
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA RECENZJE KONKURSY

Już czwarty raz odbyła się akcja 
sadzenia drzew na Ustroniu. Miesz-
kańcy osiedla posadzili 27 dębów,  

a także 200 innych roślin. 
Akcja „Zielone płuca dla Ustronia” została 

zorganizowana 15 kwietnia, z okazji szóstej rocz-
nicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, a także 
zbliżającej się beatyfikacji. 

- Drzewka sadzimy w rocznicę śmierci Jana 
Pawła II.  Zapraszam przedszkolaków i młodzież  
z naszego osiedla. W tym roku gościnnie przybyły 
dzieci z zewnątrz czyli z przedszkola „Niezapomi-
najka” – mówi Edward Śpiewak, inicjator i orga-
nizator akcji. 27 dębów posadzili najmłodsi pod-
opieczni z przedszkoli nr 10, 14, 16 oraz z przed-
szkola prywatnego „Niezapominajka” przy aktyw-

Obecnie na Ustroniu trwa termomo-
dernizacja 11 bloków, remonty kła-
dek oraz instalacja nowych wodo-

mierzy. Jakie zmiany zrealizowano? A jakie 
jeszcze czekają na mieszkańców Ustronia?  
Na to pytanie i wiele innych odpowiedział 
Piotr Skoczylas, prezes S.M. USTRONIE. 

Olga Piasecka: Jak wygląda odbudowa rela-
cji między Zarządem, administracją a miesz-
kańcami?

Piotr Skoczylas: Kontynuujemy proces wdrażania 
„Systemu zgłaszania i realizacji wniosków oraz usuwania 
awarii technicznych w S.M USTRONIE”.

„Zielone 
płuca dla 
Ustronia”
po raz czwarty!

Konsekwentna
realizacja zmian

Dokończenie na stronie 2.
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Walne Zgromadzenie SM USTRONIE

Zbliża się termin corocznego podsumowania wyni-
ków działań w naszej Spółdzielni i określenia kie-
runków działania na lata następne.

 Odbędzie się to z bezpośrednim Państwa udzia-
łem podczas Walnego Zgromadzenia, które w tym roku, 
po raz pierwszy odbędzie się - w jednej części.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem 
spółdzielni, do którego kompetencji należą wszystkie 
kluczowe sprawy związane z działalnością spółdzielni. 

nej pomocy uczniów szkoły podstawowej nr 9, 
gimnazjalnej nr 2, ZSO nr 4 i Zespołu Szkół Hotelar-
skich mieszczących się na terenie Ustronia.

WZ pełni funkcję uchwałodawczą i kontrolną, uchwala 
akty prawa wewnątrzspółdzielczego – statut i regula-
miny. Spółdzielnię stanowią jej Członkowie - dlatego tak 
ważna jest Państwa obecność.

Walne Zgromadzenie odbędzie się  
w Publicznej Szkole Podstawowej NR 
9 przy ul. Sandomierskiej 19 w dniu 18 
czerwca 2011r. o godz. 10.00

Odpowiedzi Zarządu
na pytania mieszkańców

Mieszkańcy osiedla zgłaszają uwagi zwią-
zane z przepełnionymi pojemnikami na śmieci, 
remontami chodników, malowaniem elewacji 
bloków, parkującymi samochodami w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych.

Spółdzielnia informuje, że pojemniki siat-
kowe segregujące opróżniane są na Jednostce C 
dwa razy w tygodniu, zgodnie z podpisaną umo-
wą z firmą sprzątającą. Niestety mieszkańcy par-
kują swoje auta w miejscach do tego nieprzezna-
czonych min. na drogach dojazdowych do śmiet-
ników, co sprawia, że duże samochody firm 
sprzątających nie mają dostępu do śmietników.

Natomiast prace remontowe jak wspomnia-
ne malowanie elewacji czy naprawa chodników 
przeprowadzane są zgodnie z zatwierdzonym pla-
nem remontowym na dany rok.

Konkurs na stanowisko
Członka Zarządu d.s. Ekonomicznych

– Główny Księgowy

Rada Nadzorcza informuje, że w dniu 
27 kwietnia 2011r. odwołano ze stanowiska 
Członka Zarządu d.s. Ekonomicznych panią 
Monikę Kucharską. 

Rozpisany został konkurs ofert na wybór 
na w/w stanowisko osoby z odpowiednimi 
kwalifikacjami.

Misja ARKI
Pomagają Adzieciom!
Dożywianie dzieci, prowadzenie zajęć eduka-

cyjnych, a także porady psychologiczne i prawne. 
To główne cele Stowarzyszenia Centrum Młodzie-
ży Arka. O jego działalności i nie tylko opowiedział 
prezes Arki – ks. Andrzej Tuszyński.

1. Jaka jest misja Stowarzyszenia Centrum 
Młodzieży Arka?

Przede wszystkim prowadzenie działalności edukacyj-
nej, wychowawczej, profilaktycznej, kulturalno-oświatowej  
i charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży.

Nasza organizacja realizuje wiele ciekawych projektów 
mających na celu angażowanie dzieci i młodzieży w działa-
nia użyteczne społecznie.

