r. w godzinach od 14oo – 15oo 

  /w każdą środę/ do Klubu Osiedlowego „Ustronie” ul. Sandomierska 14

  Prosimy o zgłoszenie się z umytą głową i własnym ręcznikiem

Projekt realizowany jest w ramach programu „Centrum Aktywności Lokalnej”
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Program Akcji Zima 2007 
organizowanej przez Świetlice i Klub Osiedlowy przy SM “Ustronie” 
w dniach od 29.01.2007 do 9.02.2007

DZIEŃ PLACÓWKA 
ODPOWIEDZIALNA GODZINY

29.01.2007  Poniedziałek  
1 Zajęcia świetlicowe Świetlice osiedlowe 800 - 1100  

2 Zajęcia plastyczne pt. „Dziecięcy Karnawał” 
- wykonywanie masek i strojów karnawałowych Sputnik 1100 - 1400

3 Gry play station II - turniej piłki nożnej  Kubuś 1100 - 1300

4 Zajęcia taneczne Klub Osiedlowy 1100 - 1300

5 „Michałki”- turniej piłkarski na automatach Kubuś 1300 - 1500

6 „Turniej o Białą Piłkę”- Zima 2007
- zapisy, spotkanie kapitanów Klub Osiedlowy 1200

7 Rozgrywki tenisa stołowego Klub Osiedlowy 1000 - 1400

30.01.2007  Wtorek
1 Zajęcia świetlicowe Świetlice osiedlowe 800 - 1100

2 „Budowle z klocków domino” - Konkurs na 
najciekawszy obiekt Kubuś, Sputnik 1130 - 1300

3 Konkursy w układaniu puzzli Sputnik 1100 - 1500

4 Zajęcia taneczne Klub Osiedlowy 1130 - 1300

5 „Turniej o Białą Piłkę” - Zima 2007 Klub Osiedlowy 1100 - 1400

6 Rozgrywki tenisa stołowego Klub Osiedlowy 1000 - 1400

31.01.2007  Środa  
1 Zajęcia świetlicowe Świetlice osiedlowe 800 - 1100

2 Zabawa towarzyska - „Kalambury” Sputnik 1130 - 1300

3 Gry playstation  II – wyścigi  samochodowe Kubuś 1300 - 1500

4 Zajęcia plastyczne pt. „Zima na szkle 
malowana”

Pracownia 
Plastyczna 1130 - 1300

5 Zajęcia taneczne Klub Osiedlowy 1130 - 1300

6 „Turniej o Białą Piłkę” - Zima 2007 Klub Osiedlowy 1100 - 1400

7 Rozgrywki tenisa stołowego Klub Osiedlowy 1000 - 1400

1.02.2007  Czwartek
1 Zajęcia świetlicowe Świetlice osiedlowe 800 - 1100

2 Spotkanie z Policjantem – „Bezpieczne Ferie” Młodzik 1130 - 1300

3 Zajęcia  ekologiczne Młodzik 1300 - 1500

4 Zajęcia taneczne Klub Osiedlowy 1130 - 1300

5 „Zima w obiektywie”- Konkurs fotograficzny Kubuś 1130 - 1300

6 „Turniej o Białą Piłkę - Zima 2007” Klub Osiedlowy 1100 - 1400

7 Rozgrywki tenisa stołowego Klub Osiedlowy 1000 - 1400

2.02.2007 Piątek
1 Zajęcia świetlicowe Świetlice osiedlowe 800 - 1100

2 Gry  i zabawy zręcznościowo-sprawnościowe 
w  świetlicach

Kubuś, Młodzik, 
Sputnik 1130 - 1300

3 Gry i zabawy umysłowe - quiz pt. „Dlaczego 
koty mają wąsy” Kubuś 1300 - 1500
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4 Wyjście do Teatru Powszechnego na spektakl 
pt. „Sen  chłopca, który się zagubił” Klub Osiedlowy godz. do 

