
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA RECENZJE KONKURSY

W Osiedlowym Klubie „USTRONIE” Senio-
rzy pożegnali stary a przywitali Nowy Rok.

Panie i Panowie w karnawałowych strojach 
na pięknie udekorowanej sali bawili się do rana 

Co się w grudniu działo, 
czyli spotkania organizowane 
przez Dział Społeczno-Kulturalny 
SM „Ustronie”

Grudzień to czas spotkań kolędowych, jaseł-
kowych oraz innych związanych ze Świętami 
Bożego Narodzenia. W Klubie Osiedlowym „Ustro-
nie” odbyło się wiele imprez tematycznych.

Dnia 6 grudnia 2010r. przybył do nas  
Święty Mikołaj, aby wynagrodzić wysiłek dzieci, 
które stworzyły jego portrety. Najmłodsi miesz-
kańcy „Ustronia” z niecierpliwością czekali na 
wyniki konkursu plastycznego pt. „Mój Mikołaj”. 

Dostarczonych prac plastycznych było 102, 
prac przestrzennych 23.

Liczne bale, maskarady, pochody  
i szampańskie zabawy do białego rana 
to czas karnawału. Jego oficjalne rozpo-
częcie następuje w dniu Trzech Króli czyli 
6 stycznia, a zakończenie w Środę Popiel-
cową.

Bal Sylwestrowy 
Seniorów

Karnawał
czas zacząć!

Dział Społeczno  
-Kulturalny

SM „Ustronie”

Ciąg dalszy na stronie 2.
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KomunikatY
 Tlenek węgla zwany popularnie 
czadem powstaje w wyniku niepełnego spalania 
gazu. Nie możemy go zobaczyć ani wywąchać, 
bo nie ma zapachu. Objawy jego zatruciem przy-
pominają dolegliwości grypowe: zmęczenie, 
senność, ból głowy, nudności, bóle brzucha  
i klatki piersiowej.
 Użytkując w mieszkaniach piecyki 
gazowe musimy pamiętać o częstym ich 
wietrzeniu. Szczelne okna nie przepuszczają 
powietrza i zatrzymują spaliny wewnątrz. Dlatego 
też w poprzednich numerach biuletynu pisaliśmy  
o montowaniu podczas wymiany okien specjal-
nych nawiewników, które zapewnią odpo-
wiedni dopływ świeżego powietrza do naszych 
mieszkań. Pamiętajmy, że piecyki mogą insta-
lować tylko specjaliści z odpowiednimi upraw-
nieniami.

Dokończenie na stronie 2.

Zatrucia
tlenkiem węgla

Prawa i obowiązki 
członka spółdzielni

PARKING
Rada Nadzorcza wraz z  Zarządem 

Spółdzielni informują, że podjęte zostały 
działania zmierzające do utworzenia na Jed-
nostce A parkingu społecznego.

Parking zlokalizowany będzie przy  
ul. Grenadierów/Orzechowa (na miejscu 
dawnego targowiska) i przeznaczony dla 
mieszkańców Naszego Osiedla.

Chętnych prosimy o złożenie podania 
do Spółdzielni – biuro podawcze stanowisko 
nr 1 przy ul. Wyścigowej 19, bądź na adres  
e-mailowy sekretariat@ustronie.radom.pl

Osobą koordynującą jest członek Rady 
Nadzorczej Pan Aleksander Kiliszek.

(AM)

Członkowstwo w Spółdzielni.

Mając mieszkanie typu spółdzielcze własnościo-
we lub wyodrębnioną własność można być członkiem 
spółdzielni lub nie.

Członkostwo spółdzielni jest jednak 
podstawowym warunkiem korzystania z praw, 
które spółdzielnia może nam zaoferować.

Najczęstszym sposobem nabycia członkostwa 
jest przyjęcie nowego członka przez organy spółdzielni. 

przy dźwiękach wspaniałej muzyki.
Bal Seniorów zaszczycił swoją obecnością 

Pan Piotr Skoczylas – Prezes S.M. „Ustronie”,  
który złożył seniorom życzenia noworoczne  
a potem wszyscy wznieśli toast lampką szampana.

Mimo sędziwego wieku bawiono się wspa-
niale, były konkursy tańca, wybory Królowej i Króla 
balu a wybrana „Królewska Para” poprowadziła ta-
neczny korowód w Nowy Rok.

