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To jedno z najważniejszych świąt chrześci-
jańskich, upamiętniających śmierć i zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa, które dały odkupie-
nie całej ludzkości. Mimo iż nie jest tak hucz-
nie obchodzone jak Święta Bożego Narodzenia, 
to jest najradośniejszym i najważniejszym świę-
tem w katolickim roku liturgicznym.

Obchodzone jest w pierwszą niedzielę po 
pierwszej wiosennej pełni. Jest świętem rucho-
mym. Może wypadać pomiędzy 22 marca a 25 
kwietnia. Okres Świąt Wielkiej Nocy poprzedzo-
ny jest czterdziestodniowym Postem - czasem 
umartwiania się, czuwania i modlitwy.

2 kwietnia, w szóstą rocznicę śmier-
ci Ojca Świętego, setki radomian przeszło 
aleją Jana Pawła II, by upamiętnić pontyfi-
kat papieża. Zwieńczeniem wieczoru było 
wspólne odśpiewanie ulubionej pieśni  
papieża – „Barka”.
Uroczystości rozpoczęła Msza święta w ra-
domskiej katedrze, koncelebrowana przez 
biskupa Henryka Tomasika, ordynariusza 
diecezji radomskiej. 

Wielkanoc
– czas radości

Radomianie
oddali hołd

papieżowi Polakowi
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Przetarg na termomo-
dernizację rozstrzygnięty

Groźny pożar zsypu
przy ul. Osiedlowej
Pożar w zsypie spowodował duże straty.
Dym wydobywał się z szybu blokowego zsy-
pu przy ul. Osiedlowej. Mieszkańcy zaalar-
mowali straż pożarną. 

Dokończenie na stronie 5.

Mając na względzie obowiązujące przepisy 
Ustawy z dn. 16- 04- 2004r. o ochronie przyrody, oraz 
wstrzymanie prac termomodernizacyjnych w roku ubie-
głym z powodu występowania na naszym osiedlu pta-
ków pod ścisłą ochroną, Spółdzielnia zleciła przepro-
wadzenie inwentaryzacji ornitologicznej budynków 
przewidzianych do termomodernizacji w 2011r. 

Budki lęgowe
dla ptaków

Akcja
wiosna 2011

Z końcem marca Spółdzielnia rozpoczęła 
wiosenne porządki na naszych terenach.

Pierwszy etap prac termomodernizacyjnych już 
niedługo rozpocznie się na naszym osiedlu.

Czytaj na stronie 3.
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Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,

smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie

składa
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”.

Dzień Kobiet
w Kole Emerytów

„Dzień Kobiet, Dzień Kobiet
Niech każdy się dowie
Że dzisiaj jest święto dziewczynek…”

Tak śpiewaliśmy w przedszkolu A dziś śpiewamy: 
„Za zdrowie Pań za zdrowie
Szampana pijemy aż do dna Panowie…”
- Tak świętowaliśmy Dzień kobiet w Kole Emery-
tów „Ustronie”.
Były kwiaty, szampan i wspaniała zabawa.
Kwiaty wręczali: Piotr Skoczylas – prezes SM 
„Ustronie”, Andrzej Łuczycki – przewodniczący 
Rady Nadzorczej SM „Ustronie” i Jan Pszczoła 
Radny Rady Miejskiej.

Spotkania z okazji Dnia Kobiet organizowa-
ne przez Koło Emerytów cieszą się dużym zainte-
resowaniem o czym  świadczy frekwencja, było 
około 80 kobiet. Kobiety lubią to święto. Lubią 
być obdarowywane kwiatami i słodyczami – lu-
bią być doceniane – powiedział Ryszard Gębski 
– przewodniczący Koła Emerytów. 

Jeszcze raz wszystkim Paniom składamy 
najserdeczniejsze życzenia.

Dokończenie na stronie 2.
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Tuż po niej wierni ruszyli w kierunku alei 
Jana Pawła II.  Marsz przeszedł ulicami  Mic-
kiewicza, Traugutta, Beliny- Prażmowskiego, 
Grzecznarowskiego do Jana Pawła II. Miesz-
kańcy Radomia zapalili setki zniczy na alei 
Jana Pawła II, która stała się symbolicznym 
miejscem obchodów śmierci papieża.

