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Festyn sportowo – integracyjny
„Ustronie 2015”

Jak zabezpieczyć 
mieszkanie w 
czasie urlopu

Dokończenie na stronie 2.

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12. 06. 2015 r..

Dokończenie na stronie 2.

30 i 31 maja br. odbył się Festyn Spor-
towo – Integracyjny „USTRONIE 2015”.

Pierwszy dzień Festynu urozmaiciły 
rozgrywki sportowe, m.in.: turniej piłki 

nożnej i turniej piłki siat-
kowej, które odbyły się na 
terenie Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 9. W Klu-
bie Osiedlowym „Ustro-
nie” odbyły się rozgrywki 
ping-ponga i symultana sza-
chowa. Jak co roku dużym 
zainteresowaniem cieszył 
się „Bieg Ustroniaka” w któ-
rym przede wszystkim wzięli 
udział mieszkańcy naszego 
osiedla. 

Przed wyjazdem upewnijmy się, że 
wszystkie ona i drzwi są dobrze zamknięte. 
Zakręćmy wodę i gaz. Włamanie to nie jedy-
ne zagrożenie dla naszego mieszkania, może 
także dojść do zalania czy pożaru. Wszystkie 
urządzenia elektryczne takie jak telewizor, 
komputer czy mikrofalówka odłączajmy od 
prądu. W czasie burzy może dojść do spięcia, 
które nie tylko zniszczy sprzęt, ale także przy-
czynić się do powstania pożaru. Warto usta-
wić automatyczne przesterowanie rozmów  
z telefonu domowego na komórkę. Zlećmy 
na poczcie, aby cała korespondencja pozo-
stała w urzędzie aż do naszego powrotu, aby 
przepełniona skrzynka nie wskazywała zło-
dziejowi, że dom jest pusty.

Co kusi złodzieja? 
Może nam się wydawać, że nie mamy 

w domu nic cennego, co mogłoby zaintere-
sować złodzieja. Warto jednak wiedzieć, że 
niektórym wystarczy zwykły telewizor, radio, 
sprzęt grający czy trochę biżuterii. 
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Bieg odbył się na trzech dystan-
sach: 500m, 800 m i 3000 m. Dzień 
sportowy zakończyły „Potańcówki na 
Ustroniu” organizowane przez Stowa-
rzyszenie „Nasze ustronie”.

Drugi dzień Festynu odbył się przy 
Klubie Osiedlowym „Ustronie” pod 
znakiem Integracji. Uroczystość roz-
począł Prezydent Miasta Radomia 
Pan Radosław Witkowski, Przewod-
niczący Rady Nadzorczej SM ”Ustro-
nie” Pan Andrzej Łuczycki,  Prezes 
Zarządu SM „Ustronie” Pan Piotr Sko-

czylas oraz Dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 Pan Andrzej 
Nowak. Po przywitaniu wszystkich 
uczestników festynu Panowie wręczyli 
puchary, medale oraz nagrody dla 
zwycięzców rozgrywek sportowych, 
które odbywały się w poprzednim 
dniu. W imprezie wzięły udział prawie 
wszystkie placówki oświatowe miesz-
czące się na terenie Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Ustronie”: Publiczne Przed-
szkole nr 10, Publiczne Przedszkole 
nr 14, Publiczne Przedszkole nr 16,  
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9,  
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące 
i II Społeczne Gimnazjum, Publiczne 
Gimnazjum nr 2, Zespół Szkól Zawodo-

Dokończenie ze strony 1.

Dokończenie ze strony 1.

Jak zabezpieczyć mieszkanie w czasie urlopu

A skąd najczęściej złodzieje dowiadują się, co 
mamy w naszym mieszkaniu lub domu? Po-
pularność portali społecznościowych, na któ-
rych umieszczamy zdjęcia domu i rodziny to 
nie tylko możliwość podzielenia się z najbliż-
szymi, co u nas słychać. To również doskona-
ła informacja dla osób niepowołanych o tym, 
co mamy i gdzie to mamy. Zadbajmy zatem  
o to, aby informacje o wartościowych rze-
czach i cennych rzeczach, które posiadamy nie 
znalazły się na portalach społecznościowych.

