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Dalsze Zmiany 
w SM „USTRONIE”
rozmowa z Prezesem Spółdzielni

Remonty cią-
gów pie-

szo-jezdnych, ter-
momodernizacja 
budynków miesz-
kalnych, kolo-
rowe place zabaw, 
poprawa relacji 
z mieszkańcami, 

zapewnienie bezpieczeństwa na Osie-
dlu, – czyli ciąg dalszy zmian w SM 
„USTRONIE” w Radomiu zrealizowa-
nych w 2011r.

1. Redakcja: W roku 2011 zreali-
zowano szereg prac remontowych na 
Osiedlu. Co już udało się osiągnąć i co 
jeszcze planuje Zarząd Spółdzielni?

Piotr Skoczylas: W 2011 roku kon-
tynuowaliśmy wprowadzanie zmian w 
Spółdzielni. W ramach programu termo-
modernizacji wykonano kompleksowe 
prace w 22 budynkach. Ponadto wymie-
niono okna i drzwi w 80 klatkach schodo-
wych, odnowiono 41 klatek schodowych 
oraz przeprowadzono remonty i ocie-
plenie stropodachów w 10 budynkach 
mieszkalnych.

Dokończenie na stronie 2.

WALNE ZGROMADZENIE SM „USTRONIE”
Zarząd SM „USTRONIE” w Radomiu 

działając w oparciu o art. 83, ust. 6 
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
oraz § 31 Statutu Spółdzielni uprzejmie 
zaprasza na Walne Zgromadzenie, które 

Zadbaj o swojego pupila
Temat zwierząt zamieszkujących na osie-

dlu – zwłaszcza psów, był już nie raz poru-
szany w naszym biuletynie. Tym razem chcemy 
poruszyć problem jakim jest wycie i szczeka-
nie psów w ciągu dnia jak również i nocą.
Pozostawiamy swoich pupili często na cały 
dzień w domu bez możliwości ich wyprowa-
dzenia na spacer, załatwienia potrzeb fizjolo-

Zielone płuca dla USTRONIA
– czyli akcja sadzenia drzew na osiedlu Ustronie.

W tym roku po raz piąty posadziliśmy wspólnie  
z mieszkańcami, młodzieżą z pobliskich szkół 

oraz dziećmi z przedszkoli, 27 kolorowych dębów. 
 Jak co roku i tym razem do akcji włączyła się dyrek-
cja Lasów Państwowych w Radomiu, która ufundowała 

Dokończenie na stronie 3.

Zmiany w Regulaminie zasad rozliczania kosztów gospodarki  
zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

Spółdzielnia informuje, że Rada Nadzorcza 
uchwaliła zmiany w Regulaminie zasad roz-

liczania kosztów gospodarki zasobami mieszka-
niowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali, 
polegające na przywróceniu możliwości składania 
oświadczeń przy ubieganiu się o ulgę w opłatach 

sadzonki krzewów, które mieszkańcy oraz młodzież 
mogli zabrać ze sobą i posadzić w pobliżu swoich blo-
ków, szkół i przedszkoli.
Pogoda dopisała a chętnych do sadzenia nie brako-
wało. 

Miejsce sadzenia drzew 
też nie było przypadkowe.  
W pobliżu bloków przy  
ul. Osiedlowej 38 i 40 prze-
biegać będzie obwodnica, 
i posadzone tam drzewa  
w przyszłości będą stanowiły 
pas ochrony przed spalinami 
i hałasem. 
Przypomnijmy, że pomy-
słodawcą akcji „Zielone 
Płuca dla Ustronia” jest Pan 
Edward Śpiewak – mieszka-
niec naszego osiedla, bez 
którego ta akcja nie nabra-
łaby takiego wymiaru.

Dokończenie na str. 3.

odbędzie się w dniu 16 czerwca 2012r.  
o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Publicz-
nej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Radomiu 
przy ul. Sandomierskiej 19.