Kolejna część wieczoru odbywała się 
przy polowym ołtarzu umieszczonym na 
skarpie znajdującej się na os. Ustronie.  
O godzinie 20.00 rozpoczął się koncert pod 
nazwą Santo Subito, dedykowany zmarłe-
mu Słudze Bożemu, który zainaugurował Ze-
spół Muzyki Sakralnej Lumen oraz Chór Ze-
społu Szkół Nazaretańskich z Kalisza. Frag-
menty poezji Karola Wojtyły zaprezentowali 
aktorzy radomskiego Teatru Powszechnego.  
Tuż po uroczystym koncercie biskup Henryk 
Tomasik, przypomniał o niezwykłości i waż-
ności nauk Jana Pawła II. 
Z taśm zabrzmiał również głos Jana Pawła 
II. Były to archiwalne słowa wypowiedziane 
w Warszawie podczas pierwszej pielgrzym-
ki do Polski w 1979 roku: „Człowiek nie może 
siebie zrozumieć bez Chrystusa”. 
O 21. 37 w godzinę śmierci Jana Pawła II, 
wierni zaśpiewali „Barkę”. 

(OP)
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Wielką Niedzielę poprzedza cykl zwany Tri-
duum Paschalnym, rozpoczynający się Wielkim 
Czwartkiem, a kończący Wigilią Paschalną. Każ-
dy z tych dni upamiętnia ważne wydarzenia roku 
liturgicznego.
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmo-
wą. Kiedyś nazywano ją kwietną lub wierzb-
ną. Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki buksz-
panu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, 
mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po po-
świeceniu palemki biło się nią lekko domowni-
ków, by zapewnić im szczęście na cały rok. Po-
łkniecie jednej poświeconej bazi wróżyło zdro-
wie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone 
do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed 
nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.
Wigilia paschalna i Niedziela Wielkanocna są 
wyrazem uroczystego świętowania zmartwych-
wstania Pańskiego. Liturgia Wigilii Paschalnej, 
jako najważniejszy element świąt, rozpoczyna 
się najwcześniej po sobotnim zmroku, a kończy 
się najpóźniej przed niedzielnym świtem. Nie 
jest ona już częścią Wielkiej Soboty, lecz inte-
gralną częścią Niedzieli Wielkanocnej. Po mszy 
świętej, całe rodziny udają się do swoich do-
mów, by zasiąść przy wspólnym stole do uro-

czystego śniadania wielkanocnego. Podczas 
tego wyjątkowego posiłku domownicy dzie-
lą się święconką. Zwyczaj dzielenia się jajkiem, 
ma podobne znaczenie jak łamanie się białym 
opłatkiem. Jest to dzień życzliwości i składania 
sobie życzeń.

Drugi dzień Świąt - Poniedziałek Wielka-
nocny - znany jest przede wszystkim, jako dzień 
wzajemnego oblewania się wodą. W zależności 
od regionu Polski, święto to nazywane jest La-
nym Poniedziałkiem, Śmigusem - dyngusem czy 
Polewanką. Czas ten, będący dniem odpoczyn-
ku i gromadzenia się przy wspólnym, świątecz-
nym stole, pełen jest radości i śmiechu towa-
rzyszącego dzieciom i młodzieży podczas skra-
piania się wodą. 
Zwyczaj  ten, nawiązujący do dawnych prak-
tyk pogańskich, symbolizuje budzenie się przy-
rody do życia. Woda miała za zadanie oczyścić 
mieszkańców wiosek i miast z chorób i brudu, 
by mogli wejść w nowy okres wiosenny z czy-
stym ciałem i duszą. Do dziś obserwuje się go-
spodarzy kropiących wodą święconą pola, by 
zagwarantować urodzaj na nadchodzący rok  
i uchronić plony od zepsucia.

Święta Wielkanocne to wyjątkowy okres 
w roku. Kościół katolicki uznaje to święto za naj-
ważniejsze w roku. Większość Polaków w te 
dni poświęca czas na uczestnictwo w nabo-
żeństwach kościelnych, a także na spotkania  
w gronie rodzinnym. 

(OP)

Podczas obchodów rocznicy śmierci papieża 
Jana Pawła II na Ustroniu wystąpił zespół „ Koinonia” 
działający przy parafii księży Pallotynów przy ul. Mło-
dzianowskiej. Zespół zaśpiewał piosenkę „Tobie Oj-
cze Święty”, której autorem zarówno tekstu jak i mu-
zyki jest pan Cezary Jawoszek – mieszkaniec nasze-
go Osiedla.