W mieszkaniach mamy trochę łatwiej, 
z każdej strony – od góry, od dołu i po bo-
kach, mamy sąsiadów. Jeżeli żyjemy z nimi  
w zgodzie, podczas naszej nieobecności war-
to poprosić ich o doglądanie naszego miesz-
kania. Zaufanej osobie możemy wręczyć klu-
cze z prośbą o podlewanie kwiatków i włącza-
nie niewielkiej lampki w jednym z pokoi raz na 
jakiś czas. Pozwoli to na stworzenie pozornej 
obecności domowników i zastąpi drogą elek-
troniczną inwestycję.

Pamiętajmy, że nasze mieszkanie to 
miejsce, w którym czujemy się najbezpiecz-

niej. Włożyliśmy wiele serca i pieniędzy  
w jego urządzenie i to właśnie tutaj znajdują 
się wszystkie najbliższe nam i najcenniejsze 
przedmioty. Warto więc zadbać, aby w trakcie 
wyczekanego urlopu nie zamartwiać się, czy 
nasze ukochane „M” jest odpowiednio zabez-
pieczone. Niezależnie od wyjazdu urlopowe-
go mieszkanie powinniśmy ubezpieczyć.
UWAGA! - W przypadkach wyjazdów poza 
miejsce zamieszkania warto pozostawić 
numer telefonu kontaktowego w admini-
stracji Spółdzielni.

KR

Festyn sportowo – integracyjny „Ustronie 2015”
wych im. mjr H. Dobrzań-
skiego ”Hubala”, Zespół 
Szkół Ogólnokształcących 
nr 4, zespół BRA-DE-LI, 
Społeczne Ognisko Arty-
styczne „Radom-Ustronie”  
oraz Dział Społeczno – Kul-
turalny Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Ustronie”. Każda 
instytucja pokazała na 
scenie swoje największe 
talenty. Miedzy występami 
rozgrywał się konkurs 

talentów wśród 
dzieci i młodzieży uczest-
niczącej w festynie. Zainte-
resowanie było ogromne. 
Dzieci na scenie śpie-
wały, tańczyły, recytowały 
wiersze. Każdy z wielkim 
zaangażowaniem pokazy-
wał widowni swoje umie-
jętności.  W czasie trwa-
nia Festynu odbył się rów-
nież konkurs plastyczny 
pt. „ Moje ukochane Ustro-
nie”. Jak co roku konkurs 
cieszył się ogromną popu-

larnością . Można było wziąć udział 
w zawodach sportowych, skokach 
na trampolinie, dmuchań-
cach. Nie zabrakło waty 
cukrowej, wspaniałych 
lodów oraz popcornu. Zor-
ganizowana była loteria 
fantowa, w której główną 
nagrodą był tablet, który 
wręczył Prezydent Mia-
sta Radomia Pan Rado-
sław Witkowski, Przewod-
niczący Rady Nadzorczej 
Pan Andrzej Łuczycki oraz 
cały Zarząd SM ”Ustronie” 
Pan Piotr Skoczylas – Pre-
zes, Pan Jerzy Dąbrowski 

– Zastępca Prezesa ds. Technicznych, 
Robert Pyzara – Główny Księgowy, 
Członek Zarządu.

Na zakończenie Festynu zagrał fan-
tastyczny radomski zespół muzyczny - 
El’Brzeszczoteros – który rozbawił całą 
publiczność. 

Rewelacyjna pogada, pełne słońce, 
brak deszczu!, wspaniała frekwencja 
i  publiczność - tego życzymy sobie  
i mieszkańcom osiedla „Ustronie” na 
kolejnym festynie

– „FESTYNIE INTEGRACYJNO – 
RODZINNYM  - USTRONIE 2016” !