Dokończenie na stronie 4.
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Dokończenie ze strony 1.W ramach tego systemu przeprowadziliśmy szkolenia 
pracowników administracji w celu podniesienia, jakości 
obsługi mieszkańców. Szkolenia zostały sfinansowane 
ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Dodatkowo wprowadziliśmy system nagry-
wania rozmów telefonicznych. W październiku i listopa-
dzie ubiegłego roku, odbyły się spotkania Rady Nadzor-
czej i Zarządu z mieszkańcami, podczas których przed-
stawiliśmy główne problemy utrudniające funkcjonowa-
nie spółdzielni. Na podstawie zgłaszanych uwag i wnio-
sków mieszkańców został opracowany plan działalności 
spółdzielni na 2011 rok. Także czynnie wspieramy i współ-
organizujemy akcję sadzenia drzew Pana Jana Pszczoły 
- radnego Rady Miejskiej oraz akcję Pana Edwarda Śpie-
waka „Zielone płuca dla Ustronia” przy pomocy Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Wzbo-
gacona została również oferta programowa Klubu Osie-
dlowego. Nawiązaliśmy kontakty z wieloma animato-
rami kultury. Prężnie działają liczne kółka oraz świetlice 
m.in. Zrzeszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło 
Ustronie, Klub Amazonka, Stowarzyszenie Bra – de – li 
oraz Klub Malucha „Bajkowy Świat”. Niedawno zainicjo-
waliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Centrum Mło-
dzieży ARKA. W kwietniu rozpoczęliśmy akcję dożywia-
nia 30 dzieci w świetlicach osiedlowych. Było to moż-
liwe dzięki życzliwości Pani Anny Kwiecień – wiceprezy-
dent Miasta Radomia, a przede wszystkim dzięki pomocy 
udzielonej przez ks. Andrzeja Tuszyńskiego - Prezesa 
ARKI, który realizuje akcję dożywiania. Chcielibyśmy ją 
rozszerzyć angażując środki finansowe S.M. Dodatkowo 
11 maja odbyło się spotkanie z 60 mieszkańcami, którzy 
są zainteresowani organizacją parkingu społecznego przy 
ul. Orzechowej 7. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest 
Pan Aleksander Kiliszek - członek Rady Nadzorczej.

O.P.: W jaki sposób Spółdzielnia Mieszkaniowa 
racjonalizuje koszty jej funkcjonowania? 
P.S.: Obecnie realizujemy program restrukturyzacji 
zatrudnienia, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, który 
zakłada redukcję 20 etatów i osiągnięcie do końca 2011r. 
poziomu 84 etatów. Program realizowany jest poprzez pra-
cowników, którzy chcą wykonywać dotychczasowe prace 
w ramach własnej działalności gospodarczej, poprzez 
przekazywanie pracowników do firm zewnętrznych i zle-
canie im usług, a także likwidację etatów. Uwzględniając 
uwagi i wnioski mieszkańców wprowadziliśmy przed sezo-
nem grzewczym zmiany do „Regulaminu rozliczania kosz-
tów dostawy ciepła do budynków, kosztów dokonywania 
rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewa-
nie i podgrzanie wody w SM „USTRONIE”. Razem z Radą 
Nadzorczą ustaliliśmy, że koszty zmienne w wysokości 
50% kosztów całkowitych C.O., będą rozliczane na pod-
stawie faktycznych odczytów z podzielników bez dodat-
kowych naliczeń. Natomiast koszty stałe stanowiące 50% 
kosztów całkowitych C.O. rozliczane będą na poszcze-
gólne lokale w budynku proporcjonalnie do powierzchni 
użytkowych lokali. Na węzłach cieplnych zamontowaliśmy 
dodatkowe liczniki c.o. w celu precyzyjnego podziału kosz-
tów centralnego ogrzewania i podgrzania wody w sezonie 
2010/2011. Dodatkowo w celu ograniczenia strat ciepła  
w piwnicach budynków, pracownicy spółdzielni zaizolowali 
rury ciepłownicze we wszystkich budynkach.

O.P.: W spółdzielni występuje problem niebi-
lansowania się wody…
P.S.: Problem niebilansowania się wody polegający na 
występującej różnicy między odczytami na wodomierzach 
w hydroforniach a odczytami na wodomierzach w loka-
lach mieszkalnych wymaga natychmiastowego działania. 
W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd opracował nowy 

Dokończenie ze strony 1.
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Konsekwentna
realizacja zmian

„Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowa-
dzania ścieków oraz zasady wymiany i montażu wodomie-
rzy w S.M. Ustronie”.  Na osiedlu zamontowaliśmy 308 
nowych wodomierzy, a obecnie trwa montaż kolejnych  
w 120 mieszkaniach. Łącznie Spółdzielnia zamontuje 568 
wodomierzy. Wyniki analizy zużycia wody za okres od 
początku maja do 10 czerwca b.r. będą przedstawione na 
Walnym Zgromadzeniu w celu podjęcia decyzji o etapowej 
instalacji wodomierzy we wszystkich budynkach. 