Zespół wystąpi również na obchodach beatyfi-
kacyjnych w radomskiej katedrze 1 maja 2011r. 
Już na dniach ukaże się płyta z tym nagraniem, a cały 
dochód ze sprzedaży zespół wraz z autorem chcą 
przekazać na Fundację Papieską „Dzieło Nowego Ty-
siąclecia”.

Radomianie
oddali hołd

papieżowi Polakowi

Wielkanoc
– czas radości

Podmioty sprzątające pod nadzorem admini-
stracji grabią trawniki i zieleńce usuwając pozo-
stałości po zimie. Służby Spółdzielni przystąpiły do 
naprawy i malowania altan śmietnikowych, rekul-
tywacji miejsc po awariach wodnych, a inspekto-
rzy nadzoru sprawdzać będą stan techniczny bu-
dynków i placów zabaw.
Mając na względzie estetykę wspólnego otoczenia 
zachęcamy do włączenia się w akcję i zgłaszania 
wszelkich uwag z nią związanych.
Planowane są nasadzenia drzew i krzewów a także 
wymiana piasku w piaskownicach.
Piaskownice są najpopularniejszym miejscem za-
baw dzieci, niestety mogą one stanowić poważne 
zagrożenie, ponieważ zanieczyszczone przez psy  
i koty są źródłem przenoszenia chorób zakaźnych.
Aby zminimalizować zagrożenie występowania 
chorób zakaźnych u najmłodszych, należy syste-
matycznie wymieniać piasek w piaskownicach. 
Obowiązek wymiany piasku wynika z Ustawy z dn. 
15 grudnia 2008 o zapobieganiu i zwalczaniu za-
każeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008r., 
Nr 234, poz. 1570 z późn,. zm.)
Place zabaw, których elementem składowym są 
np. piaskownice, huśtawki, drabinki czy też zjeż-
dżalnie, zaliczane są do obiektów małej architek-
tury, a co za tym idzie – podobnie jak dużo więk-
sze i bardziej skomplikowane obiekty budowlane 
– podlegają rygorom art. 61 Ustawy z dn. 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r., Nr 
156 poz.1118 z późn. zm.) 

(JD)

Akcja
wiosna 2011
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ZESPÓŁ

KOINONIA

TOBIE   OJCZE  ŚWIĘTY

Tobie Ojcze Święty dzisiaj Ci śpiewamy  (G/h/C/D)
Byłeś dla nas wzorem za to Cię kochamy  (G/h/C/D)

Ref.   Dziś patrzysz na nas  (e/h)
Od Ojca z góry   (e/h)
Wypłyń swą łodzią   (e/h)
Do nas - spoza chmury  (a7/D7)
Żegluj nad nami   (C/D/G/e)
Gdzieś nad Tatrami   (C/D/G/e)
W Twoich przestworzach  (D/G/e)
Nie ma już raf   (C/D)
Płyń nad lasami
Wadowicami
Odwiedź kochany
Swój Czarny Staw – Czarny Staw  (C/D/G)
Przyrzekamy Tobie wolę Twą wypełniać
Twoje słowa zawsze będą nam się spełniać.

 Ref. Dziś patrzysz na nas…………

Czuwaj więc nad nami i naszą ojczyzną.
Daj w spokoju czekać na swoją siwiznę.
 Ref. Dziś patrzysz na nas……………
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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

Paliły się odpadki w zsypie, co skutkowało zady-
mieniem klatki schodowej. Na miejsce przyjechały jed-
nostki straży pożarnej. Pożar gaszono szybko jednak 
drugiego dnia okazało się, że nie do końca został on 

ugaszony. Konieczne było wybicie dziury pomiędzy pię-
trami by móc całkowicie ugasić tlące się śmieci.
 Nikomu z mieszkańców nic się nie stało.
Pożar był tak duży, że uszkodzeniu uległo całe po-
mieszczenie zsypowe od wewnątrz, spłonęły drzwi, in-

Dokończenie ze strony 1.

stalacja elektryczna znajdująca się wewnątrz pomiesz-
czenia wraz z rozdzielnią elektryczną.
Najbardziej prawdopodobną przyczyną zapruszenia 
ognia było jak mówili strażacy wrzucenie do szuflady 
zsypowej niedopałka papierosa.
Jak już pisaliśmy w poprzednim biuletynie od miesiąca 
kwietnia na klatkach schodowych jest zakaz palenia pa-
pierosów więc wrzucanie niedopałków papierosów wy-
palanych na klatce jest niedopuszczalne. Nie wyrzucaj-
my również niedogaszonych papierosów do śmieci w 
naszych koszach – możemy spowodować pożar rów-
nież we własnym mieszkaniu.
Pamiętajmy że koszty remontów ponoszą mieszkańcy 
danej nieruchomości, a te - poprzez doprowadzanie do 
takich niebezpiecznych sytuacji - są wysokie.

