
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA RECENZJE KONKURSY

Dnia 26 stycznia w Klubie Osiedlowym “Ustronie” 
przy świetle świec spotkali się miłośnicy poezji.  

Plany termomodernizacyjne na 
naszym osiedlu w dalszym ciągu są reali-
zowane. W tym roku  rozpoczęte będzie 
docieplanie kolejnych 22 budynków 
mieszkalnych.

Na stronie 2 przedstawiamy adresy 
budynków dla których wykonana została 
już dokumentacja techniczna oraz 
zatwierdzona kolorystyka.

Magia poezji
i muzyki

KOLEJNE BLOKI 
DO

DOCIEPLENIA

Dokończenie na stronie 2.

KomunikatY
Co roku miliony kobiet na całym 

świecie obchodzą swoje święto – Dzień 
Kobiet. Jednak mało kto wie, że 8 marca jest 
świętem wyrażającym szacunek dla ofiar 
walki o ich równouprawnienie.

Dokończenie na stronie 2.

Dzień Kobiet 
kiedyś i dziś

Dyżury Członków 
Rady Nadzorczej

PARKING SPOŁECZNY
Mieszkańców Naszego Osiedla – zwłasz-

cza tych, którzy zamieszkują Jednostkę A i B  
informujemy, że prace nad utworzeniem parkin-
gu społecznego o którym pisaliśmy w poprzed-
nim numerze biuletynu powinny rozpocząć się za 
2-3 miesiące. Jednocześnie prosimy aby wszy-
scy zainteresowani złożyli wcześniej podania, by 
można było rozplanować teren pod daną ilość 
miejsc postojowych.  W tym celu należy zgło-
sić się do Administracji Jednostek A oraz B gdzie 
można wpisać się na listę, bądź złożyć podanie 
do Spółdzielni ul. Wyścigowa 19 – biuro podaw-
cze lub drogą elektroniczną na adres 

sekretariat@ustronie.radom.pl
Osobą koordynującą jest członek  Rady 

Nadzorczej Pan Aleksander Kiliszek.
(AM)

 Dyżury odbywają się w ponie-
działki w godzinach  15:30 - 17:00
Szczegółowy plan na stronie 3

 Program poetycko-muzyczny o zabar-
wieniu biesiadnym przedstawili goście z Koła Po-
ezji Nie-Odkrytej “Szuflada”. Tego wieczoru przed-
stawili swoją twórczość poeci – Majka Sotowicz, 
Czesław Banaszczyk, Jan Kiraga a na akordeonie 
grał Krzysztof Deja.

Dokończenie na stronie 2.

 Mieszkańców osiedla Ustronie informuje-
my, że w każdy poniedziałek, środę oraz piątek firma 
wywożąca nieczystości zabiera śmieci ze śmietników 
wolnostojących oraz ze zsypów w wieżowcach znajdu-
jących się na naszym osiedlu.
Prosimy o nie zastawianie samochodami uliczek osie-
dlowych oraz wjazdów pod śmietniki gdyż duże samo-
chody zbierające śmieci nie są w stanie przejechać  
pomiędzy parkującymi autami.

(KR)

UWAGA KIEROWCY! Spółdzielnia informuje, że rozpoczę-
te zostały prace związane z rozbiórką 
następujących kładek:

- kładka nr 1  od ulicy Komandosów 4  
do Apteki
- kładka nr 6 od ul. Komandosów 2  
do Gagarina 3/5/7
- kładka nr 7 od ul. Gagarina 3/5/7  
do Gagarina 21/23
- kładka nr 10 od ul. Sandomierskiej 14 
(Fryzjer) do ul. Sandomierskiej 16
- kładka nr 12 od ul. Sandomierskiej 18  
do ul. Sandomierskiej 22
 Podstawą do podjęcia prac rozbiór-
kowych była ekspertyza stanu techniczne-
go kładek oraz podjęta w tej sprawie przez 
Radę Nadzorczą Uchwała Nr 70/II z dn. 
29.10.2010r.

Zarząd

Prace związane z rozbiórką
kładek na Jednostce A i B

rozpoczęte.
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Dokończenie ze strony 1.