O.P.: Kolejny problem Ustronia to zadłużenie 
mieszkańców.  Co przez ostatnie miesiące 
udało się zrobić, by rozwiązać tę sprawę?
P.S.: Przede wszystkim podpisaliśmy umowę z Kra-
jowym Rejestrem Długów, zatrudniliśmy prawnika do 
spraw windykacyjnych oraz opracowujemy nowe regula-
miny: Regulamin Windykacji oraz Regulamin odstąpienia 
od wierzytelności odsetkowych, które zostaną przedsta-
wione do zatwierdzenia organom statutowym Spółdzielni. 
Dodatkowo wyeksmitowaliśmy sześć rodzin do mieszkań 
socjalnych i nawiązaliśmy współpracę z Miejskim Zarzą-
dem Lokalami w celu pozyskania lokali socjalnych. Zasad-
niczym problemem jest nadal brak mieszkań socjalnych 
w zasobach Gminy Radom, która jest zobowiązana do 
zapewnienia tych miejsc dla mieszkańców posiadających 
wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego.
W wyniku działań windykacyjnych w 2010 r. Spółdzielnia 
odzyskała łączną kwotę zadłużenia w wysokości 2 135 
587 zł.

O.P.: Bezpieczeństwo na osiedlu pozostawia 
wiele do życzenia. Czy w tej kwestii zostały 
podjęte jakieś działania?
P.S.: W celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkań-
ców na naszym osiedlu systematycznie występujemy do 
II Komisariatu Policji przy ul. Świerkowej oraz do Straży 
Miejskiej o zwiększenie częstotliwości patrolowania Ustro-
nia. Już w czerwcu zainstalujemy 11 kamer w najbardziej 
niebezpiecznych miejscach oraz uruchomimy osiedlowy 
system monitorowania, który będzie nadzorować firma 
ochroniarska. 

O.P.: Na osiedlu trwa termomodernizacja, 
remonty oraz rozbiórka zniszczonych kła-
dek…
P.S.: Rozpoczęto prace termomodernizacyjne przy 11 
budynkach i rozstrzygnięto przetarg na kolejne 3 budynki. 
W tym roku zostanie przeprowadzona pełna termomoder-
nizacja łącznie 22 budynków. Na początku roku Zarząd 
wystąpił do Rady Miejskiej z wnioskiem o zakwalifikowa-
nie do realizacji programu inwestycyjnego Gminy Radom 
zadania „Rozbiórka i przebudowa kładki nad ulicą Sando-
mierską 13 – 16”. Już w lutym otrzymaliśmy odpowiedź 
od Pana Igora Marszałkiewicza - wiceprezydenta Miasta  
o możliwości realizacji tego zadania w przypadku powsta-
nia oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów na zada-
nia ujęte w planie rzeczowo – finansowym na 2011 rok. 
Niedawno, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa 
mieszkańców, rozebraliśmy pięć kładek. W planie, na 
obecny rok, zostały zarezerwowane środki finansowe 
na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy 
dwóch kładek: pierwszej od budynku przy ul. Komando-
sów 4 do klubu MEGA, a drugiej od budynku Komando-
sów 2 do Komandosów 4 wraz z modernizacją murów 
oporowych przy klubie MEGA i rozebraniem murów opo-
rowych po stronie budynku Komandosów 4. Opracowali-
śmy również dokumentację na remont jednej kładki przy 
ul. Sandomierskiej 10 – Sandomierskiej 14. Dodatkowo 
w ramach prac inwestycyjnych w 2010 roku zakupiliśmy 
45 sztuk urządzeń zabawowych i ogrodziliśmy 7 placów 
zabaw. W czerwcu br. zakupimy 12 sztuk urządzeń zaba-
wowych i ogrodzimy 5 placów zabaw. Niestety, ogromny 
zakres i wysoka skala problemów spółdzielni uniemożli-
wia ich całkowite rozwiązanie w ciągu kilkunastu miesięcy. 
Jest to, bowiem proces przeznaczony na kilka lat. Jed-
nakże pomimo tych trudności Zarząd będzie konsekwent-
nie wprowadzał zmiany w Spółdzielni.

Olga Piasecka

„Zielone 
płuca dla 
Ustronia”
po raz czwarty!

- Warto angażować dzieci w tego rodzaju 
akcje, ponieważ jak mówi stare i bardzo mądre 
przysłowie „Czego się Jaś nie nauczył, tego Jan 
nie będzie umiał” – twierdzi Prezes Zarządu Piotr 
Skoczylas - Takie przedsięwzięcia mają ogromny 
aspekt społeczny, bo to dzieci i młodzież posadzą 
drzewa i to one będą się utożsamiać z porządkiem  
i dbaniem o rośliny – dodaje prezes.

Akcja odbyła się na jednostce Prędocinek. 
Dęby i pozostałe rośliny ufundowała Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu.

- To piękna akcja. Bardzo zależy mi, aby 
mieszkańcy w niej uczestniczyli. Z roku na rok jest 
nas co raz więcej – podkreśla Piotr Skoczylas.

W akcji uczestniczyli liczni mieszkańcy 
naszego osiedla, którzy także otrzymali sadzonki.

- Mam nadzieję, że posadzone drzewka będą 
upiększały nasze osiedle. Z radością obserwuję,  
że niezależnie od tej akcji mieszkańcy sadzą rośliny 
i bardzo mnie to cieszy – podsumowuje inicjator 
akcji. 

Olga Piasecka

Uwaga
kierowcy!

Mieszkańców osiedla Ustronie informu-
jemy, że w każdy poniedziałek, środę oraz pią-
tek firma wywożąca nieczystości zabiera śmieci 
ze śmietników wolnostojących oraz ze zsypów  
w wieżowcach znajdujących się na naszym osie-
dlu.