(KR)

Wyniki inwentaryzacji 
przekazano Regionalnemu Dy-
rektorowi Ochrony Środowiska 
skąd otrzymaliśmy decyzję ze-
zwalającą na rozpoczęcie prac 
termomodernizacyjnych po 
spełnieniu określonych warun-
ków. Konieczne było zamon-
towanie budek lęgowych dla  

jerzyków, pustułek i innych ptaków zamieszkujących na-
sze osiedle. Ptaki te są, bowiem objęte w Polsce ścisłą 
ochroną gatunkową a także są chronione na podstawie 
umów międzynarodowych i przepisów UE (przede wszyst-
kim tzw. Dyrektywy Ptasiej).  W związku z powyższym 
na osiedlu Ustronie łącznie zamontowanych zostało 66 
budek lęgowych dla w/w ptaków. 
Jerzyki i pustułki nie są gatunkami uciążliwymi dla ludzi. 
Pełnią pożyteczną rolę w środowisku – jerzyki żywią się 
różnego rodzaju owadami, pustułki drobnymi gryzoniami. 
Warto, więc zabezpieczyć im miejsca, gdzie mogłyby spo-
kojnie przebywać.

(KR)
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Groźny pożar zsypu
przy ul. Osiedlowej

Kolejny pożar na naszym Osiedlu
Tym razem do groźnego pożaru mogło 

dojść w bloku przy ul. Świętokrzyskiej 11. 
Dzięki szybkiej interwencja lokatorki skoń-
czyło się na zadymionej klatce schodowej  
i niewielkich zniszczeniach w mieszkaniu.

Do pożaru doszło w godzinach poran-
nych. Mieszkanka poczuła zapach dymu wy-
dostający się z szybu wentylacyjnego. Okaza-
ło się że ogień wybuchł w mieszkaniu poniżej.
Po przybyciu straży pożarnej, stwierdzo-
no, że przyczyną podpalenia była zostawiona  
w szklance, elektryczna grzałka do wody. Ko-
bieta włączyła grzałkę i wyszła z mieszkania.

Ogień spalił stolik na którym stała szklan-
ka, firankę i zasłonkę a także ubrania, których 
jak się okazało w mieszkaniu wraz z innymi 
przedmiotami było bardzo dużo. Mieszkanka 
jak sama mówiła rzeczy te sprzedawała i stąd 
było ich tak wiele.
Spółdzielnia w tym roku podejmowała już 
działania zmierzające do oczyszczenia tego lo-
kalu. Niestety ponownie został on „zapełnio-

ny” różnymi przedmiotami.
Kobieta nie jest właścicielką mieszkania, 
mieszkanie należy do jej córki a ona w nim tyl-
ko zamieszkuje.

Spółdzielnia ze swej strony podejmie od-
powiednie działania zmierzające do wyjaśnie-
nia całej sytuacji. Mieszkańców bowiem obo-
wiązuje Regulamin porządku domowego i wi-
nien on być przestrzegany.

Straż pożarna nakazała mieszkance 
uprzątnąć lokal. Spółdzielnia podstawiła kon-
tener na śmieci i włączyła się w akcję uprzą-
tania.
Sprawą zajmuje się również policja.

(KR)

Budki lęgowe
dla ptaków

UWAGA MUZYCY!!!
Spółdzielnia Mieszka-
niowa „USTRONIE” 
informuje, że otwiera 
nową pracownię mu-
zyczną, dostosowaną 

do prób zespołów muzycznych.

Zapraszamy wszystkie zespoły z na-
szego osiedla do korzystania z nowe-

go, profesjonalnego pomieszczenia, 
w którym będą mogły rozwijać zdol-
ności muzyczne oraz konfronować 
swoje osiągniecia z innym artystami.