(AJ)
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Klub Rowerowy „Dwukołowcy”

DRODZY WSPÓŁMIESZKAŃCY

Nasza córka 
Michalina przy-
szła na świat 7 
maja 2015 roku. 
Jest śliczną na po-
zór zdrową dziew-
czynką, nieste-
ty tylko na po-
zór ponieważ Mi-
chalinka urodziła 

się z połową serduszka: Zrośnięcie zastaw-
ki trójdzielnej, hipoplastyczna prawa ko-
mora, zwężenie tętnicy płucnej oraz uby-
tek międzykomorowy. Nasza córka będzie 
musiała przejść co najmniej dwie poważne 
operacje na otwartym sercu, wielotygodnio-
we leczenie i rekonwalescencje szpitalne.                                                                                                                          
Pierwszy etap operacji powinien być wykona-
ny do szóstego miesiąca życia dziecka. Posta-
nowiliśmy natychmiast podjąć walkę o zdro-
wie i życie naszej córki.

Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, 
aby uratować naszą córeczkę dlatego skon-
sultowaliśmy wyniki badań z najlepszym kar-
diochirurgiem w Europie Profesorem Edwar-
dem Malcem, który zakwalifikował Michalin-
kę do leczenia w Klinice w Munster (Niemcy). 

List do SM USTRONIE
Wstępny koszt pierwszego etapu leczenia zo-
stał oszacowany na 31 500 Euro (ok.130 000 
zł.). Kwota ta przewyższa możliwości finanso-
we naszej rodziny i nie jesteśmy w stanie sa-
modzielnie pokryć tak ogromnych kosztów.

W imieniu Michalinki prosimy współ-
mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej 
Ustronie o wsparcie i pomoc w gromadzeniu 
funduszy na operację w Niemczech. 

Będziemy wdzięczni za każdy grosz prze-
kazany z głębi serca. Wierzymy, że mamy 
wokół dobrych ludzi, nieobojętnych na los 
chorego dziecka. 

Mamy wielką nadzieję, że naszej cór-
ce dane będzie odzyskać zdrowie i będziemy 
mogli szczęśliwie wychowywać ją na dobre-
go, mądrego, pełnego empatii człowieka, któ-
ry odwdzięczy się z całych sił swego zdrowe-
go serduszka za okazaną pomoc.

Z góry dziękujemy za okazaną pomoc
Rodzice Karolina Grzegorz Baranek

MICHALINIE MOŻNA POMÓC
DOKONUJĄC WPŁATY

NA RACHUNEK FUNDACJI
„COR INFANTIS”

86 1600 1101 0003 0502 1175 2150
z dopiskiem „MICHALINA BARANEK”

Na terenie naszego osiedla od maja 
2013r. działa Klub Rowerowy „Dwukołowcy” 
. Celem klubu jest popularyzacja zdrowego 
i aktywnego spędzania wolnego czasu. Wy-
cieczki rowerowe poprawiają kondycję i spo-
sób poruszania się na drogach publicznych  
i zapoznawanie się z przepisami ruchu drogo-
wego a to bardzo zwiększa odpowiedzialność 
każdego dziecka. Na wycieczkach rowero-
wych zapoznajemy się z otaczającą nas przy-

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 – 603 421 470 oraz 880 916 505
Jednostka C – 607 101 809
Jednostka M – 880 916 505

POGOTOWIE DŹWIGOWE
W SM USTRONIE

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045

rodą, zwiedzamy 
zabytki, poznajemy 
słynnych ludzi zwią-
zanych z naszym re-
gionem. Raz w mie-
siącu proponujemy 
dzieciom rajd rowe-
rowy  którego dłu-
gość wynosi 30-40 
kilometrów. Wybra-
ne miejsca to: Ma-
kowiec, Dąbrówka 
Warszawska, Oroń-
sko, Je-
d l n i a 
L e t n i -