Jednostka A
1 ul. Grenadierów 12/14/16
2 ul. Gagarina 3/5/7
3 ul. Gagarina 13/15/17
4 ul. Placowa 1/3
5 ul. Placowa 5/7
6 ul. Placowa 9/11
7 ul. Placowa 13/17
8 ul. Staroopatowska 19
Jednostka C
9 ul. Osiedlowa 10
10 ul. Osiedlowa 22
11 ul. Osiedlowa 38A
Jednostka M
12 ul. Wiejska 58
13 ul. Gajowa 43
Jednostka P
14 ul. Cisowa 2
15 ul. Cisowa 4
16 ul. Lipska 4
17 ul. Lipska 8
18 ul. Czackiego 2
19 ul. Czackiego 6
20 ul. Ostrowiecka 3
21 ul. Armii Krajowej 3
22 ul. Wyścigowa 8

Na docieplenie w/w budynków zostanie 
rozpisany przetarg, a po wybraniu najko-
rzystniejszych ofert i podpisaniu umów  
z wykonawcami ruszą prace termomoderni-
zacyjne.

Równocześnie informujemy, że rozpo-
częto prace związane z uzyskaniem doku-
mentacji technicznej niezbędnej do rozpo-
częcia prac termomodernizacyjnych na 
budynku Ostrowiecka 6.

(KR)

Dokończenie ze strony 1.
Dokończenie ze strony 1.

Już na początkach XIX wieku kobiety orga-
nizowały liczne manifestacje i pochody żądając 
praw politycznych.

Nieco później, jedną z najważniejszych 
interpretacji ustanowienia Dnia Kobiet był nowo-
jorski strajk kobiet.

A wszystko zaczęło się od złych warunków 
pracy i braku prawa wyborczego. 8 marca 
1908 roku, piętnaście tysięcy pracownic fabryki 
tekstylnej w Nowym Yorku, żądało polep-
szenia warunków pracy i pensji porównywal-
nych do zarobków mężczyzn. W celu uniknięcia 
skandalu, właściciel fabryki, zamknął kobiety 
w fabryce, w której wybuchł pożar. Zginęło 
wówczas 129 kobiet.

Obchody czczenia kobiet znane były już w 
starożytnym Rzymie. Zwane były Matronaliami 
Wtedy to gospodynie domowe były obdarowy-
wane przez swoich mężów prezentami i kwia-
tami. Niewolnice również otrzymywały podarki 
od mężczyzn, a panie domu pozwalały wtedy 
im odpocząć. Następnie kobiety przyodziane  
w najlepsze szaty udawały się do świątyni 
Junony – bogini płodności i patronki dziewic 
oraz kobiet zamężnych. Tam składały w ofierze 
kwiaty i dziękowały za kobiecość oraz prosiły  
o opiekę i szczęście dla domowego ogniska. 

Rok 1975 ogłoszono Międzynarodowym 
Rokiem Kobiet. I to wtedy, po raz pierwszy 
8 marca, obchodzono na całym świecie jako 
Międzynarodowy Dzień Kobiet. Zakończono 
dyskryminację i udzielono kobietom więk-
szego wsparcia, aby mogły w pełni uczestni-
czyć w życiu społeczno – politycznym. Orga-
nizacja Narodów Zjednoczonych opracowała 
międzynarodowe strategie i programy umożli-
wiające podwyższenia roli kobiet w życiu. 
 Obecnie, Dzień Kobiet obchodzony 
jest prawie na całym świecie. We Włoszech 
kobiety, obdarowywane są gałązkami akacji 
srebrzystej, którą w większości przypadków 
panowie zamiast kupić w kwiaciarni zrywają 
z drzew. Na Ukrainie i Białorusi jest to święto  
państwowe, w którym odbywają się oficjalne 
akademie i mnóstwo uroczystych przyjęć. 

Dokończenie ze strony 1.

KOLEJNE BLOKI 
DO

DOCIEPLENIA

Magia poezji
i muzyki

Oprócz słów płynących z głębi serca, mogliśmy 
usłyszeć piosenki, takie jak “Hej Sokoły”, “Upły-
wa szybko życie”, “Gdybym miał gitarę” oraz wie-
le, wiele innych porywających melodii. Przybyli go-
ście chętnie śpiewali i kołysali się w rytm znanych 
utworów. Wieczór upływał w bardzo miłej, ma-
gicznej atmosferze a uczestnicy wcale nie chcieli 
wracać do swoich  codziennych obowiązków. Na 
szczęcie artyści mieli przygotowany bogaty reper-
tuar a po piosence, która miała być kończącym ak-
centem wieczoru popłynęły kolejne i kolejne...

