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AKCJA ZIMA 2015 NA USTRONIU
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Ustronie” jak 

co roku przygotowała w czasie ferii zimowych 
ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dzieci 
oprócz świetnej zabawy w  świetlicach osie-
dlowych będą mogły uczestniczyć w zaję-
ciach integracyjnych, plastycznych, muzycz-
nych czy zręcznościowych.  

Zaczynamy już od poniedziałku – 19 
stycznia Balem Inauguracyjnym „Ferie 2015’’, 
Planujemy wyjścia na basen, lodowisko, do 
kina.

Atrakcją „Akcji Zima” będzie kulig ( gdy 
śnieg wreszcie spadnie z nieba ) połączony 
z ogniskiem na MOSiR „Borki”, Zimowy Mię-
dzyświetlicowy Turniej Sportowy, wycieczka 
do Państwowej Straży Pożarnej i wiele, wiele 

innych fantastycznych atrakcji.
Zapraszamy również dzieci i młodzież do 

udziału w turnieju piłki nożnej „O Białą Piłkę. 
Zapraszamy również do udziału w konkursie 
plastycznym.

Szczegółowy plan „Akcji Zima 2015” 
dostępny będzie na stronach internetowych 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”, na 
stronie facebook Klubu Osiedlowego „Ustro-
nie oraz w każdej placówce Działu Społecz-
no-Kulturalnego SM „Ustronie”.

Program może ulec zmianie z przyczyn 
niezależnych od organizatorów, bieżącą 
informację o zajęciach w dniu następnym 
można uzyskać w świetlicach.

ZAPRASZAMY !!!

Co wolno
sąsiadowi?

Dokuczliwy lokator zza ściany czy  
z góry może uprzykrzyć życie. Zanim jed-
nak zaczniemy myśleć o przeprowadzce, 
sprawdźmy, czy rzeczywiście jest bezkarny. 
Radzimy, jak walczyć z uciążliwym „Kowal-
skim”.

Hałasuje po godzinie 22, co pół godziny 
wychodzi na klatkę, by zapalić. Wystawia 
worek ze śmieciami na korytarz i o nim zapo-
mina, a na zwróconą uwagę mówi: „Syn wróci 
ze szkoły, to wyrzuci”. – Kiedy zabiera się do 
remontu, wystawia szafę i kredens na korytarz 
(meble utykają tu na zawsze). Balkon prowi-
zorycznie czymś obudował i zamienił w skła-
dowisko rupieci, podręczny grill i bocianie 
gniazdo, na którym powiewa nieestetyczne 
pranie. Co zrobić z takim sąsiadem?!

Nie daj wejść sobie na głowę. Regulamin 
mieszkańców mówi jasno, czego nie wolno 
robić. Niestety, sąsiad bez kultury zwykle lek-
ceważy prawo, podobnie jak skierowane do 
siebie prośby współmieszkańców. Nie oznacza 
to wcale, że masz potulnie godzić się z losem. 

Dokończenie na stronie 2. Dokończenie na stronie 2.

JASEŁKA 2014 na Ustroniu
Święta Bożego Narodzenia to czas strojenia choinki, śpiewania kolęd. To tak-

że czas na inscenizacje jasełek bożonarodzeniowych. W związku z tym 18 grudnia  
w Klubie Osiedlowym „USTRONIE” miało miejsce wielkie wydarzenie. 

Czyli o uciążliwym sąsiedzie za 
ścianą i o tym co mogę zrobić?

Spotkanie Koła Historycznego
W dniu 26 listopada 2014 w świetlicy „Kubuś” przy ulicy Osiedlowej 28 odbyło się kolejne 

spotkanie miłośników historii skupionych w Kole Historycznym „Pokolenie dla pokoleń” . 
Dokończenie na stronie 3.
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Dokończenie ze strony 1.

Po pierwsze – złóż skargę do administra-
cji, a potem – jeśli nie odniesie skutku – pona-
wiaj ją. (…)Po drugie – w sytuacji szcze-
gólnej, np. sąsiad hałasuje mimo ciszy noc-
nej, przetrzymuje w piwnicy czy na balko-
nie substancje lub przedmioty niebezpieczne 
(choćby pełną butlę z gazem), wezwij poli-
cję. Może ona skierować wnio-
sek do sądu o ukaranie. Po trzecie 
– gdy sąsiad nagminnie narusza 
nietykalność twojego mieszkania, 
np. poprzez głośną zabawę, wale-
nie w ściany itp., wystąp na drogę 
sądową. Są też nieformalne spo-
soby radzenia sobie z uciążliwym 
Kowalskim, jak dołożenie swoich 
śmieci do jego, ale traktujmy je  
z przymrużeniem oka.

