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Remonty w 2014 r. na USTRONIU
Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” 

to największa Spółdzielnia w Radomiu, 
a zatem zakres prac remontowych jest bar-
dzo duży i różnoraki. Potrzeby remontowe 
na naszym osiedlu są więc ogromne, jednak 
ze względu na ograniczone środki finansowe 

zakres wykonywanych remontów jest szcze-
gółowo planowany. 

Większość robót wynika z obowiązku 
utrzymania lub polepszenia stanu tech-
nicznego budynków i spowodowana jest 
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa  

Symbolika opłatka
W całej Polsce wieczerzę wigilijną poprzedza ceremonia dzielenia 

się opłatkiem, świętym chlebem na znak pojednania, miłości, przy-
jaźni i pokoju. Ten sam znak pojednania i pokoju czynią pomiędzy 
sobą wyznawcy prawosławia, dzieląc się przed wieczerzą wigilijną 
proskurą, zwaną także prosferą - bułką przaśną. Bułeczki takie uży-
wane są również w prawosławnych obrzędach cerkiewnych.

Charakterystyczny dla naszej tradycji świątecznej, wyłącznie pol-
ski obyczaj dzielenia opłatka przed wieczerzą wigilijną wywodzi się 
z rytuałów starochrześcijańskich. Chleby, których nie użyto podczas 
misteriów religijnych i płytki chlebowe nazywano eulogiami. W okre-
sie świątecznym Bożego Narodzenia wymieniały je pomiędzy sobą 
kościoły i bractwa zakonne, rozdawano je także wiernym, aby spoży-
wali je ku chwale narodzonego Chrystusa na znak miłości chrześci-
jańskiej wspólnoty.

W połowie IX wieku, za panowania Karola Wielkiego, w kościo-
łach Europy Zachodniej podczas mszy zaczęto używać innego rodzaju 
pieczywa, zbliżonego bardzo do znanych nam dzisiejszych opłatków. 
Pieczono je z białej mąki pszennej i czystej źródlanej wody, w spe-
cjalnych metalowych matrycach z wygrawerowanymi wewnątrz sym-
bolami religijnymi, których kontury odciskały się i były widoczne na 
gotowych wypiekach, mających postać cienkich, białych opłatków 
chlebowych.

Wyrobem płatków mszalnych trudniły się klasztory. W Polsce 
wyspecjalizował się w tej sztuce zakon ss. Sakramentek. Wytwarzali 
je także kościelni i wikariusze. Były to opłatki przeznaczone zarówno 
na hostie i komunikaty, jak i opłatki świąteczne, roznoszone przed 
wigilią do domów parafian. Obecnie wyrobem opłatków świątecz-
nych trudnią się wytwórnie rzemieślnicze. Można zaopatrywać się 
w nie we wszystkich rzymsko - katolickich parafiach w całej Polsce.  
W dzień wigilii bowiem nie może zabraknąć opłatka w żadnym pol-
skim domu. 

Dokończenie na stronie 2.

Dokończenie na stronie 2.

UWAGA UŻYTKOWNICY GARAŻY 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” prosi użytkowników garaży,  

aby byli uprzejmi w ostatnim tygodniu 2014 r. dokonać odczytu wskazań liczników 
energii i podania ich do S.M. „USTRONIE” telefonicznie na numer:

 48 385 74 00 wew. 142 w godz. 7.30 - 15.00 do dnia 30.01.2015 r.
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mieszkańcom, ale jest również szereg prac  
mających na celu poprawę zarówno estetyki 
jak i komfortu życia naszych mieszkańców.

Do remontów wynikających z koniecz-
ności należą niewątpliwie remonty dachów, 
balustrad balkonowych, wylewek balkono-
wych, popękanych ścian, chodników, scho-
dów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
na klatkach schodowych budynków miesz-
kalnych, konserwacja dźwigów osobowych  
a także konserwacja terenów zielonych znaj-
dujących się na terenie naszego osiedla.

I tak też w bieżącym roku Spółdzielnia 
przeprowadziła roboty remontowe podestów 
przed klatkami schodowymi, remonty murów 
oporowych  przy ul. Sandomierska 13 i 17, 
remont balustrad balkonowych na budynkach 
Świętokrzyska 13 i 15, remont pokrycia dachu 
budynku Jana Pawła II 2 oraz ocieplenie stro-
pów piwnic na budynkach Jana Pawła II 2, 4, 
Cisowa 3 i 7, remont dachu garaży zlokalizo-

Wyłącznie polski obyczaj dzielenia się 
opłatkiem ma już ponad dwieście lat. Najpierw 
praktykowany był na dworach, wśród szlachty, 
ale szybko rozprzestrzenił się także w innych 
stanach i to w całej Polsce, z wyjątkiem nie-
których wsi na Pomorzu, Warmii i Mazurach, 
gdzie obyczaj dzielenia opłatka nie był znany.