(KR)

eksploatacyjnych od osób czasowo nie zamiesz-
kujących w lokalu. Wzór oświadczenia sta-
nowi załącznik Nr 2 do regulaminu. Z pełną tre-
ścią Regulaminu zapoznać się można w siedzibie 
Spółdzielni bądź poprzez stronę internetową Spół-
dzielni www.ustronie.radom.pl - zakładka BIP

gicznych. Psy wyją również z tęsknoty pozo-
stawione na dłuższy czas w samotności.
Nocą odzywają się natomiast naturalne 
instynkty obronne. Hałas, szelest i ruch na 
klatce schodowej sprawia, że nasi milusińscy 
zaczynają szczekanie ostrzegawcze. Niestety, 
na właściciela czworonoga nie ma mocnych. 
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Na terenie całego osiedla Ustronie prze-
prowadzono remonty chodników i ciągów pie-
szo – jezdnych o pow. 5,5 tys. m2, położono 
asfalt na pow. 4,3 tys. m2 , przeprowadzono 
remonty cząstkowe o pow. 1,2 tys. m2. Ogro-
dzono 5 placów zabaw oraz doposażono  
w urządzenia zabawowe 9 placów zabaw.  
W 2012 roku rozpoczęto kompleksowe roboty 
termomodernizacyjne w 3 budynkach, z któ-
rych na dwóch usunięte zostaną także płyty 
elewacyjne zawierające azbest.  Na wniosek 
Zarządu Spółdzielni, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie przyznał dotację w wys. 236 tys. 
zł. na sfinansowanie w 2012 roku usunięcia  
i utylizacji płyt azbestowych w tych budynkach.
W planach na 2012 rok założono kontynuację 
podjętych prac. 

2. Red.: Ważnym zagadnieniem jest 
budowanie dobrych relacji z mieszkańcami 
oraz integracja i utożsamianie się miesz-
kańców ze swoim osiedlem. Jakie działa-
nia w tej sprawie podejmuje Zarząd Spół-
dzielni?

P.S.: Dbając o nasze otoczenie, o wygląd 
naszego Osiedla aktywnie wspieramy, – jako 
współorganizator prowadzoną, co roku akcję 
„Zielone Płuca dla Ustronia”, do której zawsze 
zachęcamy i zapraszamy przedszkolaków, 
uczniów, a także dorosłych mieszkańców 
naszego Osiedla. Wielu z nich włączyło się 
też aktywnie w upiększanie osiedla w ramach 
ogłoszonego w 2011 roku konkursu na najład-
niejszy balkon i ogródek przy klatkach scho-
dowych.  Dynamicznie rozwija się także dzia-
łalność kulturalna Klubu Osiedlowego Ustro-
nie oraz naszych świetlic: Młodzik, Sputnik  
i Kubuś. W 2011 roku została utworzona Pra-
cownia Muzyczna, która integruje młodych 
mieszkańców Ustronia realizujących swoje 
pasje artystyczne. W zajęciach kulturalnych  
i sportowo – rekreacyjnych uczestniczą dzieci 
oraz dorośli mieszkańcy osiedla. Możemy 
pochwalić się sukcesami naszych drużyn pił-
karskich, które w ramach akcji: Zima 2011, Lato 
2011 osiągnęły duże sukcesy. Jedna z drużyn 
Ustronia zajęła I miejsce w Miejskim Turnieju 
Piłki Nożnej. „ Z podwórka na stadiony”. Od 
maja 2011 roku prowadzona jest akcja doży-
wiania 30 dzieci z najuboższych rodzin przez 
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” 
w Radomiu przy pomocy finansowej Spół-
dzielni. W sierpniu 2011 roku Spółdzielnia wraz 
z Parafią Matki Bożej Bolesnej w Radomiu zor-
ganizowała letni wypoczynek dla 39 najuboż-

Dokończenie ze strony 1.

szych dzieci uczęszczających do świetlic osie-
dlowych. 