sko, Kosów, Pionki. Cel podstawo-
wy - bezpieczeństwo i uśmiech na 
twarzy po wycieczce. W tym roku 
nawiązaliśmy współpracę z Klu-
bem Rowerowym „Orkanik” dzia-
łającym przy Zespole Szkół nr 1 
w Radomiu ul. Armii Ludowej 1a. 
Korzystając z zaproszenia pani 
Iwony która prowadzi klub „Or-
kanik” pojechaliśmy na pierwszy 
w tym roku rajd pod hasłem „Ro-
wer jest OK”. Dzieci i młodzież  

z naszego osiedlaz chęcią włączyły się w ten 
rajd. Uroczyste zakończenie rajdu odbyło się 
w Zabierzowie. Było ognisko , konkurs wiedzy 
„Bezpiecznie na drodze” konkursy i zabawy 
sportowo-rekreacyjne.

W planach na ten rok jest rajd do Ska-
ryszewa i Szydłowca. Plany rajdów oraz trasę 
omawiamy na spotkaniach Klubu Rowerowe-
go „Dwukołowcy” w każdą środę w godz. 15-
16 w świetlicy „Młodzik” ul. Świętokrzyska 25.

(JP)
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Wieczór Poezji MĘSKI REJS
W środę 20 maja 2015 roku w Galerii 

Klubu Osiedlowego „USTRONIE” odbyło się 
wyjątkowe spotkanie poetycko-muzyczne 
pt. „Męski rejs”.  
Na „pokładzie” tj. 
na scenie wystąpili: 
Adrian Szary- znany 
radomski poeta 
i Rafał Błędow-
ski, który zadbał  
o oprawę muzyczną 
wieczoru.

Pomimo kil-
kugodzinnej burzy 
p o p r z e d z a j ą c e j 
występ na spo-
tkanie ze znanymi 
artystami przybyło 
wielu uczestników.

Podczas spotkania Adrian Szary zapre-
zentował własne teksty poetyckie, które 
zwróciły uwagę słuchaczy swoim kunsztem 
słowa. Nic dziwnego, ponieważ autor jest 
absolwentem polonistyki UMCS   w Lublinie, 
doktorem nauk humanistycznych w zakresie 
językoznawstwa. Jest nauczycielem  języka 
polskiego w ZSO nr 6 im. J. Kochanowskiego 
i wykładowcą akademickim Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego. Prowadzi 
od 7 lat warsztaty literackie w Stowarzyszeniu 
Centrum Młodzieży „ARKA” w Radomiu, któ-
rych celem są rozmowy o literaturze, nauka 
pisania poezji, prozy, dramatów itp.

Jest autorem 6 książek poetyckich: „Wia-
nek z myśli’, „CV”, „Abecedarium”, Sylwa”, 
„Heureza”, „Horoskopy”, zbioru bajek „Sza-
rówki czyli bajki do czytania o zmierzchu”, 
opowiadań 

„Pierwodruki i przedruki”, „Opowia-
dania o wierze, nadziei, miłości i rodzinie”. 
Jest redaktorem 6 antologii współczesnej 
literatury młodzieżowej: „Puzzle pamięci”, 
„Nowa teoria literatury użytkowej”, „Na sza-
rym początku”, ’Asocjacje”, „Panopticum”, 
„Onoma”.

Jest laureatem wielu ogólnopolskich 
konkursów literackich, jego wiersze publi-
kowane były w wielu antologiach i czasopi-
smach literackich np. w „Miesięczniku Pro-
wincjonalnym”, „Bluszczu”, „Akancie”, „Migo-
taniach”, „Zeszytach Poetyckich” oraz na por-
talach: „Salon Literacki”, „Pisarze.pl”. Należy 
również do redakcji „Zeszytów Poetyc-
kich”, jest współpracownikiem czasopisma 
naukowego „Guliwer” i członkiem Radom-
skiego Towarzystwa Naukowego. Wiele wier-
szy zostało przetłumaczonych na inne języki 
m.in. niemiecki, rosyjski.