Prosimy o nie zastawianie samochodami 
uliczek osiedlowych oraz wjazdów pod śmietniki 
gdyż duże samochody zbierające śmieci nie są  
w stanie przejechać pomiędzy parkującymi 
autami.

(KR)
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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

zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrzega sobie 

prawo dokonywania zmian w nadesłanych tekstach 
(np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub 
zmianę tytułów etc.), a także innych zmian wynikają-
cych z zasad edytorskich lub kultury języka.

Autor nadesłanego materiału może w nim 
wyraźnie zastrzec brak zgody na jakiekolwiek zmiany  
w swoim materiale. Redakcja zastrzega sobie odmowę 
publikacji takich materiałów.

RODZINNY
FESTYN

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Ustronie”
zaprasza

1 czerwca 2011r. w godz. 15.00-19.00
przy Klubie Osiedlowym “Ustronie”

ul. Sandomierska 14
na Rodzinny Festyn z okazji Dnia Dziecka

W PROGRAMIE:
Finał “Osiedlowego Śpiewogrania”, “Anioł-
bus”, wesołe gry i zabawy, konkurencje 
sportowe, konkursy z nagrodami, malowa-
nie twarzy, konkurs plastyczny pt.”Osiedle 
moich marzeń”, nauka sztuki cyrkowej, za-
bawy z chustą “Klanzy”, poszukiwanie skar-
bu, pokazy karate, muzykogranie na scenie   
i wiele, wiele innych niespodzianek !!!

PRZYJDŹ I BAW SIĘ RAZEM Z NAMI!
Impreza pod patronatem Prezydenta Miasta 

Radomia p. Andrzeja Kosztowniaka

W odpowiedzi na zapytanie mieszkańców 
Jednostki P os Ustronie, w sprawie montażu 
ekranów akustycznych przy realizacji budowy 

informacja

HURA TERMOMODERNIZUJĄ!
Wreszcie i u nas będą ocieplać! Jest, z czego się 

cieszyć. Ogólne poruszenie, zwarcie szeregów i przygo-
towanie szczególnie psychiki na nieprzewidziane wyda-
rzenia.

Zapowiadają się uciążliwości, bo bez dodatkowego 
metrażu na balkonie może być ciężko w wymierne korzy-
ści będziemy mogli wycenić, gdy nadejdzie zima.

Opustoszały balkony. Wszystko zapowiadało, że 
pójdzie gładko. Tymczasem już na wstępie w niektórych 
mieszkańcach osiedla termomodernizacja obudziła „de-
mony zła”. Ekipa budowlana, bowiem zgodnie z planem 
musi trzymać się ściśle określonych norm. Problem w tym, 
że każdy z nas zażyczyłby sobie wprowadzić swój własny 
prywatny nadzór na własnym balkonie.

I Spółdzielnia jak wiem, chętnie szła na rękę loka-
torom, którzy mieli możliwość w miarę rozsądku- wnio-
skować modernizację swoich balkonów – wcześniej, nie 
w trakcie prac termomodernizacyjnych, kiedy to ekipa bu-
dowlana zaczęła realizować swój plan pracy. Byli w poło-
wie drogi, gdy przyszedł czas na wyrażenie swoich opinii 
o ich pracy, przez stałych malkontentów wciąż przypomi-
nającym innym, że oni zrobiliby to lepiej, szybciej i spraw-
nie, używając przy tym wulgaryzmów.

Najczęściej po opuszczeniu już przez robotników 
„placu boju”, czyli około godz. 20.00. Wtedy słychać tak 
niecenzuralne słowa, że uszy więdną, gdy się je słyszy, 
nie mówiąc o ich opublikowaniu. Gdy idziemy do lekarza 
powierzamy nasze życie w jego ręce.

Czy warto, więc narażać swoje zdrowie psychiczne 
wdając się w awantury, używając przy tym wszystkich nie-
wybrednych wulgaryzmów dla wyróżnienia swojej frustra-
cji nie patrząc na obecność dzieci w pobliżu i nie licząc 
się z opinią ich powinności. Przecież to nie koniec świa-
ta a tylko termomodernizacja, na którą wszyscy nie mniej 
wyczekiwaliśmy.
Oby takich niechlubnych przykładów było jak najmniej.
Tego życzę Mieszkańcom budynków termomodernizowa-
nych w dalszej kolejności a pracownikom wykonującym 
swą pracę w pocie czoła na rusztowaniach, serdecznych 
kontaktów z lokatorami.

Należy im się pochwała za rzetelną pracę i wyrozu-
miałą postawę wobec frustratów, że nie dali im się spro-
wokować.

Mieszkanka Osiedla

Mieszkańcy 
piszą …

obwodnicy Południowej Radomia, Spółdziel-
nia informuje, że ekrany akustyczne zgodnie  
z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska w Warszawie zostaną zamontowane 
według „Decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach zgody na realizację przedsięwzięcia”.

PARKING
SPOŁECZNIE STRZEŻONY

W dniu 11 maja 2011r. odbyło się spotkanie zor-
ganizowane w sprawie Parkingu Społecznie Strze-
żonego z planowaną lokalizacją przy ul. Orzechowej 
7, podczas którego wybrano Komitet Założycielski  
w skład, którego weszli:
1. Terlecki Zygmunt – przewodniczący tel. 608 025 522
2. Głogowski Paweł – członek tel. 512 553 447
3. Pawłowski Wojciech – członek tel. 604 591 244

Osoby zainteresowane parkowanie samocho-
dów na planowanym parkingu – liczba miejsc 150,  
prosimy o kontakt z w/w osobami.