Wyłącznie polską 
specyfiką są także 
ozdoby z opłatka. 
Opłatki traktowano 
zawsze z wielkim 
szacunkiem, ich 
resztek pozosta-
łych po wieczerzy 
wigilijnej nigdy nie 
wyrzucano. Wyko-
nywano z nich 
ozdoby świąteczne. 
Jeszcze na początku 
XX wieku występo-
wały one na całym 
prawie obszarze 
Polski, z wyjąt-
kiem regionów pół-
nocnych i północ-
no-zachodnich. Elementy tych ozdób wyci-
nano z opłatków białych i barwnych, a następ-
nie sklejano je śliną w lekkie, delikatne kom-
pozycje. Były wśród nich małe płaszczyznowe 
wycinanki: trójkąty, krążki, gwiazdki, półksię-
życe, krzyżyki; wycinano je z jednego kawałka 
opłatka. Służyły głównie do ozdoby podłaźni-
czek, rzadziej do dekoracji ścian izby i belek 
stropowych.

Były wśród nich także piękne ażurowe 

rozety i gwiazdy wyklejane z układanych na 
różne sposoby i sklejonych pasków opłatka. 
Występowały one w niezliczonych odmianach 
form i kolorów, głównie w Polsce północno-
wschodniej, przede wszystkim na Podlasiu.  
W tym regionie w okresie świątecznym Bożego 
Narodzenia zdobiono nimi belki stropowe.  
Z opłatków wykonywano również formy prze-

strzenne: najczę-
ściej kule i kom-
pozycje z kuli  
i półkul, rzadziej 
elipsy, walce i inne 
bryły o wyszu-
kanych kształ-
tach i kolory-
styce. Nazywano 
je światłami lub 
wilijkami. Wystę-
powały przede 
wszystkim w Pol-
sce południowej  
i centralnej.

Inspiracją dla 
ludowych, opłat-

kowych „światów” 
była prawdopodobnie sztuka religijna: rzeźby 
i obrazy, na których Chrystus trzyma w ręce 
jabłko z krzyżem, kulę ziemską, czyli świat - 
na znak swej boskiej nad nimi władzy.

Opłatki i ozdoby z opłatków miały zapew-
niać domownikom miłość, spokój, harmo-
nię i szczęście, sprowadzać na ich dom błogo-
sławieństwo Boże, chronić ludzi i ich trzodę 
przed chorobami oraz wszelkim złem.

magia-zimowych-swiat.pl
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wanych przy ul. Wyścigowej 17.

Na terenie jednostki A dokonano mon-
tażu 536 szt. płyt osłonowych na balustradach 
balkonowych a także dokonano remontu 48 
szt. zdegradowanych płyt balkonowych na 
terenie całego osiedla.

Ponadto zamontowano 230 szt. zada-
szeń nad ostatnimi kondygnacjami budynków 
mieszkalnych, a także dokonano malowania 
klatek schodowych budynków mieszkalnych.

Przeprowadzono okresowe przeglądy 
techniczne budynków oraz badania rewi-
zyjne dźwigów osobowych. Wymieniono 3 
szt. dźwigów osobowych na budynkach San-
domierska 16 kl. VIII, 22 kl. II oraz Osiedlowa 
8 kl.II. a także wymieniono wciągarki dźwigów 
– 8szt.

Na ukończeniu są przebudowy dwóch 
kładek dla pieszych zlokalizowanych przy ul. 
Komandosów 2-4 oraz Sandomierska 10-14.

W tym roku podobnie jak w latach ubie-
głych prowadzone były również prace termo-

modernizacyjne budynków mieszkalnych. 
Termomodernizację przeszły dwa ostatnie 
budynki na Ustroniu pokryte azbestem przy 
ul. Osiedlowej 17 i 17a. 

Dzięki dużemu zaangażowaniu i pomocy 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzeja 
Łuczyckiego uzyskaliśmy na wszystkie te dzia-
łania duże wsparcie z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska z Warszawy. 

W roku 2014 wszystkie 117 budynków 
naszego osiedla jest już docieplonych. 

Zaplanowane na 2014r. roboty drogowe, 
budowa chodników i ciągów pieszo – jezd-
nych dobiegły końca.