W 2013 roku w radomskim teatrze 
wystawiono monodram „ Bal” autorstwa 
poety.

Przekaz nie byłby pełny gdyby nie piękna 
oprawa muzyczna przyjaciela Rafała Błędow-
skiego, muzyka, żeglarza i wokalisty radom-

skiego zespołu szantowego „Kliper”, także 
nauczyciela informatyki i techniki w ZSO  
nr. 6 im. J. Kochanowskiego. 

Rafał Błędowski zaśpiewał nastrojowe 
piosenki żeglarskie i ballady.

Mistrzowska poezja i wspaniała muzyka 
szantowa wytworzyły na spotkaniu w Klu-
bie Osiedlowym wyjątkowy klimat, a na 
zakończenie wieczoru poetycko-muzycz-
nego wykonawcy otrzymali gro oklasków 
oraz aplauz podziwu i uznania za wspaniały 
występ.

Serdecznie zapraszamy
na kolejne wieczory poezji

do Galerii Klubu Osiedlowego
„Ustronie” przy ul. Sandomierskiej 14.

(JM)
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W dniu 6 maja 2015 roku w Klubie Osiedlowym „USTRONIE” odbyło się szkolenie 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom w nagłych wypad-
kach.

Spotkanie poprowadził ratownik medyczny Mariusz Wielocha z Radomskiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego. Uczestnicy uczyli się jak ratować życie w nagłych wypadkach 
dnia codziennego jak: zadławienie, omdlenie, zatrucia, poparzenie, krwotoki, złama-
nia, wstrząs mózgu, porażenie prądem elektrycznym, wymioty i inne.

Pan ratownik pokazywał podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, 
następnie odbyły się zajęcia praktyczne na manekinie zwanym fantomem. Pokazy  
i ćwiczenia uzmysłowiły uczestnikom jak ważna jest każda sekunda udzielanej pomocy 
podczas oczekiwania na przybycie profesjonalnej pomocy.

(JM)

Pierwsza pomoc Przedmedyczna
udzielana dzieciom w nagłych wypadkach

Soczyste liście aloesu są prawdziwą skarb-
nicą cennych dla zdrowia substancji. Sok  
z aloesu leczy alergię i trudno gojące się 
rany, obniża poziom cukru, poprawia odpor-
ność. Maści, kremy i żele z aloesu pomocne są  
w wielu schorzeniach skórnych, np. owrzodze-
niach, oparzeniach, ranach.

Czterometrowe kolosy rosnące na Mada-
gaskarze czy Wyspach Kanaryjskich niewiele 
przypominają niepozorne i mało urodziwe alo-
esy doniczkowe, które hodujemy w mieszka-
niu. Lecz bez względu na to, z jak dużym oka-
zem mamy do czynienia, w jego mięsistych 
liściach jest mnóstwo aktywnych substancji, 
np. aloina, barbaloina, aloeemodyna. Wyko-

rzystuje się je 
m.in. do pro-
dukcji leków 
wzmacniają-
cych i bakte-
riobójczych. 
Wiadomo, że 
mogą wspo-
magać lecze-
nie nowo-

tworów. Testy laboratoryjne potwierdzają np. 
przydatność aloeemodyny w powstrzymywa-
niu rozwoju białaczki.

Najdłużej znane są przeczyszczające i żół-
ciopędne właściwości aloesu. Ale z tego też 
powodu należy ostrożnie stosować preparaty 
aloesowe – i te kupowane, i domowe. Mogą 
bowiem przyczynić się do wypłukiwania elek-
trolitów, szczególnie potasu. Nie powinny ich 
brać także kobiety ciężarne. Od wieków wia-
domo, że aloes pomaga w leczeniu oparzeń. 
Wystarczy przeciąć liść i przyłożyć do rany, by 
przyśpieszyć proces gojenia. Maści aloesowe 
i wyciągi sprawdzają się w najtrudniejszych 
skórnych problemach: odleżynach, owrzodze-
niach, ranach popromiennych. Aloes zawiera 
też antyprostaglandyny, które hamują procesy 
zapalne i działają przeciwbólowo. Dlatego pre-
paraty z tej rośliny zaleca się przy nerwobó-
lach, reumatyzmie i gośćcu. A ostatnie wyniki 
badań sugerują, że picie soku z aloesu może 
obniżać poziom cukru u chorych na cukrzycę.