Wszelkie informacje oraz zapisy 
będa udzielane w klubie osiedlowym 
“USTRONIE” ul. Sandomierska 14 
tel. 48 385 74 15.
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Mieszkańcy 
piszą …

„Psi minerzy”
Nadeszła wiosna. Podniety ze strony zmysłów, wzroku  
i węchu kierują nasze oczy w stronę trawników i drzew.

Mieszkańcy naszego Osiedla szczególnie uwrażli-
wieni są na piękno przyrody.
Jak więc pogodzić tę wrażliwość ze smutną prawdą, że 
okolice na które patrzymy, przypominają „pola minowe”.
To, co skrywała ziemia zimą, nie zawsze za jej przyczyną 
kiełkuje zapachami na wiosnę. Jest oczywistym, że wio-
sna pobudzając nas do życia inspiruje ludzi wrażliwych do 
podziwiania jej uroków. Można to zauważyć, gdy na za-
ludniających się placach zabaw, osiedlowych skwerach  
i trawnikach pojawiają się młode mamy z dziećmi i babcie 
z wnuczętami. I tu nagle problem pęcznieje, gdy maluch 
nieopatrznie przekroczy barierę wzroku opiekuna i znaj-
dzie się na tzw. „polu minowym”, nie mówiąc już o pośli-
zgnięciu się na nim. Zrozpaczone mamy i babcie podno-
szą lament z powodu wyglądu naszych milusińskich po ich 
wtargnięciu na teren zastrzeżony dla konkurencji, ale rów-
nie dobrotliwie traktowanej jak nasze maluchy.

Kochający właściciele czworonogów, bo o nich tu 
mowa zapominają, że te przemiłe małe, duże, białe, czar-
ne, różnej rasy i wielkości przyjaciele człowieka mają swo-
je potrzeby i nierzadko upatrują sobie miejsca w pobliżu 
szkół, przychodni, placów zabaw, przedszkoli i innych bu-
dynków użyteczności publicznej nie zważając na zgodę  
i aprobatę właścicieli.

Czy można mieć o to do nich żal, że zachowują się 
swobodnie i zgodnie ze swoją naturą?
„Umilacze” naszego życia, często na swój psi sposób ro-
zumiejąc problem, zakopują pozostawione przez siebie 
„miny”. Ale czy to wystarczy? – Jak ukazuje problem wio-
sna – niestety nie.

Pozostaje nadzieja, że do następnej wiosny przyj-
mie się swoją drogą dobry obyczaj i zamiast tzw. „pól mi-
nowych” pojawią się troskliwi opiekunowie naszych czwo-
ronogów z łopatką i torebką przeznaczonymi do sprzątnię-
cia po swym pupilku drażliwego problemu.

To tak niewiele a zarazem tak dużo, abyśmy mogli 
powiedzieć – „szczycimy się otoczeniem naszego Osie-
dla, za które wszyscy jesteśmy odpowiedzialni”.

Mieszkanka os. Ustronie

Kolejny list:
Poruszę wstydliwy, ale często występują-
cy problem na naszym osiedlu. Przypiszę 
go do bloku przy ul. Osiedlowej, bo tu, na 
co dzień spotykam się z tym problemem. To 
jest blok, w którym mieszkam. W większym 
lub mniejszym stopniu występuje on rów-
nież w innych blokach. Problem ten dotyczy 
notorycznego zaśmiecania z balkonów tere-
nów wokół. Butelki po piwie, doniczki śmie-
ci, pety i różnego rodzaje syropy lądujące na 
moim balkonie. Albo na trawie wokół bu-
dynku. Naprawdę to nie jest okay. Zastana-
wiałem się nad przyczyną.
 Obok stoi inny blok. Przechodząc obserwu-

ję go i widzę, że tu nie ma tego problemu. 
Czyżby inni lokatorzy. Czy nie wypada, bo 
cię zauważą? Odpowiedzi jest kilka. Pierw-
sza to nasza kultura osobista, druga to, że 
trzeba pamiętać, że, mimo, że jesteś anoni-
mowy w tym precedensie - krzywdzisz in-
nych lubiących czystość i przyrodę i trzecia: 
zabudowane pseudokomórkami dostępy do 
zsypów.
 Jednak apelowałbym do naszej społeczno-
ści. Zanim wyrzucisz cos przez balkon za-
stanów się, że czynisz zło, zło dla sąsiada, 
zło dla przyrody, zło dla krajobrazu. Blok, 
w którym ja mieszkam, jako nieliczny ma 
piękny krajobraz. Dlaczego go zaśmiecasz?