Dokończenie na stronie 3.
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Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac komi-
sja postanowiła nagrodzić „małe arcydzieła” nastę-
pujących uczestników konkursu:

Prace płaskie
Grupa wiekowa do lat 7
I miejsce – Amelia Lubasińska, Antoś Myrta, 

Nikola Jabłońska, 
Grupa wiekowa 8-10 lat

Polskie korzenie karnawału sięgają 
XVII wieku. Uczty karnawałowe oraz 
bale maskowe odbywały się na dworach 
królewskich i szlacheckich. Ulubioną 
polską rozrywka karnawałową były szla-
checkie kuligi, podróże saniami od 
dworu do dworu, przy dźwiękach muzyki.  
W każdym z kolejnych dworów na uczest-
ników kuligów czekał poczęstunek oraz 
huczne tańce. Wesoło i gwarno było 
także podczas karnawału chłopskiego, 
zwanego również ludowymi zapustami. 
Ludzie gromadzili się w karczmach 
wiejskich przy muzyce, tańcach, jadle  
i napitku. 

Dzisiejszy polski karnawał nieco 
różni się od tego sprzed kilkuset lat. 
Największe miasta w Polsce stawiają na 
nowocześniejsza formę zabawy. Orga-
nizowane są liczne koncerty znanych  
i lubianych muzyków. Nie można zapo-
mnieć także o imprezach odbywają-
cych się w klubach czy restauracjach, 
w których organizowane są różnego 
rodzaju maskarady i bale przebierańców 
z wieloma konkursami.

Karnawał to także nieodłączny 
element dzieciństwa. Już od grudnia 
dzieci żyją myślą o nadchodzącym balu. 
Maskarady karnawałowe goszczą z powo-
dzeniem w przedszkolach, szkołach 
podstawowych, gimnazjach czy szko-
łach ponadgimnazjalnych. Zwłaszcza dla 
najmłodszych to wspaniała forma zabawy, 
ponieważ w tym szczególnym okresie 
mogą przebrać się za uroczą księżniczkę 
lub walecznego rycerza i poczuć się  
w tym dniu wyjątkowo. 

Najsłynniejszym karnawałem na 
świecie jest karnawał w Rio de Janeiro. 
Kojarzy się on z wielką, uliczna fiestą 
odbywającą się od ostatniego piątku 
przed środą popielcową. Przez pięć dni 
i pięć nocy uczestnicy wielkiego szaleń-
stwa mogą podziwiać zmagania i popisy 
najlepszych szkół samby oraz pokazy 
sztucznych ogni. Bajecznemu  widowisku 
towarzyszą kolorowe i pełne przepychu 
stroje oraz  piękne tancerki. 

Niemniej popularny jest karnawał  
w Wenecji, którego korzenie sięgają do 
1296 roku. Wyróżnia się niesamowitą 
scenerią i specyficznymi maskami zakła-
danymi na twarz. Wenecki karnawał to 
pokazy akrobatów, tancerze, imprezy 
teatralne i koncerty. Do największych 
atrakcji zaliczany jest lot Anioła z dzwon-
nicy mieszczącej się na Placu Świętego 
Marka. 

Karnawał można świętować na różne 
sposoby. Nie ważne w jakim zakątku 
świata, ale  ważne żeby się świetnie 
bawić, ponieważ to w okresie karnawału 
możemy się oderwać od szarej rzeczywi-
stości.

Olga Piasecka
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Bal Sylwestrowy Seniorów

Karnawał
czas zacząć!

Klimat zabawy najlepiej przedstawi wiersz Pani Ewy Gębskiej.
BAL U EMERYTÓW

Drogie panie i panowie
Co tym Emerytom w głowie?
Wciąż wycieczki oraz bale
Czują tutaj się wspaniale.

Już nie w głowie im rodzina,
Mają dosyć córki, syna,
Ich problemów i radości
Teraz dbają o swe kości.

Taniec- masaż to wspaniały,
Nogi i kręgosłup cały,
Gimnastyce są poddane,
Już nie będą tak zastane.

Zespół zagra nam od ucha,
Kto nie tańczy niechaj słucha
Oraz patrzy jak tańczymy
Całe ciało swe ćwiczymy.

Więc na parkiet zapraszamy 
Polonezem zaczynamy
Potem walc i zaraz tango
A następnie twist i mambo

Już są wszyscy rozruszani
Kółko zróbmy więc kochani
Tańczmy różne wygibasy
Słychać teraz marakasy.

Już odpocząć byście chcieli 
W swoim domu w swej pościeli
Ale każdy marzy o tym 
By na balu być z powrotem.