 Oczy mieszkańców może również cie-
szyć budynek przy ul. Sandomierskiej 14, 
który przeszedł pełną termomodernizację 
wraz z wymianą zewnętrznych schodów.

 Przed nami kolejny rok i kolejne plany 
remontowe, w których uwzględniane będą 
jak co roku oczekiwania mieszkańców.

KR

Symbolika opłatka 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
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Finał
Turnieju

Kapel
W dniu 28.11.2014r w Galerii Klubu 

Osiedlowego „Ustronie” miał miejsce Finał 
Turnieju Kapel. 

O puchar Przewodniczącego Rady Nad-
zorczej S.M „Ustronie” - Andrzeja Łuczyc-
kiego, walczyli muzycy, którzy brali udział  
w poprzednich potańcówkach. Gościem 
specjalnym był poseł na Sejm IV RP - Rado-
sław Witkowski. W głosowaniu uczestni-
ków imprezy I miejsce zajął Zespół Muzyczny 
„Ustronie” pod dyrekcją pana Józefa Kosow-
skiego. Pierwsze wyróżnienie z rąk pana 
Radosława Witkowskiego  otrzymała Kapela 
„Radomskie Muzykanty”. Kolejne wyróżnienia 
zajęły: Kapela Krzysztofa Rokicińskiego oraz 
Kapela Aleksandra Krupy.

Dział PSK

13 listopada 2014r. w Klubie Osiedlo-
wym „Ustronie” odbył się uroczysty koncert 
poetycki z okazji Święta Niepodległości pt.: 
„wierni Polsce”. Na scenie wystąpili: Zofia Fal-
kiewicz, Czesław Banaszczyk, Janusz Górecki 
i Mirosław Gumiński. Panowie czytali wiersze 
znanych polskich poetów m.in.:

J. Słowackiego, J. Tuwima, Wł. Broniew-
skiego, M. Konopnickiej i W. Szymborskiej. 
Pani Zofia Falkiewicz, znana radomska po-
etka, członek grupy poetyckiej „Eliksir” i har-
cerka kręgu instruktorskiego ZHP „Konary”, 

Poetycki koncert „Wierni Polsce”
podczas tego wieczoru recytowała napisane 
przez siebie wiersze patriotyczne.

Publiczność dopisała. Sala wypełniona 
była do ostatniego miejsca. Wśród publicz-
ności byli także harcerze. Były śpiewane pięk-
ne pieśni patriotyczne. Wystąpiła pani Hali-
na Bruzda oraz młodzi utalentowani laureaci 

konkursu pieśni i piosenki patriotycznej orga-
nizowanego przez Klub Osiedlowy „Ustronie” 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości: 
Ola Kulkowska i Robert Urbański. Oprawę 
muzyczną zapewnił Zespół Muzyczny „Ustro-
nie” pod dyrekcją pana Józefa Kosowskiego. 

To był wyjątkowy wieczór, pełen nieza-
pomnianych wrażeń, wzruszeń i wspomnień.

Dział PSK
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W środę 15 października 2014r. w Galerii 
Klubu Osiedlowego „USTRONIE”, przy świetle 
świec odbył się   wieczór poetycko - muzyczny 
p.t. „Jesień na wesoło”.

Na spotkanie licznie przybyli sympatycy 
poezji i muzyki.

Przed zgromadzoną publicznością 
wystąpili radomscy poecii poetki z Koła Poezji 
Nie-odkrytej „Szuflada”: Majka Sotowicz, 
Halina Bruzda, Jan Kiraga i Czesław Banasz-
czyk, którzy przybliżyli piękno poezji.

Choć jesień kojarzy sięze smutkiem,  
z melancholią i z przemijaniem, to poeci 
zaprezentowali wiersze o jesieni, które były 
wesołe, pogodnea nawet żartobliwe. Używa-
jąc odpowiedniej intonacji, siły, akcentu czy 
barwy głosu potrafili  oczarować słuchaczy . 
Rozlegający się śmiech i brawa były nagrodą 
dla artystów.

 Gościem specjalnym tego wieczoru był 
Paweł Mosiołek, znany radomski wokalista, 
muzyk, kompozytor i autor tekstów.

Kilka zdań przybliżających postać i twór-
czość artysty.

Paweł Mosiołek od 4 roku życia gra na 
akordeonie oraz instrumentach klawiszowych. 