3. Red.: Jak przebiega proces restruk-
turyzacji w Spółdzielni?

P.S.: W wyniku realizacji programu 
restrukturyzacji zatrudnienia w 2011 roku, zre-
dukowano 18 etatów i osiągnięto oszczędno-
ści w wys. 597 tyś zł.  Zgodnie z Uchwałą Rady 
Nadzorczej Nr 94 z 07.11.2011r., w maju 2012 
roku osiągnięto stan zatrudnienia 66 osób. 
Łącznie od sierpnia 2010 roku zredukowano 
37 etatów, co stanowi 35,9 % stanu zatrudnie-
nia z dn. 05.08.2010 roku, który wynosił wów-
czas 103 etaty.  W procesie restrukturyzacji 
zatrudnienia zlikwidowano 14 etatów admini-
stracyjnych. Zarząd Spółdzielni zaproponował 
pracownikom działów technicznych świadcze-
nie usług na rzecz Spółdzielni w ramach wła-
snej działalności gospodarczej. Z tej propozy-
cji po wielu rozmowach i negocjacjach prze-
prowadzonych przez Zarząd skorzystało 9 pra-
cowników, którzy założyli własne firmy i świad-
czą dla Spółdzielni usługi: elektryczne, gazowe 
i malarskie na podstawie podpisanych umów.  
8 pracowników, którzy nie przyjęli propozycji 
Zarządu zostało przekazanych na podstawie 
art. 23.I Kodeksu Pracy do firmy, która wygrała 
przetarg na świadczenie usług i mają zapew-
nione warunki pracy i płacy na okres 3 lat. 
Natomiast 6 pracowników rozwiązało umowy  
o pracę na zasadzie porozumienia stron. 

4. Red.: Jednym z głównych zadań 
Zarządu jest racjonalizacja kosztów funk-
cjonowania Spółdzielni. Co zrobiono w tym 
zakresie w  2011 roku?

P.S.: W celu obniżenia kosztów c.o. i c.w. 
przeprowadzono prace modernizacyjne sieci 
wewnątrz budynków oraz zainstalowano cie-
płomierze. Na wniosek Zarządu Spółdzielni 
zmniejszona została o 35 % moc zamówiona 
dla 45 budynków. W wyniku tych działań 
znacznie obniżono koszty ogrzewania w sezo-
nie grzewczym  2011/2012. 
Problem nie bilansowania się wody. W celu 
rozwiązania tego problemu w 2011 roku 
zostały zainstalowane 73 wodomierze główne 
i 908 wodomierzy w lokalach mieszkalnych. 
W 2012 roku będzie zainstalowanych 10 tys. 
szt. wodomierzy nowej generacji (tzw. mokro-
bieżnych) finansowanych z funduszu remonto-
wego Spółdzielni. 

5. Red.: Jak na naszym Osiedlu 
wygląda kwestia poprawy bezpieczeństwa?

P.S.: W 2011 roku został uruchomiony 
system monitorowania osiedla składający się 
z 12 kamer umieszczonych we wszystkich jed-
nostkach osiedlowych w najbardziej niebez-
piecznych miejscach. Obrazy z kamer prze-
kazywane są do stacji monitorowania w sys-
temie 24 godzinnym z możliwością zapisów 
elektronicznych, którą obsługują pracownicy 
firmy ochroniarskiej zatrudnionej przez Spół-
dzielnię. W 2012 roku planujemy instalację  

4 dodatkowych kamer. Na wnioski mieszkań-
ców zainstalowano 637 domofonów. Akcja ta 
jest kontynuowana w 2012r. Wszystkie przy-
padki dotyczące zakłócania spokoju zgłaszane 
przez mieszkańców, są wnikliwie analizowane 
a następnie przekazywane do Policji i Straży 
Miejskiej w celu intensyfikacji działań patrolo-
wych zapewniających bezpieczeństwo miesz-
kańców osiedla Ustronie.