W grupie siła

Na początek warto w kilka 
osób wybrać się do sąsiada, poprosić o 
zmianę nawyków i ostrzec o ewentualnych 
dalszych krokach. Jak nie pomoże, trzeba 
pomyśleć o wspólnym liście do administracji 
i zarządu oraz straży miejskiej, policji, straży 
pożarnej. W wielu wypadkach wizyta „osoby 
oficjalnej” okazuje się skuteczna.

WARTO WIEDZIEĆ co mówią przepisy 
Należy przestrzegać ciszy nocnej (art. 51 

kodeksu wykroczeń mówi, że ten, kto zakłóca 
spoczynek nocny, podlega karze aresztu, 
ograniczenia wolności albo grzywny). Nie 
wolno wystawiać śmieci przed drzwi ani 
palić papierosów na klatce. Przepisy porząd-

kowe domu zwykle regulują też 
kwestię balkonu. Jest zapis, że pra-
nie nie może wisieć powyżej balu-
strady lub wręcz zabrania się susze-
nia. Zakazuje się też grillowania  
i rozpalania ognia na balkonie. Nie 
można też samowolnie zabudować 
balkonu oknami (potrzebna jest 
zgoda zarządcy budynku i pozwo-
lenie na budowę). Elewacja domu 
jest dobrem wspólnym – nie wolno 
więc zmieniać podziałów okien ani 
ich malować na dowolny kolor. 
Przepisy porządkowe nie okre-

ślają zaś estetyki drzwi na korytarz, 
można więc je pomalować lub ozdobić. Prze-
pisy przeciwpożarowe (ich złamanie może 
skończyć się mandatem) zabraniają też zasta-
wiania korytarza meblami, „parkowania”  
w nim roweru czy wózka (blokują one 
drogę ewakuacji). Nie wolno przechowywać  
w piwnicy butli z gazem, za to motorower albo 
motocykl tak – ale tylko z pustym bakiem.

Źródło: muratordom.pl

Dokończenie ze strony 1.

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

Co wolno sąsiadowi?

JASEŁKA 2014 na Ustroniu

W przedświątecznej atmosferze od-
było się przedstawienie „Jasełka 2014”. 

Głównymi aktorami były dzieci i mło-
dzież uczęszczające do placówek Dzia-
łu Społeczno – Kulturalnego na naszym 
osiedlu: Świetlice „Młodzik”, „Kubuś”, 
„Sputnik”, wolontariat POKOLENIE, koło 
gitarowe  oraz mamy ze  Stowarzysze-

nia „Nasze ustronie”. Występ nasycony 
był kolędami, które przygotowały dzieci i 
instruktorzy.  Jasełka obejrzeli mieszkań-
cy naszego osiedla, Wśród widzów go-
ściliśmy Radę Nadzorczą oraz Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE”.  
Występujący mali aktorzy i kolędnicy 
otrzymali gromkie brawa i słodkie nagro-

dy od Rady Nadzorczej oraz Zarządu 
SM ”USTRONIE”. 

Kolędy, łamanie się opłatkiem, wza-
jemne życzenia, które zakończyły spo-
tkanie, pozwoliły wszystkim wczuć się  
w atmosferę świąt, pełną ciepła, rado-
ści i bliskości.

Dział PSK
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W Klubie Osiedlowym „USTRONIE” 
w październiku 2014 roku wystąpił Paweł 
Mosiołek – znakomity muzyk i wokalista. 

Swoim śpiewem uatrakcyjnił wieczór 
poezji pt. „ Jesień na wesoło „

Wokalista robi karierę w świecie muzyki.
Mieszkańcy naszego osiedla wraz  

z innymi entuzjastami jego talentu trzymają 
kciuki za dalsze sukcesy i życzą, aby kolejny 
rok przyniósł mu same sukcesy i wybił na 
wyżyny twórczości muzycznej.