Henryk Grudzień

SPOTKANIA Z MUZYKĄ I POEZJĄ
W KLUBIE OSIEDLOWYM „USTRONIE”

W Klubie Osiedlowym “Ustronie” w marcu i kwietniu 
odbyły się:

• 30-te urodziny Harcerskiego Klubu Turystyczne-
go “Bra-de-li”
Na tak wspaniały jubileusz przybyli klubowicze z całej Pol-
ski, którzy w ciągu trzech dekad uczęszczali do “Bra-de-li”. 
Wokoło było słychać okrzyki radości ze spotkania z kole-
gami sprzed lat. Podziękowania na ręce pani Magdaleny 
Bieńkowskiej, Prezesa klubu złożył Andrzej Kosztowniak 
Prezydent Miasta Radomia, Jan Pszczoła Radny Mia-

sta Radomia oraz Piotr Skoczylas Prezes SM “Ustronie”.  
W imieniu Andrzeja Struzika - Marszałka Województwa 
Mazowieckiego puchar wręczyła Bożena Pacholec, Wice-
przewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 
Dla “Druhny Magdy” od wychowanków padło wiele cie-
płych słów i podziękowań za wskazanie właściwej drogi 
życiowej oraz za wspaniałe wspomnienia z lat dziecinnych 
i młodzieńczych. Spotkanie odbyło się przy dźwiękach gi-
tary oraz piosenki żeglarskiej i turystycznej. Na scenie wy-
stąpiły teraźniejsze zespoły działające w placówkach SM 
“Ustronie” oraz te pierwsze sprzed 30 lat, niestety juz nie-
istniejące. HKT “Bra-de-li” życzymy “Sto lat”!

• Wieczór Poetycko-Muzyczny pt. „Wiosenne inspi-
racje”

W ciepły marcowy wieczór swój program poetycki przed-
stawili Agnieszka Jaworska, Majka Sotowicz, Czesław 
Banaszczyk, Jan Kiraga. Na zaproszenie pana Czesława 
swoją twórczość zaprezentował również gość z widowni-
Grażyna Ziętek. Przy akompaniamencie gitary nastrojowe 
piosenki wyśpiewał młody artysta Konrad Rogala. Kolej-
nym muzykiem, który zaszczycił nasze spotkanie swoją 
obecnością był Piotr Zarzyka grający na akordeonie. Przy-
byli goście myślami powędrowali do krainy miłości, wio-
sennych uniesień i słonecznych chwil. 

• V Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej
8 kwietnia w naszym klubie rozbrzmiała piosenka śpie-
wana przez przedszkolaków z Radomia i okolic. Malu-
chy wraz z opiekunami przybyły z całego miasta, Pio-
nek, Kozienic, Skaryszewa. Organizatorem festiwalu było 
Publiczne Przedszkole nr 10 znajdujące się na osiedlu 

“Ustronie”. Nagrody ufundował Starosta Radomski, Rada 
Miejska oraz rodzice z PP nr 10. Dzieci były wspaniale 
przygotowane nie tylko pod względem muzycznym, ale  
i tanecznym oraz miały piękne, kolorowe stroje. Trzy zło-
te puchary wyśpiewali mali artyści z PP nr 14, z PP nr 
10 i z Samorządowego Przedszkola w Skaryszewie. Spe-
cjalną nagrodę od jury dostały dwie 4-letnie dziewczyn-
ki z Przedszkola nr 2 w Pionkach. Gratulujemy wszystkim 
przedszkolnym gwiazdom!

(GK)

Zapraszamy wszyskie dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
z okazji międzynarodowego dnia ziemi!!!