6. Red.: Na jakim etapie znajduje się 
proces przekazywania sieci wodociągowej 
i hydroforni osiedlowych na rzecz Gminy 
Miasta Radomia?

P.S.: W celu przekazania hydroforni i sieci 
wodociągowych na rzecz Gminy Miasta Rado-
mia Zarząd podjął szereg działań,: przeprowa-
dzono wiele rozmów z Prezydentem i Wicepre-
zydentem Radomia, zostało uzgodnione poro-
zumienie z Wodociągami Miejskimi Sp. z o.o. 
w Radomiu dotyczące terminów przekazania 
hydroforni i sieci wodociągowych. Spółdziel-
nia spełniła wszystkie wymogi formalne, Pre-
zydent Miasta pozytywnie zaopiniował i skie-
rował wniosek w tej sprawie do Rady Miejskiej 
w Radomiu w październiku 2011roku.  Ponie-
waż wniosek jest obecnie procedowany przez 
Komisję Rady Miejskiej, Zarząd Spółdzielni 
wystąpił do Przewodniczącego i Wiceprze-
wodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczą-
cych Klubów Radnych oraz Przewodniczących 
Komisji Gospodarki i Komisji Rozwoju z prośbą 
o sfinalizowanie przejęcia hydroforni i sieci 
wodociągowych przez Gminę Miasta Radomia 
w 2012 roku.

7. Red.: Panie Prezesie plany są 
ambitne, a jak wygląda kondycja finansowa 
naszej Spółdzielni?

P.S.: W 2011 roku Spółdzielnia osiągnęła 
zysk netto w wys. 1 913 752 zł, w stosunku 
do roku 2010 nastąpił wzrost zysku o 25,2 %,  
o kwotę 385 942, 70 zł. Pozytywna opinia nie-
zależnego biegłego rewidenta oraz osiągnięte 
wyniki ekonomiczne potwierdzają efektywne 
działania Zarządu oraz stanowią podstawę do 
kontynuacji przyjętych kierunków działalności 
Spółdzielni w następnych latach.    
Reasumując, należy stwierdzić, że zaplano-
wane na 2011 rok działania i zmiany w funkcjo-
nowaniu Spółdzielni zostały wykonane. Pozo-
stają jednak jeszcze do rozwiązania problemy 
z nie bilansowaniem się wody, barierę stanowi 
zadłużenia mieszkańców, brak lokali socjal-
nych, które powinna zapewnić Gmina Miasta 
Radomia, zły stan techniczny kładek nad uli-
cami osiedlowymi. Rozwiązanie tych proble-
mów wymaga dużych środków finansowych 
i jest procesem długotrwałym, rozłożonym  
w czasie. 
Kontynuując zmiany, jako Zarząd Spółdzielni 
będziemy dążyć do dalszej poprawy funkcjo-
nowania Spółdzielni. 

(KR)

Dalsze Zmiany 
w SM „USTRONIE”
rozmowa z Prezesem Spółdzielni
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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.

Zarówno Zarząd Spółdzielni jak i pozostali goście 
zapewnili że w przyszłym roku posadzone zostaną 
kolejne sadzonki. 

KR

Zielone płuca dla USTRONIA
– czyli akcja sadzenia drzewna osiedlu Ustronie.

W prawie polskim nie ma przepisów regulu-
jących szczekanie i wycie psa w lokalu miesz-
kalnym.