Dziękujemy wspaniałym artystom za niezapo-
mniane chwile w zaczarowanym świcie poezji, 
muzyki i... marzeń.
A oto jak rodzą się wiersze pani Majki Sotowicz:

Nie szukam

nie szukam słów
jak kawałków bursztynu
na nadmorskiej plaży

nie nawlekam ich
na sznury poezji
by sprzedać
na pobliskim jarmarku

znajduję je w sobie
daję tchnienie i cieszę się
ze żyją przez chwilę jak motyl,
który zaplątał się latem
w moje włosy.

Najpopularniejszymi kwiatami w tych krajach są 
róże, tulipany i mimozy. W Portugalii i Rumunii, 
noc 8 marca, kobiety świętują na przyjęciach 
„tylko dla pań”.  W Polsce Dzień Kobiet bardzo 
popularny stał się w czasach PRL-u. 8 marca 
wręczano kobietom zazwyczaj standardowy 
zestaw składający się z goździków i rajstop. 
Jednak ten dzień Polacy kojarzą z nachalną 
propagandą, niż szacunkiem władz do kobiet. 
W 1993 roku obchody Międzynarodowego 
Dnia Kobiet w Polsce zostały zniesione przez 
ówczesna premier Hannę Suchocką. Od tego 
czasu święto to obchodzone jest dużo skrom-
niej, jednak do dziś panowie obdarowują panie 
kwiatami i drobnymi upominkami.

Olga Piasecka

Dzień Kobiet 
kiedyś i dziś

zaproszenie
 Redakcja „Biuletyn Spółdziel-
czego USTRONIE”, zwraca się z ofer-
tą współpracy do mieszkańców naszej 
Spółdzielni, a także do wszystkich któ-
rzy mają „lekkie pióro”, i chcieliby po-
dzielić się na łamach naszego Biuletynu 
swoimi przemyśleniami, nowymi pomy-
słami czy krytycznymi uwagami.
 Dla jednych będzie to przygoda, 
a dla innych początek trudnej ale dającej 
dużo satysfakcji pracy dziennikarza, fe-
lietonisty.
Serdecznie zapraszamy.
Zgłoszenia i gotowe teksty, zdjęcia,  
rysunki  proszę kierować na adres:
biuletyn@ustronie.radom.pl

(AM)

Wszystkich piszących “do szuflady” i pragnących zaprezentować swoją twór-
czość na naszej małej scenie zapraszamy do nas (Klub Osiedlowy “Ustronie”  
ul. Sandomierska 14, tel.48 385 74 15).

Kolejny Wieczór Poezji 30 marca o godz. 18.00 do Klubu Osiedlowego “Ustronie”.
(GK)

Podczas dyżuru członka Rady 
Nadzorczej SM Ustronie mieszka-
niec bloku na Jednostce B wystąpił 
z prośbą o udostępnienie wszyst-
kim lokatorom pomieszczeń wóz-
kowni i suszarni w danym bloku.

Informujemy, że w tej sprawie zostało 
wysłane pismo do osób zainteresowanych - użyt-
kownicy wspólnych pomieszczeń mają oddać klu-
cze do korytarza i znajdujących się w nim trzech-
pomieszczeń wspólnych do Administracji jedn. B  
a każdy zainteresowany lokator będzie mógł dorobić 
sobie klucze w celu dostępu do w/w pomieszczeń. 
Natomiast 2 pomieszczenia, na które użytkownicy 
zawarli ze spółdzielnią umowy najmu pozostaną 
w ich władaniu, zgodnie z zawartymi umowami. 

Wiele interwencji lokatorów dotyczy ich cięż-
kiej sytuacji w jakiej się teraz znajdują. Takiego 
rodzaju sprawy zostają rozpatrywane w spo-
sób indywidualny i odpowiedź jest przekazywana 
pisemnie danemu lokatorowi. 

Na pozostałe interwencje po uzyskaniu 
dodatkowych opinii zostaną udzielone odpowiedzi 
w kolejnych numerach biuletynu.