Sok z aloesu silnie stymuluje układ immu-
nologiczny (odpornościowy) człowieka, co 

oznacza, że organizm sam zaczyna 
zwalczać chorobę. To chyba naj-
cenniejsza – choć na razie najmniej 
poznana – właściwość aloesu.

Źródło: poradnikzdrowie.pl

Bogactwo natury – aloes



 Kino Konesera

Kino Helios Radom
ul. Poniatowskiego 5
rezerwacja: 48 362 80 50 www.helios.pl

Zapraszamy na lipcowe
seanse z cyklu Kino Konesera:

02.07   ROZUMIEMY SIĘ
             BEZ SŁÓW
09.07   TAXI TEHERAN
16.07   DUREŃ

30.07   PIKU

23.07   JAK ZATRZYMAĆ
             ŚLUB



Oferta dla naszych 
czytelników

zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrzega sobie pra-

wo dokonywania zmian w nadesłanych tekstach (np. korek-
ta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów etc.),  

a także innych zmian wynikających z zasad edytorskich lub 
kultury języka. Autor nadesłanego materiału może w nim wy-
raźnie zastrzec brak zgody na jakiekolwiek zmiany w swo-
im materiale. Redakcja zastrzega sobie odmowę publikacji  
takich materiałów.

Książka Dowód życiae kosztuje 34,90 zł. 
Czytelnicy USTRONIA mogą ją nabyć w spe-
cjalnej promocyjnej cenie 28 zł, w Księgarni 
Wysyłkowej Wydawnictwa WAM. 

Aby uzyskać rabat, przy składaniu 
zamówienia należy podać kod ZD1.
Przy zamówieniu od 50.00 zł koszty wysyłki 
pokrywa Wydawnictwo WAM.

Księgarnia Wysyłkowa Wydawnictwa WAM
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

tel.: 12 62 93 260-261, 12 62 93 447, faks: 12 62 93 261

e.wydawnictwowam.pl

Co byś zrobił, gdyby twoje ciało przestało 
cię słuchać – nie możesz ruszyć ręką, 
głową, nawet okiem. Leżysz w szpitalu 
na oddziale intensywnej terapii, ale zosta-
łeś już spisany na straty. Lekarze mówią, 
że jesteś „warzywem”, twój mózg nie pra-
cuje. Jednak ty wszystko słyszysz i rozu-
miesz! Tylko jak im to przekazać?
W takiej sytuacji, rodem z mrocznego thril-
lera, znalazł się Richard Marsh – bohater 
historii Dowód życia. Zanim go to spo-
tkało był żwawym sześćdziesięciolatkiem, 
emerytowanym policjantem, który uczył  
w szkole i uwielbiał przejażdżki swoim 
harleyem. Nie spodziewał się, że w jednej 
chwili jego dotychczasowe życie się skoń-
czy. Nagle został przykuty do szpitalnego 
łóżka – bezradny i skazany na pomoc 
innych ludzi. Nigdy wcześniej nie zastana-
wiał się nad tym jak porusza kończynami, 
oddycha, przełyka czy mówi. Wszystkie te 
czynności były tak oczywiste i naturalne, 
że nie poświęcał im uwagi. Teraz najważ-
niejsze staje się dla niego przeżycie kolej-
nego dnia. 
Historia ta wydarzyła się naprawdę  
i została spisana, by dać siłę tym, którzy 
walczą o przetrwanie i powrót do zdrowia. 
Pokazuje jak silna jest w człowieku chęć 
życia i ile jest w stanie znieść, by móc się 
nim na nowo cieszyć.

Magdalena Skrok