Zadbaj o swojego pupila
Właściciel może zostać ukarany mandatem  
tylko wtedy gdy wycie psa jest spowodowane 
niewłaściwym jego traktowaniem, bądź pozo-
stawieniem go na co najmniej dwa dni bez 
opieki. Niestety szczekanie w godzinach pracy 
tj. 6.00 – 18.00 nie jest podstawą do ukarania 
właściciela. 
Wszelkie prawa i obowiązki zapisane są  

w regulaminie porządku domowego, jednak 
nie da się unormować wszystkich zachowań. 
Pozostaje tylko liczyć na wyrozumiałość sąsia-
dów i starać się jej nie nadużywać a decydując 
się na nowego mieszkańca poważnie traktować 
jego potrzeby i przestrzegać społeczne normy 
w imię wspólnego dobra pamiętając że poziom 
hałasu to rzecz względna.
 Jednocześnie przypominamy, że 
należy usuwać zanieczyszczenia pozostawione 
przez zwierzęta na terenach przeznaczonych 
do wspólnego użytku, nie wolno wyprowadzać 
żadnych zwierząt domowych do piaskownic, 
na place zabaw i innych obiektów ogólnodo-
stępnych. Na terenach użytku publicznego psy 
mogą być wyprowadzane wyłącznie na smy-
czy i z założonym kagańcem.

(KR)

konkurs 
zdjęciowy

Drodzy „Ustroniacy”

Czy pamiętacie jak wyglądało 
nasze osiedle 10, 20 czy 30 lat temu? 
Czy Wasze dzieci, wnuki wiedzą jak kie-
dyś wyglądały place zabaw , “Wioska 
Indiańska” na “Ustroniu”? A może posia-
dacie  zdjęcia naszego osiedla sprzed 
kilku dekad? 

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

Spośród przyniesionych lub nade-
słanych e-meilowo zdjęć (dkustronie@
op.pl) jury wybierze i nagrodzi najcie-
kawsze związane z historią osiedla 
“Ustronie”. Zdjęcia można przynosić do 
Klubu Osiedlowego “Ustronie” ul. San-
domierska 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 Miesz-
kaniowej “Ustronie”.

Serdecznie zapraszamy
do wspólnego odkrywania 

historii „Ustronia”!
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Konkurs na najładniejszy 
balkon, 

ogródek przy klatce

CEL KONKURSU
Podniesienie poziomu estetyki na 

terenie osiedla, rozbudzenie aktywno-
ści do prac społecznych na rzecz miejsca  
zamieszkania.
- ukwiecenie i upiększenie balkonów
- wykonanie ogródków kwiatowych przy 
klatkach wejściowych do bloku
- zagospodarowanie wolnych terenów  
wokół bloku przez zasadzenie krzewów,  
rabat itp.

REALIZACJA
- ogłoszenie konkursu na łamach Biu-

letynu Spółdzielczego “Ustronie” oraz stro-
ny internetowej www.ustronie.radom.pl

- powołanie Komisji Konkursowej
- przyznanie nagród ( I, II, III miejsce  

w dwóch kategoriach – najładniejszy bal-
kon, najładniejszy ogródek przy klatce).

1. Uczestnicy konkursu zgłaszają sie-

bie bądź inną osobę pisemnie do admini-
stracji lub Klubu Osiedlowego „Ustronie” 
do 31 sierpnia br.

2. Komisja dokonuje oceny po  
31 sierpnia br.

3. Komisja zastrzega sobie inny  
podział nagród, wyróżnień w zależności od 
liczby zgłoszeń.

4. Ogłoszenie wyników konkursu  
ukaże się na łamach październikowego  
Biuletynu Spółdzielczego „Ustronie” oraz 
od 10 października na stronie internetowej 
www.ustronie.radom.pl.

Wszelkich informacji udzielają administra-
cje jednostek poszczególnych administra-
cji oraz w Klubie Osiedlowym „Ustronie”  
ul. Sandomierska 14, tel. 48 3857415.

Czy wiesz, że…..

1 czerwca - Dzień Dziecka

Dziecina cichutko spała
A wietrzyk powiewał.
Ta kruszynka maleńka, przytulona
Jakby coś chciała.

Może ciepła, miłości,
Zadumy dla świata.
Co je czeka? – za rok, dwa…
I następne lata.