(AM)

Odpowiedzi Zarządu
na pytania mieszkańców
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Warto reagować na złe zachowania innych

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

PLAN DYŻURÓW Członków Rady Nadzorczej SM „Ustronie” w 2011 roku

W ubiegłym roku, na Jednostce A, 
w bloku przy ul. Grenadierów 
12/14/16 wandal wybił szyby  

w drzwiach wejściowych do klatki schodo-
wej. Mieszkańcy, którzy całe zajście widzie-
li podjęli interwencję i schwytali sprawcę 
oraz powiadomili policję.
Całe zdarzenie swój finał miało w sądzie. 
Oskarżony mężczyzna zgodnie z wyro-
kiem sądu ma zwrócić do Spółdzielni kwo-
tę odpowiadającą poniesionym kosztom za 
wstawienie nowych szyb.

 To dzięki postawie mieszkańców  
i szybkiej ich interwencji, takie czyny wan-
dalizmu możemy pohamować i sprawić by 
na naszym osiedlu było bezpieczniej.
Pamiętajmy, że niszczenie bez wyraźne-
go powodu cudzego mienia, zwłaszcza pu-
blicznego, czyli dostępnego dla wszystkich 
jest czynem karalnym. 
 Jeżeli jesteśmy świadkami wanda-
lizmu zróbmy zdjęcie, sfotografujmy spraw-
cę, nakręćmy film - większość z nas ma 
taką możliwość poprzez telefon komórkowy 

i poinformujmy policję, bo problem dewa-
stacji na osiedlach i w blokach jest olbrzy-
mi.  
Chuligani łamią ławki, niszczą urządzenia 
na placach zabaw, malują na klatkach, de-
wastują nowe windy a bez świadków poli-
cja niewiele może zrobić.
Mieszkańcy powinni reagować, bo to z ich 
kieszeni są pokrywane szkody wywołane 
przez chuliganów. Nie może być na to przy-
zwolenia.

(KR)

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.
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14.02.2011 PONIEDZIAŁEK

1. “Karnawałowe popołudnie” - wykonywanie  masek, kotylionów i strojów 
karnawałowych Świetlice osiedlowe Godz.10.00 – 12.00

2. Inauguracja ferii zimowych – Bal Karnawałowy, konkurs na “Najładniejszy 
kostium” Klub Osiedlowy “Ustronie” Godz.13.00 – 15.00

3. Konkurs w układaniu puzzli “Sputnik” Godz.15.00 – 16.00
4. “Turniej o Białą Piłkę”- Zima 2011 - zapisy, spotkanie kapitanów Klub Osiedlowy “Ustronie” Godz.11.00

15.02.2011 WTOREK
1. Kulig, ognisko i zabawy na świeżym powietrzu na osiedlu “Borki” Klub Osiedlowy “Ustronie” Godz. 9.30 – 13.00
2. “Zamaskowany świat”-zajęcia plastyczne Świetlica Plastyczna Godz.13.00– 15.00
3. “Bezpieczne ferie” - spotkanie z policjantem Klub Osiedlowy “Ustronie” Godz.14.00– 15.00
4. “Kocham Cię Polsko” - turniej miedzyświetlicowy Klub Osiedlowy “Ustronie” Godz.15.00– 16.00

16.02.2011 ŚRODA
1. Wyjście do kina “Helios” Świetlice osiedlowe Godz.11.00– 14.00
2. „Magia kuglarska”-zajęcia w Resursie Klub Osiedlowy “Ustronie” Godz.10.30– 13.30
3. “Zamaskowany świat”-zajęcia plastyczne Świetlica Plastyczna Godz.13.00– 15.00
4. Turniej darta Klub Osiedlowy “Ustronie” Godz.14.00– 15.30

17.02.2011 CZWARTEK
1. Wyjście na lodowisko Świetlice osiedlowe Godz.10.00– 12.00
2. “Zimowe zabawy” - zajęcia plastyczne Świetlica Plastyczna Godz.13.00– 15.00
3. “Śpiewaj razem z nami” - karaoke Klub Osiedlowy “Ustronie” Godz.13.00– 14.30
4. Przygotowanie do konkursu plastycznego Świetlice osiedlowe Godz.14.30– 16.00
5. “Szach - mat”- zajęcia szachowe Klub Osiedlowy “Ustronie” Godz.14.30– 15.30