PSK

To było kulturalne 
wydarzenie roku 

2014…

Tym razem dotyczyło ono 184 rocz-
nicy wybuchu Powstania Listopado-
wego. Podczas prezentacji dzieci zapo-
znały się z  faktami z powstania, z wiodą-
cymi postaciami tego zrywu niepodległo-
ściowego; jak również z konsekwencjami 
powstania.Na koniec odbył się konkurs  
z nagrodami ze zdobytej wiedzy, którego 
zwyciężczynią okazała się być Kinga 
Haber. Natomiast w konkursie gry plan-
szowej „Znaj znak” (dotyczącej kampanii 
wrześniowej), ofiarowanej przez radom-
ski oddział IPN-u świetlicy „Kubuś”, naj-

Spotkanie Koła Historycznego
lepszy był Michał Gorzewski. I tak pełni 
wrażeń zakończyliśmy  ten listopadowy 
wieczór, umawiając się na kolejne spo-
tkanie, które znów przeniesie nas w 
pewne zakamarki historii.

Korzystając z okazji pragnę przy-
pomnieć, że w „Kubusiu” działa od  
października 2014 Koło Szachowe. 
Wszystkich, którzy chcieliby rozegrać 
partię szachów, jak również tych, któ-
rzy jeszcze nie umieją grać, a chcieliby 
spróbować serdecznie zapraszamy.

J. Ch.



-4-

„Poetycko, Kolędowo i Świątecznie”  
pod takim tytułem odbył się w Klubie Osie-
dlowym „ USTRONIE „ wyjątkowy wieczór 
poetycko-muzyczny.

Świąteczny wystrój sceny: choinka  
z lampkami, żłóbek, Dzieciątko Jezus, śnie-
żynki, piękne kolędy polskie oraz wzrusza-
jące wiersze poetów, wszystko to stworzyło 
niepowtarzalny nastrój Świąt Bożego Naro-
dzenia.

Wystąpili znani poeci: Janusz Kozłowski, 
Jacek Kowalczewski, Hanna Aris Zembrzycka 
oraz Elżbieta Czajka z Warszawy.

Pan Janusz Kozłowski mówi o sobie – 
młody emeryt, pisze wiersze od 20 lat. Intere-
suje się polityką, sportem, historią, lubi śpie-
wać. W telewizji ogląda programy przyrodni-
cze. Często czyta Pismo Święte.

Pani Elżbieta Czajka urodziła się koło 
Radomia. Mieszka i pracuje w Warszawie. 
Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki Sto-
sowanej i Zarządzania przy PAN w Warsza-
wie. Należy do Klubu Literackiego „ NASZA 
TWÓRCZOŚĆ „ i Stowarzyszenia Autorów 
Polskich oddział II Warszawa. Wydała wiersze 
dla dorosłych w zbiorze pt. „Odcienie uczuć”  
i książkę pt. „Wierszowanki „ dla dzieci małych 
i dużych. Jej wiersze znajdują się w sześciu 
antologiach.

Pan Jacek Kowalczewski i pani Hanna 
Aris Zembrzycka od 2 lat razem prowadzą 
spotkania literacko-muzyczne. Należą do 
Koła Poezji Nieodkrytej 

„SZUFLADA„ i do Grupy Literackiej 
„ŁUCZYWO„.

Specjalnie na to spotkanie poeci przy-
gotowali świąteczny program. Zaprezento-
wali piękne i mądre teksty poetyckie, które 
nawiązywały do religii, chrześcijańskiej trady-
cji i zwyczajów związanych ze świętami.

Wiersze mówiły o przedświątecznych 
zakupach, hałaśliwych reklamach, o przeży-
waniu świąt, o relacjach z najbliższymi oso-
bami. Wiersze skłaniały do refleksji, ponie-
waż nie wszyscy spędzą wesoło święta z bli-
skimi. Wiele ludzi nie ma rodziny, przyjaciół  
i w ten świąteczny czas szczególnie odczu-
wają samotność.

Należy zainteresować się takimi oso-
bami, życzliwie pozdrowić, porozmawiać, 
zaprosić czy pomóc. Nie wszyscy też zasiądą 
do wigilijnego stołu, bo „odeszli”.

Były wzruszające wiersze przywołu-
jące wspomnienia z dzieciństwa i młodości, 
miłe beztroskie chwile, spokojne i szczęśliwe 
święta, dom rodzinny, choinkę sprzed lat, 
kolorową i lśniącą z ozdobami własnoręcz-
nie zrobionymi z wydmuszek Były też wier-
sze mówiące o uczuciach, o miłości i cieple 
w rodzinie.

Podczas wieczoru zaśpiewano wiele 
kolęd i pastorałek m.in. Cicha noc, Dzisiaj  
w Betlejem, Pójdźmy wszyscy do stajenki, 
Gdy śliczna Panna. Wykonawcami były uzdol-
nione muzycznie i wokalnie dzieci i mło-

Świąteczny wieczór poetycki w Klubie Osiedlowym „Ustronie”

dzież: Robert Urbański, Lena Chrząszcz oraz 
Gabrysia Falkiewicz, Nina Kowalczyk i Klaudia 
Mazurkiewicz z HKT „BRA-DE-LI” pod kierun-
kiem pani Magdaleny Bieńkowskiej. 