Cichutko wokoło,
Jakże głośno w myślach.
Teraz beztrosko 
I dalej w czeluściach.

Nawet dziecko może pokochać,
Co ziemia wydała.
W takich chwilach – być może
Sens życia się objawia.

Bo będą wschody i zachody słońca,
W pogoni za szczęściem,
Skrywanych marzeniach.
I tak bez końca, bez końca.

Anna Kosiec

Na terenie osiedla Ustronie działa Centrum Kształcenia Edu-
mar, które zaprasza na korepetycje ze wszystkich przedmio-

tów i na kursy językowe różnych poziomów nauczania. Doświad-
czona, wykwalifikowana kadra nauczycielska uwzględnia indywidu-
alne potrzeby odbiorców. W ramach zajęć uczniowie klas IV przy-

gotowali przedstawienie pt: Czerwony Kapturek w wersji angielskiej.  
Premiera odbyła się dnia 9 maja. Młodzi artyści zebrali zasłużone brawa,  
a występ został okrzyknięty niewątpliwie sukcesem.
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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 wynikają-
cych 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 publika-
cji takich materiałów.

ROZWAŻANIA
NIGDY SAM

Oczy wiary należy wyostrzać. 
Chrześcijanin nie posiada tylko 
zewnętrznego wzroku, ma też wzrok 
wewnętrzny, ma oczy wiary. Tymi 
oczyma może widzieć obecność 
Chrystusa zawsze i wszędzie. Dzięki 
temu wewnętrznemu wzrokowi wie, 
że miłość Chrystusa otacza go i prze-
nika. Wie, że jest zanurzony w morzu 
światła i miłości. „Jestem zmartwych-
wstały i wciąż jestem z tobą” – głosi 
starożytna antyfona na wejście liturgii 
paschalnej. Największe cierpienie 
człowieka – jego samotność – zostało 
definitywnie pokonane. Żaden chrze-
ścijanin nie może powiedzieć, że 
jest sam. Oczywiście, niekiedy może 
czuć się samotny, jednak wie, że to 
poczucie samotności jest mylące, 
że nie ma nic wspólnego z rzeczywi-
stością. Chrześcijanin nie chce żyć  
w swoich uczuciach, ale w rzeczy-
wistości, a jest nią Chrystus obecny  
z nami po wszystkie dni, aż do skoń-
czenia świata (por. Mt 28,20).

(Wilfrid Stinissen)



DZIEŃ DZIECKA W TEATRZE
Lewis Carroll

ALICJA W KRAINIE CZARÓW
reżyseria: Cezary Domagała

Chyba nie ma osoby, która nie zna 
historii o dziewczynce przeniesionej 
przypadkiem do magicznej krainy... 
Opowieść zaczyna się w momencie, 
kiedy Alicja spotyka nieco dziwacznego 
Białego Królika, który z niewiadomych 
powodów niesłychanie się spieszy. 
Alicja - bardzo logicznie myśląca 
osóbka - zaintrygowana nietypowym zachowaniem zwierzaka, postanawia 
pobiec jego śladem. Wpada do głębokiej nory, na dnie której znajduje się... 
pełna cudów kraina snu. Królik zostaje przewodnikiem Alicji po tym zaczaro-
wanym świecie, gdzie dzieją się niesamowite rzeczy i gdzie spotkać można 
całą gromadę niewiarygodnie dziwnych postaci.

„Alicja w Krainie Czarów” to spektakl pełen przygód i fantazji, humoru  
i magii, ze świetnymi piosenkami, wspaniałymi układami choreograficznymi 
i pięknymi barwnymi kostiumami. Kiedy będzie Wam smutno i źle, zawsze 
śladem Alicji „podążajcie za białym królikiem”...

*  *  *
Zapraszamy: 30 i 31 maja godz. 10.00 i 13.00
oraz 1 czerwca godz. 10.00 i 18.00

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



ZAMÓW: www.wodapierrot.pl