Temat: ŚWIAT Z PLASTIKU cel konkursu: czy wiesz, że plastikowe odpady można wykorzystać powtórnie?
W konkursie, dzieci mają za zadanie stworzenia wymyślonego świata, fantastycznych postaci  przy wykorzystaniu od-
padów plastikowych (butelki, pojemniczki, pudełeczka, patyczki itp.).
Technika: formy przestrzenne, format: dowolny
Grupy wiekowe: – do 9 lat – od 10 do 16 lat
Termin nadsyłania prac: do 10 maja do Klubu Osiedlowego „USTRONIE” ul. Sandomierska 14, tel. 48 385 74 15  
(przy 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 13 maja o godz.16.00  
do klubu osiedlowego „USTRONIE” ul. Sandomierska 14.
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Karol Wojtyła 
BRAT NASZEGO BOGA
Reżyseria Andrzej Rozhin

 Karol Wojtyła - Jan Paweł II. 
Był niezwykłym człowiekiem. Mądrym wy-
chowawcą. Wybitnie utalentowanym, cha-
ryzmatycznym, błyskotliwym, otwartym, 
obdarzonym ciepłem. Fascynował i inspi-
rował, wskazywał drogę, odsłaniał nowe 
nieznane perspektywy. Jakby niepostrze-
żenie uczył nas życia, dostrzegania piękna 
i wartości drugiego człowieka. Pokazał, że 
pełen życzliwości i zrozumienia dialog po-
zwala przekraczać bariery, że dobroć nie 
jest czymś wstydliwym, niedzisiejszym... 
Że wolność w naturalny i nierozerwalny 
sposób łączy się z odpowiedzialnością. 
Za siebie i innych. 

W szóstą rocznicę śmierci Papieża Polaka i w przeddzień Jego beatyfikacji,  
w Międzynarodowy Dzień Teatru 27 marca, Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego  
w Radomiu zaprasza na premierę sztuki „Brat naszego Boga” na podstawie dramatu 
Jana Pawła II - Karola Wojtyły. 

Zrealizowany z rozmachem, wysmakowany plastycznie spektakl opowiada  
o losach polskiego powstańca, utalentowanego malarza, Adama Chmielowskiego,  
którego świat poznał jako Świętego Brata Alberta - zakonnika, oddanego bez reszty  
pomocy chorym i nędzarzom. Jan Paweł II przez całe swoje życie uważał św. Brata  
Alberta za niedościgły wzór do naśladowania, w którym znajdował zawsze ogromne  
duchowe oparcie. 

W tym szczególnym momencie postanowiliśmy przypomnieć i przybliżyć  
tę wyjątkową postać, która tak mocno wpłynęła na losy Karola Wojtyły, stając się dla 
Jana Pawła II drogowskazem na Jego drodze do świętości. 

Kolejne przedstawienia: 19,20,27,28 kwietnia godz. 11.00; 
29,30 kwietnia godz. 18.00; 2,3,4,5 maja godz. 18.00

Dokończenie ze strony 1.

Firmy, które wygrały, są na etapie podpisa-
nia umów ze Spółdzielnią.
W najbliższych dniach prace dociepleniowe roz-
poczną się na budynkach:

Placowa 1/3; Placowa 5/7; Placowa 9/11; Ciso-
wa 4; Lipska 4; Lipska 8; Czackiego 2; Czac-
kiego 6; Wyścigowa 8; Osiedlowa 22; Osiedlo-
wa 38A.

Aby usprawnić prace na obiektach poddawa-
nych termomodernizacji i aby były one jak naj-

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka 
w Radomiu uruchomiło kuchnię i stołówkę.

dla dzieci i młodzieży.
Bezpłatnym posiłkiem obejmujemy 374 dzieci.

Razem z TOBĄ MOŻEMY DOŻYWIĆ WIĘCEJ
TWÓJ 1%  podatku

– To PORCJA TWOJEGO  DOBRA,
TO PORCJA  POSIŁKU

DLA GŁODNEGO  DZIECKA
WYSTARCZY, ŻE WPISZESZ   W SWOIM 

PIT KRS   -   00000 84 608.

Przetarg na termomodernizację rozstrzygnięty
mniej kłopotliwe, zarówno dla mieszkańców, 
jak i wykonawców, administracje osiedla będą 
udzielały informacji, co do terminów realizacji, 
oraz wszelkich szczegółów technicznych.
Prosimy również, o usuwanie zabudowy balko-
nów, zdejmowanie anten, podwieszanych su-
szarek oraz ogólnego uporządkowania balko-
nów tak, by pracownicy firm dociepleniowych 
mogli swoje roboty wykonywać bez utrudnień i 
zatrzymań. Wszelkie szczegóły można uzgad-
niać z inspektorami nadzoru w Spółdzielni.