Bawmy się więc moi mili
Bo czas leci, a po chwili
Już muzyka grać przestanie
Odpoczniecie miłe panie.

Panowie Was odprowadzą,
O cukiernię też zawadzą,
Kupią ciastek całe krocie,
Bo lubicie te łakocie.

Dział Społeczno  
-Kulturalny

SM „Ustronie”
Ciąg dalszy ze strony 1.
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Deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwi-
sko oraz miejsce zamieszkania (jeżeli przystępujący 
jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę), ilość zade-
klarowanych udziałów oraz dane dotyczące wkładów.  
W deklaracji lub odrębnym oświadczeniu można rów-
nież wskazać osobę, której spółdzielnia obowiązana 
jest po śmierci członka wypłacić udziały. Prawo z tego 
tytułu nie wchodzi bowiem w skład spadku.

Tylko członkowi spółdzielni może przysługiwać 
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Pamiętajmy 
też, że od wejścia w życie orzeczenia TK z dnia 30 mar-
ca 2004 r., czyli od 15 kwietnia 2004 r., wstąpienie w po-
czet członków spółdzielni nie jest warunkiem niezbęd-
nym do nabycia spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu. 

Członek spółdzielni ma prawo do brania udzia-
łu w Walnym Zgromadzeniu, bycia wybieranym do or-
ganów Spółdzielni/Rady Nadzorczej, zgłaszania wnio-
sków, otrzymywania odpisów statutu, regulaminów, 
protokołów obrad organów, lustracji, rocznych spra-
wozdań finansowych – mówi o tym art. 18 i § 16 Statutu

Zapis ten oznacza że osoba, która nie złożyła de-
klaracji przystąpienia do Spółdzielni nie ma w/w praw. 
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje 
takie prawo tylko członkowi. 

A jakie obowiązki ma członek spółdzielni? Jest 
zobowiązany do przestrzegania postanowień statutu  
i regulaminów, do uiszczania terminowo opłat, zawia-
domić Spółdzielnię o zmianie ilości osób zamieszkałych  
z członkiem…

Dokończenie ze strony 1.

Prawa i obowiązki 
członka spółdzielni

 Należy przestrzegać instrukcji użytko-
wania piecyka, raz w roku należy wykonać prze-
gląd szczelności instalacji gazowej i przepro-
wadzić konserwację piecyka. Zabronione jest 
zasłanianie kratek wentylacyjnych jak również 
samodzielnie przerabiać i naprawiać piecyków.
 W związku z licznymi przypadkami 

zatrucia warto jest pomyśleć o montażu czuj-
ników czadu, które posiadają dźwiękową  
i świetlną sygnalizację przekroczenia dopusz-
czalnego progu tlenku węgla.
Działania takie oraz prawidłowe użytkowanie 
piecyka sprawią że nie będzie zagrażało nam 
ani naszym bliskim zatrucie tak niebezpiecznym 
czadem.

(KR)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 16 sierpnia 1999r.
w sprawie warunków technicznych użytkowania 

budynków mieszkalnych.
(Dz.U. z dnia 9 września 1999r.), Nr 74  poz. 836

Rozdział 5
Użytkowanie lokali

§ 19.
2. Użytkownik lokalu wyposażonego  

w przewody i kanały dymowe lub spalinowe 
oraz wentylacyjne jest obowiązany:

1) zapewniać ich sprawność techniczną  
i użytkową, w przypadku wystąpienia objawów 
świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa 
osób lub mienia – zaniechać użytkowania 
instalacji gazowej i podjąć stosowne działania 
zaradcze oraz poinformować właściwe służby  
i właściciela o wystąpieniu zagrożenia

2) systematycznie wykonywać czynności 
konserwacyjne

3) drożność urządzeń spalających gaz, 
drożność rur łączących urządzenia z kominem- 
chodzi w tym przypadku o drożność dla powie-
trza dopływającego do palnika urządzenia 
gazowego drożność toru spalinowego od 
palnika, poprzez łącznik do przewodu komino-
wego.

Ten wymóg techniczny kompetencyjnie 
należy do użytkownika lokalu lecz czynności 
techniczne powinny być wykonane przez 
właściwy personel

Szerzej o prawach i obowiązkach członka spół-
dzielni możecie Państwo zapoznać się poprzez elek-
troniczną wersję naszego Statutu umieszczoną na 
stronie Spółdzielni www.ustronie.radom.pl w zakład-
ce BIP. 

