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Mało kto wie, że dzień Wszystkich Świę-
tych  wywodzi się przede wszystkim  

z czczenia męczenników, którzy oddali 
swoje życie dla wiary w Chrystusa, a któ-
rych nie wspomniano ani w martyrologiach 
miejscowych, ani w kanonie Mszy Świętej.

Wszystkich Świętych 
tuż, tuż!

Dokończenie na stronie 2.

Mimozami jesień 
się zaczyna…

Pejzaż zdominowany jest przez cie-
płe barwy, stąd o polskiej jesieni 

mówi się, że jest złota. I jak co roku, 
23 września, zaczęła się polska złota 
jesień. To jedna z czterech pór roku 
zachwycająca Polaków pięknymi kolo-
rami. Drzewa straciły już swoje soczy-
ste zielone kolory, a pokryły je odcienie 
zółci, pomarańczy, rudości, czerwieni 
i brązu. Co jeszcze zwiastuje nadcho-
dzącą jesień?

Jesień to okres, w którym dzień staje 
się krótki, a za oknem robi się coraz zim-
niej. W ogrodach zaczynają pojawiać się 
jesienne kwiaty. Astry i chryzantemy czę-
sto nazywane są królowymi jesiennych 
rabat. Okres kwitnięcia rozpoczynają już 
pod koniec sierpnia, a ich kwiaty utrzy-
mują się do pierwszych jesiennych przy-
mrozków.

Od wybrzeża po wysokie partie gór 
napotkać można wrzosy, które dały nazwę 
pierwszemu miesiącowi jesieni.

Pierwotnie święto to obchodzono 13. 
maja. Papież Grzegorz III w 731 przeniósł 
tę uroczystość z 13. maja na dzień 1.listo-
pada, zaś w 837 Grzegorz IV rozporządził, 
aby odtąd 1 listopada był dniem poświę-
conym pamięci nie tylko męczenników, ale 
wszystkich świętych Kościoła katolickiego. 
Jednocześnie na prośbę cesarza Ludwika 
Pobożnego rozszerzono to święto na cały 
Kościół.

Dokończenie na stronie 2.

Kolorowe kompozycje, piękne kwiaty 
i bujna zieleń to wszystko można latem 
zaobserwować na balkonach naszych 
mieszkańców. Dokończenie na stronie 3.

Rozstrzygnięcie konkursu
 na najładniejszy balkon, 

ogródek przy klatce

W tym roku Spółdzielnia zorgani-
zowała konkurs na najładniejszy balkon 
i ogródek przydomowy. Przyznano po  
3 główne nagrody, a wyróżnienie otrzymali 
wszyscy uczestnicy konkursu.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
w ślad za tegorocznymi uczestnikami 
pójdą inni mieszkańcy i równie pięknie 
ukwiecą swoje balkony.

Informujemy, że realizowany jest pro-
gram profilaktyczny pt. „Terapia prze-
ciwobrzękowa dla kobiet po mastek-

tomii” w Klubie Osiedlowym „Ustronie” 
ul. Sandomierska 14.

OGŁOSZENIE Program jest sfinansowany przez 
Gminę Miasta Radom i będzie trwał do 
15 grudnia 2011r.
  Informacje można uzyskać pod 
tel. 606-164-526.
 Teresa Wojciechowska

oraz Stowarzyszenie Klub Kobiet po Mastektomii 
„Amazonki Dana”

Foto: Walery
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Liście brzozy, topoli i wierzby przy-
bierają złotych kolorów, dęby stają się 
brunatne, a głóg i grusza czerwone. 
W sadach dojrzewają jabłka, gruszki  
i śliwki. Trwa zbiór warzyw - czerwonych 
pomidorów, pomarańczowej marchwi  
i dyni, złocistej cebuli, żółtej fasoli, zielonej 
i czerwonej kapusty, fioletowych bakłaża-
nów... Ale jesień to nie tylko piękne barwy 
na liściach drzew, ale także babie lato, 
poranne mgły i pierwsze przymrozki.