Ze strony Spółdzielni osobą odpowiedzialną  
za pomoc w organizacji jest pan Robert Pyzara  
tel. 048 385 74 00 wew. 134, pokój nr 9 (parter).



-4-

ZESPÓŁ KOINONIA
Historia artystyczna Cezarego Jawoszka 

oraz zespołu „Koinonia”
W kolejną rocznicę śmierci Ojca Świętego na koncer-

cie na Ustroniu wystąpił zespół Koinonia z piosenką Cezarego 
Jawoszka „Tobie Ojcze Święty”.
W skład zespołu „Koinonia” wchodzą:
śpiew: Marta Krumin, Iza Leśniewska, Małgosia Molga, Wioletta 
Molga, Sylwia Redestowicz, Agnieszka Owczarek, Ula Kucharska
skrzypce, pianino: Jan Rychlicki
gitara: Roman Wołowiec, Arkadiusz Bernat
koordynacja: Mirek Moniak .

Ludzie  JPII to grupa, która po śmierci Ojca Świętego 
zaangażowała się w przygotowanie mszy i nabożeństw w parafii 
księży pallotynów w intencji beatyfikacji Papieża Polaka.

Był to wyraz miłości, hołdu, ale także przeżywanie żałoby, 
a przede wszystkim było to wsłuchiwanie się na nowo w naukę 
Jana Pawła II.

Przygotowywano fragmenty homilii, poezję, materiały fil-
mowe, zdjęcia, a także oprawę muzyczną.

 W pierwszą rocznicę śmierci grupa JPII opracowała, we 
współpracy z księdzem Zbigniewem Kołodziejem, cały scena-
riusz uroczystości, a elementy tego wydarzenia weszły na stałe 
do organizacji obchodów rocznicowych 2 kwietnia.

Ludzie JP II to osoby związane z parafią palotyńską od 
wielu lat. Działali w ruchu oazowym, zespole muzycznym, służ-
bie ołtarza… czasem już w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. 
Dzisiaj mieszkają w różnych parafiach, ale po śmierci Ojca Świę-
tego na nowo zaangażowali się w życie parafii na Młodzianowie.

Autor piosenki „Tobie Ojcze Święty” Cezary Jawoszek 
był pomysłodawcą i założycielem śpiewającej grupy turystycznej 
„Radomir” działającej przy radomskim oddziale PTTK. W skład 
pierwszego zespołu, który rozpoczął działalność w marcu 1978r. 
wchodzili: Wojciech Molenda, oraz brat Cezarego Jawoszka, 
Krzysztof. Grupa zadebiutowała na Przeglądzie Piosenki Stu-
denckiej i Turystycznej w Żaganiu, w czerwcu 1978 r. Spotyka-
nie się w owym czasie na scenie  i rywalizacja o nagrody sce-
niczne z takimi ludźmi i zespołami jak Elżbieta Adamiak, Andrzej 
Poniedzielski, Nasza Basia Kochana z Jerzym Filarem i Jackiem 
Cyganem, Wałami Jagiellońskimi z Grzesiem Bukałą i Rudi Schu-
bertem, z grupą Babsztyl z Makowieckim na czele, którego syn 
nieźle radzi sobie obecnie na scenie, mobilizowała do śpiewa-
nia i rozwijania własnej twórczości. Na początku lat osiemdzie-
siątych rozpoczęła się współpraca z kolegą, również turystą,  
Kazimierzem Szymańskim, autorem wielu wspaniałych tekstów.  
W wyniku tej współpracy powstało wiele  piosenek z muzyką Ceza-
rego Jawoszka, które zdobyły wiele nagród i wyróżnień. Wszyscy 
turyści znają takie piosenki jak „ Hubalowa Legendo”, „Wspomnie-
nie”. A piosenki „Pójdę w Góry Świętokrzyskie”, „Wędrowanie” czy 
„Skarga” upamiętniająca oddział „Ponurego” z lasów świętokrzy-
skich,   przeszły do historii piosenki turystycznej i do dziś są  znane 
i śpiewane przy ogniskach. Przez zespół przewinęło się tak wiele 
osób, że nie sposób wszystkich wymienić. Grali w nim ucznio-
wie, studenci i osoby dorosłe interesujące się muzyką i turystyką.  
W porywach zespół liczył osiem do dziesięciu osób a w skład instru-
mentów wchodziły gitary, skrzypce, flet, instrumenty perkusyjne 
czy organy. Początek lat osiemdziesiątych był chyba najbardziej 
płodnym zarówno w ilości koncertów dawanych w Polsce przez 
grupę jak i powstawaniu nowych, autorskich utworów. Uczest-
nictwo w takich przeglądach piosenki studenckiej i turystycznej 
jak łódzka „JAPA”, •gdańska „Bazuna”, „Giełda” w Szklarskiej 

Arka promuje właściwe normy moralno – etyczne, 
kształtuje postawy, rozwija zainteresowania i talenty. W Arce 
nie tolerujemy używek, alkoholu, wulgaryzmów i nie zadaje-
my pytań typu: Kim jesteś? Jakie masz stopnie? Jakiego je-
steś wyznania? Po prostu jeżeli osoba spełnia te cztery zasa-
dy jest bardzo mile widziana.

