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Coraz bliżej 
święta!

Boże Narodzenie to najpiękniej-
sze święto w roku. To czas na spotkania 
rodzinne,  wręczanie sobie prezentów,  
a także na odpoczynek. Przygotowujemy 
się do nich niezwykle długo i starannie. 
I jak każdego roku możemy zaobserwo-
wać prawdziwe szaleństwo zakupów. 

Zakupy w sklepach
Sklepy, markety i galerie handlowe już na 
potęgę kuszą nas bożonarodzeniowymi ozdo-
bami, promocjami, a nawet muzyką, która 
ma wprowadzić nas w świąteczny klimat.

Dokończenie na stronie 2.

Są w roku noce szczególnie piękne, 
tajemnicze, pełne cudowności i dzi-

wów.
Jest noc wigilijna i noc świętojań-

ska, noc andrzejkowa i pełna duchów noc  
w Święto Zmarłych oraz… noc sylwe-
strowa.
Ostatni dzień starego roku – Sylwester.

Tymczasem dawno a dokładnie 
ponad 1000 lat temu, gdy zbliżał się 
koniec roku tysięcznego, noc 31 grudnia 
miała zdecydować o losach ludzi.

Według przepowiedni m.in. proroc-
twa Sybilli, poprzedzone znakami na nie-
bie i ziemi miał nastąpić koniec świata. Dokończenie na stronie 3.

SYLWESTER
I NOWY ROK

Zmiany do statutu zatwierdzone
Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 

28.10.2011r. do Krajowego Rejestru Sądowego 
zostały wpisane wszystkie zmiany do Statutu 
przyjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 
18.06.2011r. uchwałą nr 3. 

Przedmiotowe zmiany obowiązują od dnia 
zatwierdzenia.

Przyjęte zmiany w większości polegały na 
doprecyzowaniu zapisów statutu m.in. w kwe-
stiach dotyczących wnoszenia wpisów i udzia-
łów przez członków Spółdzielni, przyjmowania  
w poczet członków, wyborów członków Rady 
Nadzorczej, wyboru Prezydium Walnego Zgro-
madzenia, opłat za użytkowanie lokali.

Dokończenie na stronie 3.

Konkurs mikołajkowy 
rozstrzygnięty

Grudzień to czas spotkań kolędowych, jasełkowych oraz innych 
związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. W Klubie Osiedlowym 
“Ustronie” odbyło się wiele imprez tematycznych. Dnia 6 grudnia 2010r. 
przybył do nas Święty Mikołaj, aby wynagrodzić wysiłek dzieci, które stwo-
rzyły przepiękne kartki. Najmłodsi mieszkańcy „Ustronia” z niecierpliwo-

Dokończenie na stronie 2.

Pewność, że tak się stanie potwier-
dzały stare legendy opowiadające  
o papieżu Sylwestrze I, który w roku 317 
miał pojmać smoka Lewiatana, obezwład-
nić go i zamknąć w lochach Laterianu. 
Wiara w spełnienie przepowiedni była tak 
powszechna, że młody papież Grzegorz 
V umierając w 999 r. cieszył się, że nie 
doczeka końca świata.

ścią czekali na wyniki konkursu plastycznego pt. 
“Kartka do Świętego Mikołaja”. 

Dostarczonych prac plastycznych 
było bardzo wiele i wszystkie były 
piękne.

Po wnikliwej obser-
wacji i ocenie prac komi-
sja postanowiła nagrodzić 
„małe arcydzieła” nastę-
pujących uczestników 
konkursu:

Strach się-
gnął szczytu, gdy 
wybrano nowego 
papieża mnicha 
benedyktyńskiego 
Gerberta z Auril-
lac a ten ogłosił, że 
przyjmie imię Syl-
westra II.
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Jednak podczas przedświątecz-
nej gorączki większość osób chcąc zrobić 
zakupy za możliwie jak najniższą cenę, może 
paść ofiarą nieuczciwych sprzedawców.  
Oferują oni na promocjach towary nie zawsze 
warte swojej ceny. Niezwykle kuszące, cho-
ciaż często zdradliwe, są wszelkiego rodzaju 
promocje i bonifikaty. Zanim podejmiemy 
decyzję o zakupie promocyjnego towaru, 
warto sprawdzić, czy w innym sklepie nie 
kosztuje on tyle samo lub nawet… mniej.