Atmosfera świąteczna udzieliła się 
publiczności, która także śpiewała kolędy.

Na zakończenie wieczoru poeci złożyli 
wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne. 
Publiczność gromkimi brawami podzięko-
wała artystom za przyjemnie i mile spędzony 
wieczór.

Dział PSK
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ZAPRASZAMY WSZYSKIE DZIECI
DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W ZIMOWYM
KONKURSIE PLASTYCZNYM

TEMAT:

„PEJZAŻ ZIMOWY”
“Zima biała królowa
mnóstwo skarbów w sobie chowa.
Biały śnieg jak puch puszysty
z niego będzie bałwan śliczny.
Sople lodu na gałęziach
by przyroda była piękna.
No i wreszcie mróz siarczysty
co maluje na szybach kwiat srebrzysty.”

PATRYCJA WÓJCICKA

Cel: Zimowa kraina otulona białym puchem, 
“wymalowana” mrozem i udekorowana wiru-
jącymi płatkami śniegu... Czy tak wygląda Kra-
ina Zimy ?
Celem konkursu jest rozbudzenie wyobraźni  
u dzieci i młodzieży.
Technika: dowolna 
Format: nie mniejszy niż A3
Grupy wiekowe:
• do 6 lat, • od 6 do 8 lat
• od 9 do 11 lat, • od 12 do 14 lat
TERMIN NADSYŁANIA PRAC: do 28 stycz-
nia 2015r. do Klubu Osiedlowego “Ustronie”  
ul. Sandomierska 14, tel. 048 385 74 15 
(na pracach powinno znajdować się imię, na-
zwisko oraz wiek uczestnika). Prace przechodzą 
na własność organizatora.
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dy-
plomy oraz ciekawe nagrody!!!

Na uroczyste podsumowanie konkursu zapra-
szamy uczestników wraz z  rodzicami 30 stycz-
nia 2015 r.  o godz.12.00 do Galerii Klubu Osie-
dlowego “Ustronie” ul. Sandomierska 14.
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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.

Wiara z lewej, prawej i bożej strony to 
zapis rekolekcji głoszonych przez bp. Grze-
gorza Rysia zanim został biskupem. Krótkie 
lecz treściwe rozdziały opierają się na przy-
taczanych fragmentach Ewangelii. Słowo 
jest punktem wyjścia do rozważań na temat 
wspólnoty, Kościoła, sakramentów i wiary. 
Autor potrafi przedstawić Słowo Boże  
w sposób, który za każdym razem odkrywa 
coś nowego. To oczywiście mądrość 
Słowa, ale i  jednocześnie wielki dar bp. 
Rysia, który potrafi ukazywać jego głębię. 
Autor przytacza świadectwa wiary wiel-
kich świętych, którzy podążali za Słowami 
Zmartwychwstałego: św. Paweł, św. Kata-
rzyna ze Sieny, św. Augustyn.
Najczęściej poruszanym przez biskupa 
zagadnieniem jest istota wspólnoty jaką 
jest Kościół. Na czym ta wspólnota polega, 
jaka jest, a jaka być powinna? Na te i wiele 
innych pytań stara się nam w sposób pro-
sty i zrozumiały odpowiedzieć autor. Czę-
sto sięga po przykład życia pierwszych 
wspólnot chrześcijańskich, które wcale nie 
były idealne, ale ludzie w nich wiedzieli, że 
potrzebują się nawzajem, bo tylko razem 
tworzą Kościół – Ciało Chrystusa.
Ta książka jest o Ewangelii, o Słowie  
w które należy się wsłuchać, by wiedzieć po 
co i dla kogo tak naprawdę żyjemy.

Magdalena Skrok

Książka Wiara z lewej prawej i bożej strony 
kosztuje 34.90 zł. Czytelnicy Ustronia mogą ją 
nabyć w specjalnej promocyjnej cenie 28.00 zł,  
w Księgarni Wysyłkowej Wydawnictwa WAM. 

Aby uzyskać rabat, przy składaniu zamó-
wienia należy podać kod ZD1.
Warto złożyć wspólne zamówienie z przyja-
ciółmi, ponieważ 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

zamowienia@wydawnictwowam.pl