2. Waszym głównym przedsięwzięciem 
jest prowadzenie wolontariatu. Kto może zo-
stać wolontariuszem i jakie musi spełniać wy-
magania?

W Arce mamy obecnie 900 wolontariuszy. Może nim zo-
stać każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjalnej, śred-
niej, a także studenci. Prowadzimy także wolontariat między-
narodowy. Nasi wolontariusze wyjeżdżali do Irlandii, Niemiec 
i innych krajów. W przyszłości chcemy, aby na Starym Mie-

Misja ARKI ście znajdowało się Międzynarodowe Centrum Wolontariatu.  
Ochotnicy pomagają w szpitalach, w świetlicach, biorą udział     
w pracach porządkowych. Każdy z nich ma obowiązek prze-
pracowania 2 h tygodniowo. 

3. Jakie prowadzicie zajęcia dla dzieci  
i młodzieży?

Muzyczne, plastyczne, teatralne, szachowe, turystycz-
ne, sportowe i komputerowe. Dodatkowo przy ul. Chrobre-
go jest kawiarnia internetowa, z której korzystają nasi pod-
opieczni. Prowadzimy również punkt psychologiczno - peda-
gogiczny oraz porady prawne. Krótko mówiąc każdy kto do 
nas  przyjdzie otrzyma pomoc. 

4. Jedną z waszych akcji jest również do-
żywianie dzieci. Niedawno do tego grona dołą-
czyły dzieci z osiedla Ustronie…

W całym Radomiu codziennie dożywiamy 400 dzieci. 
Niedawno rozpoczęliśmy dokarmianie dzieci w trzech świe-
tlicach na Ustroniu. Jesteśmy w trakcie bardzo obiecujących 
rozmów ze S.M. Ustronie, które prowadzą do pomocy dzie-
ciom i angażowania ich w różnorodne akcje. Dodatkowo, aby 

rozwijać dzieci i w jakiś sposób zagospodarować im wolny 
czas, przy najbliższym festynie, który organizujemy w Arce 
uczestniczyć będą dzieci z osiedla Ustronie, a my jako Arka 
będziemy uczestniczyć i wspomagać festyn organizowany na 
Ustroniu, poprzez animacje, gry i zabawy. Myślę, że to bar-
dzo dobra inwestycja, ponieważ dzieci, które będą miały za-
jęcie nie będą dokuczały na osiedlu ludziom starszym i nie 
będą go niszczyły. Chcielibyśmy też wypracować wśród dzie-
ci poczucie odpowiedzialności za ich Małą Ojczyznę. Mam 
nadzieję, że współpraca ze spółdzielnią będzie nabierała co 
raz większego wymiaru. Widzimy wielką otwartość pana pre-
zesa Piotra Skoczylasa i Zarządu, a także doceniamy ich tro-
skę o dzieci i młodzież. Myślę, że wspólne działania, nasze  
i Zarządu, będą owocowały. 

5. W jaki sposób można wspomóc działal-
ność Arki?

Poprzez wpłaty na konto z dopiskiem „dożywianie”. Inną 
metodą jest przekazywanie 1% podatku, a także zbiórki arty-
kułów spożywczych.

Olga Piasecka

Dokończenie ze strony 1.

Porębie, lubelskie „Bakcynalia” czy Nocne Spotkania na Zamku  
w Radzyniu Chełmińskim, pozwoliły zebrać wiele nagrań. Z tych 
i innych koncertów dawanych wówczas, zebrało się sporo mate-
riału, z którego powstały płyty z twórczością duetu K. Szymański  
i C. Jawoszek. Zespół zakończył działalność jesienią 1985r. Przy-
czyny były natury prozaicznej.

Część ludzi po skończeniu studiów, szkół, zmieniła stan 
cywilny, inni wyjechali za granicę za chlebem. Po rozpadzie, 
zespół, jeszcze tylko dwa razy spotkał się na scenie. Pierwszy 
raz, w latach dziewięćdziesiątych, na jubileuszu KTP „Radomir” na 
zamku w Szydłowcu,   oraz w 2006 roku, gdy został zaproszony na 
jubileuszową łódzka „JAPĘ”- spotkanie po latach, wszystkich lau-
reatów tego przeglądu. Było miło i sympatycznie. Osiem lat dzia-
łalności grupy „Radomir” pozostawiło po sobie ponad sto piose-
nek autorstwa Cezarego Jawoszka. Grupa Radomir, jako pierw-
sza w radomskim środowisku turystycznym, rozpropagowała 
śpiewanie piosenki turystycznej. Zaowocowało to powstaniem  
w późniejszym czasie w Radomiu wielu grup dziecięcych jak i mło-
dzieżowych. Tu warto wymienić zespół Bradeli istniejący do dziś 
z radomskiego Ustronia. To oni piosenką „ Tango z plecakiem” 
autorstwa spółki Szymański- Jawoszek rozpoczęli swoją arty-