Od dnia 01.01.2011 r. z tytułu nabycia człon-
kostwa w SM USTRONIE należy ponieść następują-
ce koszty:
Udział 70 zł oraz wpisowe 346,50 zł czyli razem 
416,50 zł
Współczłonkostwo – jeden z małżonków jest już 
członkiem. Udział 70 zł oraz wpisowe 173,25 zł w su-
mie 243,25 zł

(KR)

Dokończenie ze strony 1.

I miejsce – Natalka Firlej,
II miejsce – Mikołaj Jastrzębski, Julka Jabłońska, 
III miejsce – Katarzyna Kwiecień, Iga Stępniew-

ska, Mateusz Makowski
Grupa wiekowa 11-16 lat
I miejsce – Eryk Oleksiewicz
II miejsce – Patryk Prawda
III miejsce – Bartek Radwański
Prace przestrzenne:
I miejsce – Filip Wójtowicz, Patrycja Woszczyna, 

Agata Polit
II miejsce – Julia Lisowska, Marysia Kiecka,  

Patrycja Karlikowska
III miejsce – Michał Włodek, Karolina Śmiałek, 

Angelika Senator

Wiele dzieci zostało również wyróżnionych 
a wszystkie maluchy, które wykonały prace pla-
styczne i przyszły na rozdanie nagród dostały słod-
kie upominki.

Dokończenie na stronie 4.

Zatrucia
tlenkiem węgla
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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

W czasie ferii zimowych, jak co roku,  Spół-
dzielnia Mieszkaniowa “Ustronie” przygotowała 
dla dzieci i młodzieży wiele atrakcji.

W Klubie Osiedlowym “Ustronie” zaplano-
wane są codzienne rozgrywki w tenisa stołowe-
go, warsztaty taneczne, warsztaty plastyczne, 
“Śpiewaj razem z nami”, czyli konkurs karaoke, 
“Zimowe kino”, rozgrywki w “Darta” a na rozpo-
częcie odbędzie się “Bal karnawałowy” z konkur-
sem na najładniejszy kostium. Dzieci i młodzież 
do 22 lutego 2011r. mogą również składać prace 
plastyczne pt. “Zimowe zabawy” oraz zdjęcia na 
konkurs fotograficzny pt. “Co się w śniegu kryje”. 
Rozstrzygniecie konkursów oraz rozdanie nagród 
odbędzie się ostatniego dnia ferii. 

W świetlicach osiedlowych mali “Ustronia-
cy”, oprócz codziennych zajęć i gier, będą mo-
gli wyjść wspólnie do kina, teatru, na lodowisko, 
na basen, do Resursy na nietypowe zajęcia sztu-
ki kuglarskiej.

Zapraszamy również chłopców i dziewczęta 
na Zimowy Turniej Piłki Nożnej pt.”O Białą Piłkę”, 

Dnia 15 grudnia 2010r. przeprowadzono 
warsztaty plastyczne adresowane dla dzieci, mło-
dzieży oraz ich rodziców, dziadków. W czasie 
warsztatów zostały ozdobione bombki styropia-
nowe i plastikowe metodą decoupage oraz ozdo-
bione cekinami i koralikami.  

Dnia 17 grudnia 2010r.  
o godz. 18.00 rozpoczął się Gwiazd-
kowy Koncert  Charytatywny pt. 
„Osiedlowe wibracje”, którego cały 
dochód ze sprzedaży biletów prze-
kazany został Radomskiemu Schro-
nisku dla Bezdomnych Zwierząt.  
Na koncercie zgrały trzy młode 
radomskie zespoły – The Calipson, 
Striptiz, Revir.  Nastolatkowie bawili 
się świetnie przy dźwiękach rocko-
wej muzyki. Jednak nie liczyła się 
tylko zabawa, gdyż oprócz moc-
nych dźwięków, młodzież mogła 
dowiedzieć się o problemach zwie-
rząt znajdujących się w Radomskim 
Schronisku.

W pomieszczeniu, gdzie odby-
wał się koncert, rozwieszone zostały 
zdjęcia psów i kotów ze schroniska 
przeznaczonych do adopcji.

W czasie imprezy oraz do końca grudnia 
2010r. zbierano także dary rzeczowe dla schro-
niska. Zwierzęta dostały dziesiątki kilogramów 
suchej karmy, puszek z karmą, makaronu, ryżu, 
koców, ręczników oraz smycze i kagańce dla 
psów.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować 
ludziom, którzy przynosili dary, dzięki którym nasi 
czteronożni przyjaciele łatwiej będą mogli przeżyć 
zimę.