To także czas przygotowywania się 
zwierząt do zimy. Zapasy robią wiewiórki 
zbierając nasiona, orzechy i grzyby. Sym-
patyczny gryzoń zimę spędza w specjal-
nie wyścielonym gnieździe, które dobrze 
chroni od chłodu. Korzysta z zapasów, 
a w czasie cieplejszych dni wyrusza na 
zewnątrz w poszukiwaniu pąków drzew  
i owoców. Jedynie w okresie dużych mro-
zów zapada w kilkudniowe drzemki. Cie-
kawym przykładem zapobiegliwości jest 
też kret, który obok specjalne przygoto-
wanego gniazda zimowego ma też spiżar-
nię, a w niej cały zapas żywych dżdżownic. 
Najpierw jednak nadgryza im segmenty 
głowowe, co skutecznie unieruchamia te 
skąposzczety. Zaś niedźwiedzie groma-
dzą w sobie ogromne ilości tłuszczu. Ptaki 
zbierają się w stada i odlatują do cieplej-
szych krajów, by na wiosnę znów powrócić 
do Polski. Sójka, która jesienią w różnych 
miejscach gromadzi prawdziwe zapasy 
żołędzi, owoców buka i orzechów lasko-
wych.

Zmiany pogody, coraz krótsze dni 
i szarość za oknami składają sie na 
jesienną chandrę. Stajemy się senni, 
drażliwi oraz przygnębieni. Warto wtedy 
pić melisę, pierwiosnek lekarski, rumian 
szlachetny oraz kwiat głogu, ponieważ 
pomogą one przegonić zły nastrój. Zaś 
rumianek, melisa, jeżyna i głóg, działają 
uspokajająco i kojąco. Na lepsze samopo-
czucie wpłyną także aktywność fizyczna, 
spotkania z ludźmi oraz długie spacery.

(OP)

Dokończenie ze strony 1.

Dokończenie ze strony 1.

Święto Zmarłych jest w Polsce 
dniem wolnym od pracy i dlatego wiele 
osób podróżuje do najdalszych zakąt-
ków kraju, aby odwiedzić groby swoich bli-
skich. Ludzie odwiedzają cmentarze, aby 
ozdobić groby wieńcami i kwiatami, zapa-
lić znicze i pomodlić się w intencji swoich 
zmarłych. To święto ma charakter religijny, 
głównie katolicki, ale dobrym zwycza-
jem obchodzi je także wiele osób innych 
wyznań, albo nie wyznających żadnej reli-
gii. Jest to wyrazem pamięci oraz oddania 
czci i szacunku zmarłym.

Drugi dzień listopada czyli 
powszechne Zaduszki to dzień poświę-
cony zmarłym, których w tym dniu szcze-
gólnie się wspomina. Święto Zmarłych to 
bardzo dobry moment na refleksje nad 
własnym życiem, przeszłością, teraźniej-
szością i przyszłością.

Na świecie, nocą 
31 października, obcho-
dzone jest Halloween. 
Zwyczaj popularny jest 
zwłaszcza wśród dzieci  
i młodzieży. W różny 
sposób to święto obcho-
dzone jest w różnych 
krajach jednak coraz 
częściej obserwuje się 
‚amerykanizacje’ tego 
święta i zanik tradycyj-
nych zwyczajów. Po dziś 
dzień święto to jest naro-
dowym świętem w Irlan-

dii. Hucznie obchodzone jest też w takich 
krajach jak: Anglia, Australia, Stany Zjed-
noczone, Nowa Zelandia i Szkocja. Sym-
bole Halloween to oczywiście wszystko co 
kojarzy się z życiem pozagrobowym i hor-
rorem, a więc duchy, zjawy, upiory, wam-
piry, czarownice, kostuchy, demony, trupie 
czaszki, piszczele, zombie itp.

Nieodłącznym elementem tego 
święta jest także wydrążona dynia z otwo-
rami najczęściej w kształcie twarzy ze 
świecą w środku. Dynia na Halloween jest 
stosunkowo prosta do przygotowania - w 
tym celu należy ostrym nożem odciąć górę 
owocu, wydrążyć ją łyżką, wyciąć otwory 
i gotowe. W Polsce święto to zaistniało  
w latach 90., jednak nie jest tak popularne 
jak w innych krajach.

Mimozami jesień 
się zaczyna…

Wszystkich Świętych tuż, tuż!

Buduj z nami żywy pomnik Jana Pawła II
Pomóż zdolnej młodzieży z ubogich rodzin

Wpłać na stypendia
Konto fundacji Dzieło Nowego tysiąclecia:

SWIFT: PKOPPLW, IBAN: PL 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582
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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

Dokończenie ze strony 1.