styczną przygodę ze sceną. Niedawno W klubie Ustronie odbyło 
się 30-lecie Bradeli, na którym to spotkaniu zaśpiewał pierwszy 
skład zespołu a następnie już ich dzieci. Choć minęło już ponad 
20 lat od zakończenia działalności grupy w nowych wydaniach 
śpiewników turystycznych, wciąż ukazują się piosenki „Radomiru”. 
Obecnie coraz częściej Cezaremu Jawoszkowi przychodzi pisać 
piosenki, tak jak kiedyś powiedział Pawlak w filmie „Sami Swoi”  
„na okoliczność”.I tak powstały piosenki” Miłość jak retro - wraca” 
dla swojej żony Anny z okazji okrągłej rocznicy urodzin, „Dla Cie-
bie Mamo” w imieniu własnych córek Agaty i Oli, zaśpiewanej 
przez Olę. Jest piosenka „Rozterka” na nową drogę w kapłaństwie 
dla swojego siostrzeńca. Kiedyś nowożeńcy zwrócili się z prośbą 
o piosenkę, jako podziękowanie dla rodziców  za trud wychowa-
nia „Dziękujemy Wam”. Są również i smutne akcenty twórczości 
Cezarego, jak piosenka „Do Jacka M”, którą napisał dla swojego 
kolegi i przyjaciela z tutejszego osiedla, który zginął tragicznie  
w Irlandii. Oby takich piosenek było jak najmniej.

Czasami zdarza się telefon od Magdy Bieńkowskiej opiekunki 
zespołu Bradeli z tutejszego osiedla, że za miesiąc chcą wziąć 
udział w przeglądzie piosenki i przydałaby się jakaś  piosenka 
żeglarska i turystyczna. Jedną z ostatnich jest „Syreni szlak”.
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Ray Cooney 
MAYDAY
reżyseria Andrzej Zaorski

Angielska farsa. 
Miejsce akcji: Radom.
Główny bohater: Jan Kowalski.
Zawód: Taksówkarz.
Stan cywilny: żona Maria Kowalska, żona Barbara Kowalska.
Miejsca zamieszkania: ul. Gęsia 25 m. 2 - Kaptur, ul. Kacza 11 m. 3 - Kozia Góra.
Diagnoza: Kłopoty!
Niezwykłe zbiegi okoliczności, dwie kochające żony, homoseksualista i w dodatku dwóch 
inspektorów policji - to za dużo, nawet jak na radomskiego taksówkarza. Jak poradzi  
sobie Jan Kowalski? Takiej dawki humoru nie można przegapić!

Spektakle: 21, 22, 27, 28, 29 maja godz. 18.00,
22, 24 czerwca godz. 19.00

Fred Apke  
ZIMNY PRYSZNIC
reż. Fred Apke

Błyskotliwa i dowcipna komedia na temat 
instytucji małżeństwa. Dowiecie się z niej 
Państwo m.in. czego zdecydowanie nie 
zaleca się wozić ze sobą w walizkach pod-
czas podróży z żoną, jak nie należy pro-
wadzić telefonicznych rozmów z kochan-
ką, dlaczego nie powinno się uwodzić personelu hotelowego i na czym polega małżeń-
ska sielanka telefonistki i pirotechnika. 
Nie znajdziecie tu Państwo stuprocentowych patentów na rozwiązywanie małżeńskich 
kryzysów, ale bez względu na temperaturę ten „Zimny prysznic” przyda się każdemu  
z Was. Życzymy dobrej zabawy!

Najbliższe spektakle: 3, 4, 5 czerwca godz. 19.00

ROZWAŻANIA
Świeża pamięć

Gdy Teresa z Lisieux rozpoczyna swoją autobiografię, nie myśli 
za bardzo o własnym życiu, lecz raczej o miłosierdziu Bożym, które się  
w nim objawiło. „Nie będę pisać dokładnie o moim życiu, lecz o tym, co 
myślę o łaskach, którymi Dobry Bóg raczył mnie obdarzyć. Okres życia,  
w którym się teraz znajduję, pozwala mi popatrzeć wstecz, dusza moja 
nabrała dojrzałości w tyglu doświadczeń zewnętrznych i wewnętrznych; 
teraz niczym kwiat umocniony przez burzę, podnoszę głowę i stwier-
dzam, że spełniają się we mnie słowa Psalmu 23 (»Pan jest moim Paste-
rzem, niczego mi nie braknie«). (…) Pan zawsze był dla mnie pełen 
współczucia i łagodności… »Do gniewu nieskory i bogaty w miłosier-
dzie!« (Ps 103,8). A zatem, Matko, ze szczęściem przychodzę śpiewać 
przy tobie miłosierdzie Pana”. Oto świeża pamięć! Świeża pamięć nie 
oznacza zapomnienia o tym, co było trudne w przeszłości, a zapamię-
tywania tylko radosnych wydarzeń. Nie o to chodzi. Pamięć jest świeża  
o tyle, o ile zbiega się z pamięcią Boga. Zaczynamy patrzeć Jego oczyma, 
wspominać Boże dzieła. Widzimy, że jesteśmy Jego dziełem.

Nasza pamięć będzie świeża o tyle, o ile coraz bardziej Bogu  
będziemy powierzać naszą przeszłość i będziemy mieli świadomość,  
że ona jest bardziej Jego przeszkodą niż naszą.

Wilfrid  Stinissen

Antoni Słonimski
I cóż powiedzą tomy słowników,
lekcje historii i geografii,
gdy tylko o niej mówić potrafi
krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.

 

Choć jej granice znajdziesz na mapach,
ale o treści, co je wypełnia,
powie ci tylko księżyca pełnia
i mgła nad łąką, i liści zapach.