Pragniemy również podziękować Firmie, 
„RADPEC” S.A., Przedsiębiorstwu Usługowemu 
„KERIM”, Radiu „Plus” oraz OKiSz „Resursa Oby-
watelska”, dzięki którym koncert mógł się odbyć.

Dnia 20 grudnia 2010r. odbyło się spotkanie 
pt. ”Wspólne kolędowanie”. Tego dnia występo-
wały dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach 
w placówkach S.M. „Ustronie”:

• koło gitarowe
• koło wokalne
• koło języka niemieckiego
• koło języka włoskiego
• kolędnicy ze Świetlicy „Młodzik”
• Klub Przedszkolaka „Bajkowy Świat”
• zespoły: „Delinkibra”, „Kilwater”, „Nowe  

Bra-de-li”, „Bezan” poeci z Koła Poezji Nieodkrytej 
„Szuflada”:

• pani Majka Sotowicz
• pan Czesław Banaszczyk
• pan Stanisław Borecki
• pan Jan Kiraga oraz pan Piotr Zarzyka, 

który przygrywał na akordeonie.
Przedszkolaki zaprezentował przed-

stawienie pt. „Bajkowe Jasełka”, dziew-
czynki z kół językowych zaśpiewały znaną 
kolędę „Cicha noc” w języku niemieckim  
i włoskim, pozostałe dzieci, młodzież 
grały i śpiewały kolędy, pastorałki. Zapro-
szeni poeci zaprezentowali swą twórczość  
o tematyce bożonarodzeniowej.

Dnia 22 grudnia 2010r. głośnym 
nawoływaniem Świętego Mikołaja rozpo-
częła się zabawa świąteczna dla najbied-
niejszych oraz najaktywniejszych dzieci 
uczestniczących w zajęciach w placów-
kach SM „Ustronie”. 150 paczek ufundo-

wał po raz kolejny pan Andrzej Jur-
czyk właściciel Agencji Reklamowej 
„Ducat Company” z Łodzi. 

Dla dzieci została zorganizo-
wana zabawa taneczna przeplatana 
konkursami. Pod koniec spotkania 
każdy uczestnik dostał od Świętego 
Mikołaja bożonarodzeniową paczkę.

Dziękujemy panu Andrzejowi 
Jurczykowi, że podtrzymuje w nas 
wiarę w istnienie Świętego Mikołaja!

Mamy nadzieję, że uczestnicy 
oraz goście naszych grudniowych 
spotkań spędzili mile przygotowane 
przez nas imprezy.

(GK)

Dział Społeczno  
-Kulturalny

SM „Ustronie”
Dokończenie ze strony 3.

który od lat jest jedynym takim turniejem w mie-
ście. Zebranie drużyn i kapitanów  odbędzie się 
14.02.2011r. o godz.11.00 w Klubie Osiedlowym 
“Ustronie” a rozgrywany będzie przez całe ferie na 
boisku PSP nr 9 w godz. 11.00-14.00. Zgłoszenia 
i informacje dostępne są w klubie przy ul. Sando-
mierskiej 14. 

Szczegółowy plan “Akcji Zima 2011” zosta-
nie umieszczony w następnym biuletynie, na stro-
nie internetowej spółdzielni www.ustronie.radom.
pl oraz w placówkach:

Klub Osiedlowy ”Ustronie”, Świetlica “Pla-
styczna” 

ul. Sandomierska 14 tel. 048 385 74 15
Świetlica “Sputnik” 
ul. Gagarina 21/23 tel 048 385 74 14
Świetlica “Kubuś” 
ul. Osiedlowa 28 tel. 048 385 74 12
Świetlica “Młodzik” 
ul. Świętokrzyska 25 tel. 048 385 74 11.

(GK)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „USTRONIE” ZAPRASZA NA FERIE ZIMOWE
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 Akcja „Siostruń” rozpoczyna się w momencie, gdy na skutek ekspery-
mentów kuchennych siostry Julii, w klasztorze umiera kilkadziesiąt zakonnic.
W tej sytuacji współ-
siostrzyczki pilnie 
potrzebują środ-
ków na pochówki. 
Wspólnie postana-
wiają, że najlepszym 
sposobem na zgro-
madzenie niezbęd-
nych funduszy bę-
dzie zorganizowanie 
show, w którym wy-
stąpią... one same. 
Pomysł wydaje się 
lekko niedorzeczny i nieco karkołomny, ale czy na pewno?
„Siostrunie” to pogodna, dowcipna, roztańczona i rozśpiewana komedia,  
w której nie zabraknie zabawnych historyjek z codziennego życia konwentu. 
W spektaklu pojawiają się elementy musicalu, opery, wodewilu, gospel, rytm-
n’bluesa, a nawet... country i swingu.
Żywiołowe, przebojowe Siostrunie szturmem zdobyły świat, mamy nadzieję,  
że rozbawią do łez i zjednają serca również naszych Widzów.