Z zawodu jest terapeutą. Jest laureatem 
wielu konkursów i przeglądów artystycznych. 
Wystąpił na RMF MAXX FESTIWAL, OPOLE 
2009 (gdzie na 30 wokalistów z całej Pol-
ski zajął 2 miejsce), MUZYCZNE KAZIKI 2010 
(organizowane przez „Echo Dnia” , w katego-
rii „przebój” i  ,,wokalista” z utworem „Skrzy-
dła Nadziei” zajął pierwsze miejsce i zdobył 
nagrodę PrezydentaMiasta Radom). W 2010 
roku został wyróżniony 

w telewizyjnym programie „SZANSA NA 
SUKCES”z zespołem PECTUS.  

W październiku 2013 roku wystąpił  
w programie „DZIEŃ DOBRY TVN”- gdzie 
zaśpiewał autorski utwór „Ci co odeszli”.

Twórczość artysty była emitowana  
w wielu stacjach telewizyjnych i rozgłośniach 
radiowych. Także na antenie „Programu Pierw-
szego Polskiego Radia”, „RDC – Radio Dla Cie-
bie”, „Radio Kielce”, „Radio Rekord”.

W sierpniu 2014r. zaśpiewał na „ESKA 
SUMMER CITY” w Jedlni-Letnisko.

Był gościem muzycznym programu 
„Pytanie na śniadanie”w TVP 2, gdzie zapre-
zentował autorski utwór „Nie dla Czasu” - 
utwór ten promuje jego mini-album. Piosen-
karz współpracuje z szeroką branżą muzyczną 
w Polsce.

W ten wyjątkowy wieczór Paweł Mosio-
łek zaprezentował piękne i nastrojowe pio-
senki

o jesieni, między innymi ,,Żółty liść”,  
,,Małe tęsknoty”, ,,Beatelmania story”, ,,Bądź 
moim natchnieniem” czy też „Za młodzi, za 
starzy”.

Zgromadzeni z wielką przyjemnością  
i podziwem słuchali tych piosenek, po  wyko-
naniu  których gromkimi brawami nagradzali 

„Jesień na wesoło”

artystę.
Wśród słuchaczy nie zabrakło wiernych 

odbiorców twórczości wokalisty 
Po zakończeniu występów można było 

nabyć płytę EP’kę „Nie dla czasu” i zdobyć 
autograf Pawła Mosiołka.  

Uczestnicy spotkania kierowali do 
muzyka i poetów słowa podziwu i uznania – 
dla ich talentu.

Dziękujemy sklepowi muzycznemu 
„Koncert” mieszczącemu się przy ul. Focha 
udostepnienie oświetlenia na wieczór poezji.

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

NIE MASZ POMYSŁU

PREZENT?
NA ŚWIĄTECZNY

Podaruj niezapomniane
wrażenia filmowe!



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.

Proste słowa miłości i przebaczenia pły-
nące z głębi serca mają niezwykłą moc. Prze-
konała się o tym bohaterka tej historii.
Żyjąca samotnie dziennikarka, Peyton MacGru-
der prowadzi w lokalnej gazecie rubrykę zaty-
tułowaną „Uzdrowicielka serc”. Określenie to 
zdaje się jednak zupełnie do niej nie pasować. 
Kobieta znana jest ze swojego zwięzłego i kla-
rownego sposobu pisania. Skupia się na udzie-
laniu praktycznych porad swoim odbiorcom  
i unika sentymentalnych tematów. Jej felie-
tonom brak emocjonalnego zaangażowania, 
szczerych uczuć i otwarcia się na czytelników. 
Takie też zarzuty słyszy od swojej przełożonej, 
która daje jej kilka tygodni na wprowadzenie 
koniecznych zmian. Pomoc przychodzi z nie-
oczekiwanej strony. W ręce Peyton trafia mała 
kartka papieru z ważną wiadomością. Dzienn-
karka postanawia odnaleźć jej adresata. Sama 
jeszcze nie wie, że te kilka nakreślonych tuż 
przed śmiercią słów zmienią nie tylko jej podej-
ście do pisania, ale również ją samą. 
Amerykańska pisarka Angela Hunt porusza 
w swojej książce temat trudnych relacji rodzi-
ców z dziećmi, miłości rodzicielskiej i wielkiej 
siły przebaczenia. Jej opowieść trafia prosto w 
serce i nie daje o sobie zapomnieć. Być może 
ta „Wiadomość” zmieni również twoje życie…

Magdalena Skrok

Książka „Wiadomość. Historia drugiej 
szansy” 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 już przy zamówieniu 3 egz. 
koszt wysyłki pokryje 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

Dobry
świąteczny
prezent !!!