 

Pytasz sie synu, gdzie jest i jaka.
w niewymierzonej krainie leży,
jest w każdym wiernym sercu Polaka,
co o nią walczył, cierpiał i wierzył.

 

W szumie gołębi na starym rynku,
w książce poety i na budowie,
w codziennej pracy, w życzliwym słowie,
znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku

Polska
Wiersz przesłała p. W. Domalewska 

Monolog
Leonarda Szubzda
 

a u nas, Boże, po staremu
osty i ciernie, i kamienie
smakuje to, co zakazane
srebrniki wciąż zyskują w cenie

 
kto się wywyższa - wywyższony
Piłaci umywają ręce
niewiernych sług, przekupnych straży
faryzeuszy coraz więcej

 
przybywa ojców marnotrawnych 
pasterzy złych, niemądrych panien 
na stu grzeszników - jeden Dobry
zginęli gdzieś Samarytanie

 
bez wstydu można się dziś zaprzeć
bezkarnie plwać i ubiczować
rzucać kamienie na niewinnych 
na oczach tłumów ukrzyżować

 
a u nas, Boże, po staremu 
zło i egoizm się panoszą 
na pustej tacy miłosierdzia 
te same wciąż dwa wdowie grosze. foto: K.Mazur



foto: R.Mazur



CZŁOWIEK – NARÓD – KOŚCIÓŁ
PRYMAS TYSIĄCLECIA ODCZYTANY DZIŚ

Niedziela, 22 maja 2011,
godz. 18.00

par. Matki Bożej Miłosierdzia,
ul. Ks. Staniosa (wejście od ul. Miłej)
Msza św. inaugurująca Tydzień Społecz-
ny (przewodniczenie i homilia:
Ks. Biskup Stefan SICZEK)
Historia wspólnie pisana – o przyjaźni 
Karola Wojtyły i Stefana Wyszyńskiego – 
dr Marek Lasota (IPN, Kraków)

Poniedziałek, 23 maja 2011, 
godz. 9.30

Wyższe Seminarium Duchowne,
ul. Młyńska 23/25

SYMPOZJUM pt.
Człowiek – Naród – Kościół. Nauczanie 
Prymasa odczytane w perspektywie inte-
gracji europejskiej
- Godność osoby ludzkiej podstawą 
chrześcijańskiej Europy według naucza-
nia Prymasa Wyszyńskiego
– ks. prof. dr hab. Henryk SKOROWSKI 
(Rektor UKSW)  
- Nauczanie Prymasa Wyszyńskiego na 
temat suwerenności narodu z perspek-
tywy integracji europejskiej - ks. prof. dr 
hab. Stanisław KOWALCZYK (KUL)
- Idea spójności życia narodowego i pań-
stwowego w myśli Prymasa Tysiąclecia - 
o. prof. dr hab. Jan MAZUR (KUL)
- Wizja Kościoła Prymasa Wyszyńskie-
go w kontekście współczesnych wyzwań 
i znaków czasu – ks. prof. dr hab. Jerzy 
LEWANDOWSKI (UKSW, Krajowy Asy-
stent Kościelny Katolickiego Stowarzy-
szenia „Civitas Christiana”)

12. 00 - Msza św.
(przewodniczenie i homilia: Ks. Biskup 
Mariusz LESZCZYŃSKI, Krajowy Asy-
stent Akcji Katolickiej)

Wtorek, 24 maja 2011,
godz. 18.30

par. Matki Bożej Miłosierdzia,
ul. Ks. Staniosa (wejście od ul. Miłej)
Film dokumentalny Non possumus
Anna RASTAWICKA (Instytut Prymasow-
ski Stefana Kardynała Wyszyńskiego)  – 
Świadectwo o Prymasie Tysiąclecia

Środa, 25 maja 2011,
godz. 18.30

Resursa Obywatelska,
ul. Malczewskiego 16

Panel publicystów z udziałem:
 Ewy CZACZKOWSKIEJ, Rafała ZIEM-
KIEWICZA i Rafała PORZEZIŃSKIEGO

Czwartek, 26 maja
Kościół św. Stefana (Idalińska 32 b)
Musicie mieć w sobie coś z orłów
– dzień młodzieży

18.00 – Msza św.
z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
(przewodniczenie i homilia Ks. Biskup 
Adam ODZIMEK)

19.30 – koncert
dedykowany Kardynałowi Stefanowi  
Wyszyńskiemu (klerycki zespół Ne’um 
Adonaj- WSD Radom) oraz prezentacje 
multimedialne ZAPRASZAMY

IV TYDZIEŃ SPOŁECZNY
zapraszają: 

Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Instytut Teologiczny UKSW w Radomiu

21.00 - Apel Jasnogórski
z Prymasem Tysiąclecia

Sobota, 28 maja godz. 18.00
(30 rocznica śmierci

Kard. Stefana Wyszyńskiego),
Kościół św. Stefana (Idalińska 32 b)
Msza św. w intencji beatyfikacji Pry-
masa  (przewodniczenie i homilia:  
ks. Biskup Henryk TOMASIK)
Prymas Stefan Wyszyński i Biskup Piotr 
Gołębiowski – wzajemne relacje i wspól-
na troska o Kościół w Polsce – ks. dr Albert  
WARSO (Kongregacja Nauki Wiary, 
Rzym).



ZAMÓW: www.wodapierrot.pl