spektakle: 22, 23 stycznia, 4, 5, 6 lutego 2011



ROZWAŻANIA
Chwila obecna

jest szansą

Chwila obecna decyduje o na-
szej przeszłości. Nic nie jest defini-
tywnie zamknięte, wszystko może 
ulec przemianie. Wszystko zale-
ży od tego, co  t e r a z  uczynimy  
z naszą przeszłością i jak z niej sko-
rzystamy. Tak samo nasza przy-
szłość zależy od chwili obecnej. To 
nasze życie  t e r a z  decyduje o tym, 
jaka będzie nasza przyszłość. Chrze-
ścijaństwo nie wierzy w reinkarnację. 
Nie możemy przenieść naszego na-
wrócenia na Życie w przyszłości.

Nie zyskamy nowych okazji  
w następnym życiu. To teraz, w tym 
życiu, sprawa się rozstrzyga.

 Możemy ćwiczyć nasze we-
wnętrzne zasłuchanie, zauważając te 
niezliczone okazje, jakie stają przed 
nami teraz, i wiedząc, co oznaczają.

Wilfrid  Stinissen

ZAPRASZAMY WSZYSKIE DZIECI DO WZIĘCIA UDZIAŁU 
W ZIMOWYM

KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
TEMAT: „Co się w śniegu kryje”

CEL: Co sie w śniegu kryje?
Odpowiedź na to pytanie poznamy poprzez prace konkursowe. 

Celem konkursu jest rozbudzenie wyobraźni u dzieci i młodzieży.
FORMAT: 15x21cm
GRUPY WIEKOWE:

Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
• do 10 lat      • 11 – 16 lat

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: do 22 lutego 2011r. do Klubu Osiedlo-
wego „Ustronie” ul. Sandomierska 14, tel. 048 385 74 15 (na pracach 

powinno znajdować się imię,  nazwisko oraz wiek uczestnika)

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy
oraz ciekawe nagrody!!!

Na uroczyste podsumowanie konkursu zapraszamy uczestników,
rodziców oraz nauczycieli 25 lutego o godz.13.00

do Klubu Osiedlowego “Ustronie” 
ul. Sandomierska 14.

ZAPRASZAMY WSZYSKIE DZIECI DO WZIĘCIA UDZIAŁU 
W ZIMOWYM KONKURSIE

PLASTYCZNYM
TEMAT: „Zimowe zabawy”

 Dlaczego lubimy zimę? Dlatego, że możemy jeździć na sankach, łyżwach,nartach?
Może dlatego że, sprawia nam przyjemność tworzenia śnieżnych postaci, zimowych pałaców?

A może .... Każdy ma powody, aby lubić tę mroźną acz urokliwą porę roku.
Celem konkursu  jest ukazanie poprzez ciekawe techniki plastyczne atutów zimy,

które sprawiają, że z niecierpliwością czekamy na grudzień, styczeń czy luty.
Technika : dowolna 

Format : nie mniejszy niż A3
Grupy wiekowe :

Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych
• do  6 lat  • od 7 do 9 lat  • od 10 do 15 lat

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: do 22 lutego 2011r. do Klubu Osiedlowego “Ustronie” 
ul. Sandomierska 14, tel. 048 385 74 15

(na pracach powinno znajdować się imię,  nazwisko oraz wiek uczestnika)
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy oraz ciekawe nagrody!!!
Na uroczyste podsumowanie konkursu zapraszamy uczestników, rodziców oraz na-

uczycieli 25 lutego o godz.13.00 do Klubu Osiedlowego „Ustronie” 
ul. Sandomierska 14.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIŁOSNIKÓW SŁOWA 
NA WIECZOREK POEZJI

PRZY ŚWIECACH I SŁODKIM POCZĘSTUNKU,
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 26 LUTEGO 2011R. (ŚRODA)

O GODZ. 18.00
W KLUBIE OSIEDLOWYM “USTRONIE”.

SWOJE WIERSZE PRZEDSTAWIĄ NAM POECI Z KOŁA 
POEZJI NIEODKRYTEJ „SZUFLADA”.





ZAMÓW: www.wodapierrot.pl