18.02.2011 PIĄTEK
1. Wyjście do “Hula Parku” Świetlice osiedlowe Godz 10.00– 13.00
2. “Zimowe kino” - projekcja filmu Klub Osiedlowy “Ustronie” Godz.14.00– 16.00

21.02.2011 PONIEDZIAŁEK
1. Wyjście na basen Świetlice osiedlowe Godz.10.00– 13.00
2. Dokarmianie ptaków – zimowy spacer, zakładanie ptasich stołówek, zimowe 

zabawy
Świetlice osiedlowe Godz.14.00– 15.30

22.02.2011 WTOREK
1. Kulig, ognisko i zabawy na świeżym powietrzu na osiedlu “Borki” Świetlice osiedlowe Godz.9.30 – 13.00
2. Poznajemy tajniki fotografii – wyjście w plener Świetlica plastyczna Godz.13.00– 15.00

23.02.2011 ŚRODA
1. Wyjście do teatru Świetlice osiedlowe Godz.11.00– 14.00
2. „Magia kuglarska”-zajęcia w Resursie Klub Osiedlowy “Ustronie” Godz.10.30– 13.30
3. “Łamigłówki dla mądrej główki”ferie z krzyżówką “Kubuś” Godz.14.00– 15.00

24.02.2011 CZWARTEK
1. Turniej tenisa stołowego Klub Osiedlowy “Ustronie” Godz.12.00– 14.00
2. Wyjście do Muzeum Sztuki Współczesnej Świetlica Plastyczna Godz.13.00– 15.00
3. Wyjście na lodowisko Świetlice osiedlowe Godz.10.00– 12.00
4. “Śpiewaj razem z nami” - karaoke Klub Osiedlowy “Ustronie” Godz.13.00– 14.30
5. “Szach - mat”- zajęcia szachowe Klub Osiedlowy “Ustronie” Godz.14.30– 15.30

25.02.2011 PIĄTEK
1. Konk.plast. pt. “Różne oblicza zimowego bałwana” Świetlice osiedlowe Godz.10.00– 12.00
2. Bijemy rekordy w układaniu puzzli, domino “Kubuś” Godz.12.00– 13.00

3. Rozstrzygnięcie konkursów organizowanych w czasie ferii zimowych, 
Wręczenie nagród w turnieju piłki nożnej “O Białą Piłkę” Klub Osiedlowy “Ustronie” Godz.13.00– 14.00

4. “Zimowe kino” - projekcja filmu Klub Osiedlowy “Ustronie” Godz.14.00– 16.00

Program może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów, bieżącą informację o zajęciach w dniu następnym można uzyskać 
w świetlicach. Adresy i telefony placówek Spółdzielni Mieszkaniowej “Ustronie”:

Klub Osiedlowy”Ustronie”,  Świetlica “Plastyczna”
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

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI I MŁODZIEŻ DO ZABAWY Z NAMI W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2011!

Plan programu “Akcji Zima 2011“organizowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową USTRONIE
w dniach od 14.-25 02.2011

Codziennie odbywają się zajęcia:

– zajęcia świetlicowe – Świetlice osiedlowe – godz. 8.00 – 10.00
– zajęcia sportowe-tenis stołowy – Klub Osiedlowy “Ustronie”
  godz. 10.00 – 14.00

– zajęcia taneczne – Klub Osiedlowy “Ustronie” - godz. 12.00 – 13.00
– Turniej Piłki Nożnej pt. “O Białą Piłkę” - Boisko PSP nr 9
  godz. 10.00 – 14.00
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Inspirowany mistrzowską operą Bizeta musical „Carmen Latina” to reali-
zowane z rozmachem, tętniące życiem widowisko ze znakomicie nakreślo-
ną, intrygującą fabułą, barwnymi postaciami, olśniewającymi układami cho-
reograficznymi, imponującą scenografią, a nade wszystko - porywającą mu-

spektakle:
25, 26, 27 lutego godz. 18.00; 11, 12, 13 marca godz. 18.00

CARMEN LATINA FOT OLAF TRYZNA

zyką w nowej aran-
żacji i brawurowym 
wykonaniu. Wiel-
kie, znane wszyst-
kim doskonale hity 
wersji operowej za-
brzmią w spektaklu 
zaskakująco i bar-
dzo współcześnie. 