W kategorii najładniejszy ogródek 
przydomowy nagrody przyznano:

I miejsce Młodzianowska 154
II miejsce Wyścigowa 10
III miejsce Ostrowiecka 4

Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy balkon, ogródek przy klatce

W kategorii najładniejszy balkon:
I miejsce – Osiedlowa 24 m 16

II miejsce – Wyścigowa 24 m 40
III miejsce Świętokrzyska 11 m 21

Wszystkim uczestnikom składamy wyrazy uznania.
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kącik dla malucha
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ROZWAŻANIA
To, co bezsensowne, 
staje się zbawiennym 

krzyżem
Nie ma takiego cierpienia, które nie może 
stać oczyszczającą nocą. Liczne cier-
pienia, których doznajemy, są wynikiem 
naszych nieroztropności. Po uszy zanu-
rzamy się w związek małżeński, a dalsze 
życie staje się ogniem czyśćcowym. Trudno 
nam dostrzec, że takie cierpienie ma coś 
wspólnego z Bogiem. Jednak z chwilą, gdy 
uznamy naszą pomyłkę i powierzymy ja 
Bożym rękom, On sam weźmie odpowie-
dzialność za konsekwencje. To, co wygląda 
na absurdalne, kompletnie bezsensowne 
cierpienie, przez Niego będzie przemie-
nione w krzyż, który zbawi nie tylko tego, kto 
go niósł, ale i wielu innych. Warunkiem tej 
przemiany jest akceptacja cierpienia. Cier-
pienie nieakceptowane niszczy nas. Jed-
nak z chwilą, gdy otworzymy się i je przyj-
miemy, stanie się ciemną nocą. A wiemy, 
że ciemna noc nie jest karą, lecz łaską. 
„O nocy szczęśliwa!” Wszystko, co Kościół 
w noc paschalną wyśpiewuje o tej ostatniej 
nocy poprzedzającej zmartwychwstanie 
Chrystusa, można przypisać ciemnej nocy 
duszy. To przejście ze śmierci do życia.

(Wilfrid Stinissen)

zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadesłanych 

tekstach (np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów etc.), a także in-
nych zmian wynikających 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.





Michael Frayn 
CZEGO NIE WIDAĆ 
reżyseria Tomasz Dutkiewicz

obsada: Karolina Michalik, Karolina Łę-
kawa, Natalia Rzeźniak, Patrycja Zywert, 
Marek Braun, Michał Górski, Wiktor Ko-
rzeniowski, Włodzimierz Mancewicz , Jaro-
sław Rabenda, Wojciech Wachuda

Zapraszamy Państwa do obejrzenia arcyzabawnej sztuki Michaela Frayna pt. 
„Czego nie widać”, którą wyreżyseruje Tomasz Dutkiewicz (znany już z realizacji „Piaf” 
i „Carmen Latina”).

W pewnym teatrze wystawiana jest sztuka pt. „Co widać”. Trwają próby, potem 
zespół rusza z przedstawieniem w objazd, aż wreszcie nadchodzi ostatni, pożegnal-
ny spektakl… 

Tak opowiedziana treść sztuki Michaela Frayna brzmi banalnie, ale nie dajcie się 
Państwo zwieść… W tę pozornie nieciekawą fabułę wpisana jest prawdziwa jazda bez 
trzymanki, która nie pozwala na moment oddechu. Mamy bowiem okazję przyjrzeć się 
trzem sytuacjom scenicznym z dwóch stron – od kulis i z widowni. Dzięki temu zabie-
gowi, oprócz granego właśnie „właściwego” spektaklu, oglądamy równolegle biegnące 
i – jak się okazuje – o wiele ciekawsze „przedstawienie” z udziałem tych samych boha-
terów, tym razem w całkowicie prywatnych rolach.

Czyli wszystko to, CZEGO NIE WIDAĆ… 
Szalone tempo, arcyśmieszne sytuacje, świetne dialogi, brawurowe aktorstwo, 

zaskakujące momenty - to prawdziwy, najkrótszy i najpełniejszy opis superfarsy „Czego 
nie widać”, na którą najserdeczniej Państwa zapraszamy od 8 października.

Kilkadziesiąt minut wyborowej zabawy macie Państwo jak w banku!
 

Serdecznie zapraszamy!
Spektakle: 12-16 października godz. 18.00; 4, 5, 6, 11, 12, 13, 26, 
27 listopada godz. 18.00



ZAMÓW: www.wodapierrot.pl