ustalenia
5 Zajęcia taneczne Klub Osiedlowy 1130 - 1300

6 „Turniej o Białą Piłkę - Zima 2007” Klub Osiedlowy 1100 - 1400

7 Rozgrywki tenisa stołowego 1000 - 1400

5.02.2007  Poniedziałek  
1 Zajęcia świetlicowe Świetlice osiedlowe 800 - 1100

2 Wyjście do kina „Helios” Kubuś, Sputnik 1100 - 1500

3 Zajęcia świetlicowe - gry ćwiczące zdolność 
kojarzenia i zapamiętywania „Memory” Kubuś 900 - 1100

4 Rozgrywki w warcaby -”Szukamy Mistrza” Młodzik 1100 - 1400   
5 Zajęcia taneczne Klub Osiedlowy 1130 - 1300

6 „Turniej o Białą Piłkę” Zima 2007 Klub Osiedlowy 1100 - 1400

7 Rozgrywki tenisa stołowego Klub Osiedlowy 1000 - 1400

6.02.2007  Wtorek
1 Zajęcia świetlicowe Świetlice osiedlowe 800 - 1100

2 Wyjście do Muzeum Okręgowego i Muzeum 
Sztuki  Współczesnej Młodzik 1100 - 1400

3 Turniej DARTA Sputnik, Kubuś 1100 - 1500

4 Zajęcia taneczne Klub Osiedlowy 1130 - 1300

5 „Turniej o Białą Piłkę-Zima 2007” Klub Osiedlowy 1100 - 1400

6 Rozgrywki tenisa stołowego Klub Osiedlowy 1000 - 1400

7.02.2007  Środa
1 Zajęcia świetlicowe Świetlice osiedlowe 800 - 1100

2 Wyjście do Muzeum Okręgowego w Radomiu Klub Osiedlowy

3 Wycieczka po radomskich kościołach – 
oglądanie szopek                             Kubuś, Sputnik 1100 - 1500

4 Międzyświetlicowy turniej tenisa stołowego Młodzik 1100 - 1300

5 Zajęcia taneczne Klub Osiedlowy 1130 - 1300  
6 „Turniej o Białą Piłkę-Zima 2007” Klub Osiedlowy 1100 - 1400

7 Rozgrywki tenisa stołowego Klub Osiedlowy 1000 - 1400

8.02.2007 Czwartek   

1 Wycieczka do Puszczy Kozienickiej
/kulig, ognisko/                               Klub Osiedlowy 1000 - 1500

2 Zajęcia taneczne Klub Osiedlowy 1130 - 1300

9.02.2007 Piątek

1
Zakończenie ferii zimowych 2007 
Dyskoteka i zakończenie Turnieju 
„O Białą Piłkę”                   

Klub Osiedlowy 1100 - 1400

Świetlica „Sputnik” - ul. Gagarina 21/23, tel. 385-74-14
Świetlica „Kubuś” - ul. Osiedlowa 28, tel. 385-74-12
Świetlica „Młodzik” - ul. Świętokrzyska 25, tel. 385-74-11
Klub Osiedlowy - ul. Sandomierska 14, tel. 385-74-15

Telefon kontaktowy, informacja o wszystkich imprezach 0-661-737-775

Jan Walczak
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Nad imprezami patronat przy-
jęła Pani Poseł Marzena Wróbel, 
która ufundowała nagrody i sło-
dycze dla uczestników. Drugim 
fundatorem był Pan Piotr Ko-
twicki. W imprezie uczestniczyli 
mieszkańcy Osiedla „Ustronie”, 
którzy tłumnie zjawili się w Klu-
bie Osiedlowym. Organizatorzy 
zmuszeni byli dostawiać krzesła 
by pomieścić wszystkich chęt-
nych. W imprezie uczestniczyło 
115 osób, dzieci i mieszkańców 
Osiedla.

Na konkurs plastyczny zgło-
szono 30 prac.
 I miejsce  w grupie wiekowej 

6 – 9 lat zdobyła Natalia Mat-
kacka 
 I miejsce w grupie wiekowej

10 – 13 lat zdobył Kacper Gajos

W dniu 10 listopada 2006 roku w Klubie Osiedlowym „Ustronie” odbyło się Spotkanie 
z Pieśnią i Piosenką Patriotyczną i Konkurs Plastyczny z okazji 11 Listopada.

11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Paulina Szymańska, Klaudia Maj, Natalia Roszkowska, Natalia Rodzik 
w piosence pt. „Płynie Wisła płynie”

Marszałek Józef Piłsudski jak żywy

Komisja w składzie: (od lewej) Pan Piotr Kotwicki, Pani Poseł Marzena Wróbel, 
Pan Krzysztof Bińkowski i Pani Magdalena Bieńkowska

c.d. str. 6
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W przeglądzie piosenki brało udział 16 zespołów i solistów.
 I miejsce zdobyła Magda Lipanowicz i Ola Grabowska

Relacja z konkursu również na stronie 
http://www.ustronie.radom.pl/?menu=2|Galeria.

Wydawnictwo Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE
Radom 26-600, ul. Wyścigowa 19
http://www.ustronie.radom.pl sm@ustronie.radom.pl
skład i druk: VIRGO POLIGRAFIA
ul. Św Wacława 2/6 tel./fax: 48 363 38 44, fax:48 340 14 22
http://www.virgo.net.pl   e-mail: biuro@virgo.net.pl, dtp@virgo.net.

Członkowie Rady Nadzor-
czej przyjmują spółdzielców 
w każdy poniedziałek od 
godz. 15.30 do 17.00 w pokoju 
20 na parterze przy wejściu

Bezpłatnych porad praw-
nych dla członków Spółdziel-
ni udziela nasz prawnik Karol 
Sońta w każdy poniedziałek 
w godz. 15.00 - 17.00

Klub Osiedlowy 
„Ustronie” ZAPRASZA

 na spotkanie z pielęg-
niarką dyplomowaną 

Janiną Maciąg
 w pierwszą środę każde-

go miesiąca 
od g. 1600– 1700

TEMATYKA  
SPOTKAŃ:

 pomiar ciśnienia krwi 
– bezpłatny
 pomiar cukru we krwi 

 /koszt paska i igły 2 zł lub posia-
danie własnego paska do aparatu 
Glukokar II i igły/

 informacje na temat 
zdrowego stylu życia,
 jak zapobiegać po-
szczególnym choro-
bom poprzez
 prawidłowe odżywia-
nie,
 jak schudnąć w spo-
sób bezpieczny,
 inne aktualne tematy

Publiczność zasłuchana i  z wypiekami na twarzy 

Zwyciężczynie Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej Magda i Ola

SM Ustronie zatrudni 
instruktora d/s sportu i re-
kraacji. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać w sie-
dzibie Spółdzielni w pok. 5 
(Kadry) oraz pod numerem 
telefonu 3857415.

Zwycięskie prace konkursu plastycznego „Mikołaj moich marzeń”, który odbył się 6 grudnia 2006  

/red/
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