(KR)

ogłoszenie
Zarząd SM „Ustronie” informuje, że Wodo-

ciągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Uchwałą nr 
2 z dnia 10.02.2011r. 
wprowadziły nową 
taryfę opłat za do-
starczaną wodę  
i oprowadzenie ście-
ków obowiązującą 
od 01.05.2011 r. do 
30.04.2012 r.

Nowe opłaty wynoszą:
• dla lokali mieszkalnych
 - wodomierze 7,24 zł/m3 (brutto)
• dla lokali użytkowych
 8,72 zł/m3 (netto) 
• dla lokali socjalno-bytowych
 6,71 zł/m3 (netto)
Nowa opłata ryczałtowa dla lokali mieszkalnych 
wynosić będzie zgodnie z § 11 ust. 4 „Regula-
minu rozliczania kosztów zużycia wody i opro-
wadzania ścieków, ustalania odpłatności z tego  
tytułu oraz zasady wymiany i montażu wodomie-
rzy w SM „Ustronie” w Radomiu”: 72,40 zł/oso-
bę (brutto).



ROZWAŻANIA
Przypominamy Boga

Nigdy nie możemy przeceniać zna-
czenia posiadania zdrowej i świeżej pamięci. 
To dzięki pamięci mogę przypominać sobie,  
że od Boga pochodzę i jestem z Nim spo-
krewniony. To pamięć umożliwia mi, że od 
narodzin do śmierci czuję się tą samą osobą. 
To dzięki niej czuję się identyczny z moim „ja” 
sprzed dziesięciu lat. Moja tożsamość jest 
uwarunkowana moją pamięcią. Całe moje 
życie jest w niej zmagazynowane.

Co uzupełnia tę pamięć? Czy roz-
czarowania, niepowodzenia, upokorzenia? 

Tegoroczne Święta Wielkiej Nocy nabierają szczególnego wymiaru 
wobec czekającej nas beatyfikacji naszego wspaniałego rodaka Jana Pawła II.

Wszystkim czytelnikom biuletynu USTRONIE
składam najserdeczniejsze życzenia.

Niech przeżywanie uroczystości Tryduum Paschalnego, jak również
dni świętowania Zmartwychwstania Pana Jezusa upływają

w przyjaznej domowej atmosferze, a radość i nadzieja jaką niesie Wielkanoc
niech Wam ciągle towarzyszą

    zespół redakcyjny i wydawca

WIELKANOC
Autor Anna Kosiec

Tradycje uroczystości wielkanocnych 
To symbole zwycięstwa
Dobra na d złem
Ducha nad materią.

Z domu wyganiamy zimę…
I wszelkie choroby…
Z duszy wszelki złe myśli,
Zmartwienia i niezgody.

Tradycje uroczystości wielkanocnych
To dopiero początki.
Ważne są też wiosenne,
Przedświąteczne porządki.

Zakupy przedświąteczne,
Niezbędnych produktów.
Przeróżnych smakołyków,
Smacznych domowych fruktów.

Zaprośmy przyjaciół, rodzinę,
Na wielką ucztę, gościnę.
Przy świątecznym stole,
W tradycyjnym rodzinnym kole.

Nie może zabraknąć niczego,
Pisanek, baranka święconego.
Święconego chleba i soli,
Dobrobytku symboli.

Niech  stół wielkanocny
Ugina się od wszystkiego,
Wspólnie przeżywajmy tajemnicę
Zmartwychwstania Pańskiego.

Czy jest pełna  zgorzknienia? Rozumiemy 
Jana od Krzyża, który stwierdza: „Najwięk-
sza cząstka zła, które diabeł wyrządza du-
szy, pochodzi ze zdolności i wyobrażeń pa-
mięci”. Jak Bóg ma z nami współpracować, 
jeśli co rano budzimy się z ciężkim brzemie-
niem, które ciągniemy za  sobą?

Jednak tak być nie musi. Wszystko, 
co jest ciężarem, może być przemienione 
i rozjaśnione od wewnątrz – może stać się 
pamięcią jasną, pozytywną. Zamiast wspo-
minać rozczarowania i frustracje, pamię-
tamy o tym, jak to Bóg spotykał nas w na-
szym życiu.
Pamiętamy o Jego miłości, której doświad-
czyliśmy również w tym, co było trudne.

Wilfrid  Stinissen





ZAMÓW: www.wodapierrot.pl