Akcja musica-
lu została osadzo-
na w fikcyjnym państwie Santa Maria w realiach Ameryki Łacińskiej XX w. 

Historia wielkiej namiętności rozgrywa się na tle reżimu, rewolucji  
i zbliżających się… mistrzostw świata w piłce nożnej. Tytułowa Carmen 
to tajemnicza, seksowna, niedostępna i bardzo pociągająca kobieta, któ-
ra widzi przeszłość i przyszłość za pomocą czarów. Nieposkromiona natura  
i efektowna uroda są jej wielkimi atutami, ale i przekleństwem, które dopro-
wadza do szaleństwa mężczyzn, a ją samą prowadzi do zguby… 

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 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 uczest-
ników, rodziców oraz nauczycieli

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

Zapraszamy chłopców i dziewczęta

na
Zimowy 
Turniej

Piłki
Nożnej

pt.
”O Białą 
Piłkę”,

który od lat jest jedynym takim
turniejem w mieście. 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. Sandomierskiej 14. 



ROZWAŻANIA
On jest z nami we wszystkim

Charakterystyczne dla Ducha Świętego jest to, 
że stawia On wszystko w szerszym kontekście. 
Pokazuje, że Ojciec był we wszystkim, co dotąd 
przeżyłeś. To, co wyglądało tak strasznie i spra-
wiało tyle zła, w rzeczywistości takie złe nie było. 
Jak pięknie o tym mówi Pismo Święte: „I stał się 
dla nich wybawicielem w każdym ich ucisku.  
To nie jakiś wysłannik lub anioł, lecz Jego oblicze 
ich wybawiło. (…) On wziął ich na siebie i nosił 
przez wszystkie dni przeszłości” (Iz 63,9). Bóg 
cię niósł, gdy myślałeś że się chwiejesz, otaczał 
cię swoją miłością, gdy czułeś się opuszczony. 
Duch pomaga ci widzieć całą rzeczywistość,  
a nie tylko jej niewielki fragment. Możliwe, że 
nie byłeś oczekiwany, gdy pojawiłeś się na tym 
zimnym świecie. Jednak Bóg czekał na ciebie. 
„Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, zna-
łem cię” (Jr 1,5). „Posłuchajcie Mnie (…)! Nosi-
łem [was] od urodzenia, piastowałem od przyj-
ścia na świat” (Iz 46,3). Może gdy byłeś mały, 
twoja matka nie miała dla ciebie czasu, może 
czułeś się przez nią opuszczony, może cię prze-
śladowano w szkole, albo jesteś po prostu oso-
bą tak wrażliwą i podatną na zranienia, że to,  



co dla innych jest bez znaczenia, ciebie rani.  
Teraz jednak, w świetle Ducha, rozumiesz, że 
nigdy nie byłeś opuszczony. „Ale teraz tak mówi 
Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, 
o Izraelu: »Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, we-
zwałem cię po imieniu; tyś mój! Gdy pójdziesz 
przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, 
nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, 
nie spalisz się, i nie strawi cię płomień. (…) Nie 
lękaj się, bo jestem z tobą«” (Iz 43, 1-2.5).
Jestem z tobą. On rzeczywiście może tak mó-
wić, bo sam przez to wszystko przeszedł.  
Osobiście doświadczył obojętności ludzi, ich 
nieczułości i okrucieństwa. Twój lęk, twoja sa-
motność, twoja rozpacz – On przez to wszyst-

ko przeszedł. Wszystko, co ciebie rani, najpierw 
zraniło Jego. Dobrowolnie wziął to wszystko 
na siebie, abyś już nigdy nie mógł powiedzieć,  
że jesteś sam. W żadnym razie nie możesz 
powiedzieć do Niego: „Ty nie wiesz, co to jest, 
nie wiesz, o czym mówisz”. On wie. On sam to 
wszystko przecierpiał. Wszelki strach, wszelka 
samotność, wszelka zdrada skupia się w Nim. 
Ponieważ On sam tego doznał, stało się to po-
zytywnym znakiem. Ilekroć pojawia się bolesne 
wspomnienie, możesz w jakimś sensie, w imię 
Jezusa przyjąć je pozytywnie. Wszelkie twoje 
wspomnienia są i Jego wspomnieniami, twoje 
rany – Jego ranami

Wilfrid  Stinissen



ZAMÓW: www.wodapierrot.pl