W okresie przedświątecznym produ-
cenci często wabią nas zestawami produktów 
czy ofertami typu „drugi produkt gratis”. Przed 
skorzystaniem z takiej oferty warto zastano-
wić się, czy rzeczywiście potrzebujemy kolej-
nego kubka lub zestawu trzech kosmetyków, 
z których tak naprawdę potrzebny jest tylko 
jeden. Dobrze jest pamiętać, aby zwracać 
uwagę na termin przydatności towarów spo-
żywczych i o tym, że te towary objęte promo-
cją często mają krótki termin przydatności do 
spożycia. Przeterminowane towary można 
jednak zwrócić, ale należy zabrać ze sobą 
dowód zakupu. 

Internetowe zakupy
Okres przedświąteczny to czas wzmo-

żonych zakupów również w sieci. Najczęściej 
dlatego, że Internet pozwala odnaleźć poszu-
kiwane przedmioty szybciej, łatwiej i oszczę-
dza nam czasu. Zakupy w sieci można zro-
bić w każdej chwili: będąc w domu, w pracy,  
a nawet u znajomych. Wystarczy tylko dostęp 
do Internetu. Dzięki internetowym zakupom 
omijamy nieprzyjemności związane ze sta-
niem w kolejkach, a towar  już na drugi dzień 
dostarczany jest bezpośrednio do domu, 
więc nie musimy męczyć się z ciężkimi siat-
kami. Dodatkowo można porównać oferty 
wielu sprzedawców i wybrać najtańszą. Jed-
nak najczęściej w sieci kupujemy prezenty. 
Warto wtedy pamiętać o internetowych oszu-
stach i zabezpieczyć się przed nimi w jak 
najlepszy sposób. Dobrze jest wtedy zwrócić 
uwagę ilość pozytywnych komentarzy inter-
netowej firmy, a także zamawiać artykuły za 
pobraniem i sprawdzać ich stan w obecno-
ści kuriera.

Świąteczne kredyty i pożyczki
Warto przemyśleć także decyzję zacią-

gnięcia kredytu lub pożyczki. 
W przedświątecznym pośpiechu zapo-

minamy przeczytać dokładnie umowy, a teo-
retycznie korzystne warunki spłaty kredytu 
okazują się nieprawdziwe.

Robiąc świąteczne zakupy pamiętajmy, 
aby zachować umiar. A potrawy przygotować 
w rozsądnych ilościach, by po świętach ich 
nie zmarnować. 

(O.P.)

Dokończenie ze strony 1.

Coraz bliżej 
święta!

Konkurs mikołajkowy rozstrzygnięty
Dokończenie ze strony 1.

Wyniki konkursu:
Grupa wiekowa do lat 6

• nagroda - Oskar Partyga, Emilka Sta-
nuszek, Dominika Szewczyk 

• wyróżnienia - Czarek Wajs, Maja Koło-
dziejczyk, Weronika  Śpiewak 

 Grupa wiekowa 7 -9 lat
• nagroda - Filip Wójtowicz, Amelia 

Lubasińska, Patrycja Panek, Nikola Jabłońska 
• Wyróżnienia - Gabrysia Pawlikow-

ska, Ola Kulkowska, Natalia Dworak, Krzyś 
Dąbrowski 

 Grupa Wiekowa 10 - 15 lat
• nagroda - Zosia Starczewska, Emilia 

Myrta, Kacper Łoboda 
• wyróżnienia - Piotr Kacprzak, Michał 

Pająk, Daniel Koncki, 
Norbert Łobodziński, 
Marcin Gorczyca, Iza-
bela Podsiadły, Anna 
Wabik, Marta Wojtala, 
Piotr Szymczak, Dawid 
Szymański, Damian 
Wiśniewski, Jolanta Pry-
giel, Karol Zakrzewski, 
Anna Buczyńska, Arka-
diusz Gutowski, Jaro-
sław Gutowski, Patrycja 
Fronk, Kacper Gaj, Jaro-
sław Bielecki, Anna Maj, 
Anna Antoniuk

(M.K)
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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

PACZKA DLA
ZWIERZACZKA

W Radomskim 
Schronisku dla 
B e z d o m n y c h 
Zwierząt po-
trzebne są:
• pożywienie 
(ryż, makaron, 
puszki i sucha 
karma),

• miski metalowe, 
• koce, ręczniki, materace,
• budy dla psów.
Zbiórka darów będzie odbywać się 
w miesiącach grudzień 2011 – styczeń 
2012 w Klubie Osiedlowym „Ustronie” 
ul. Sandomierska 14.

Pomóż  zwierzakom
przetrwać  zimę!!!

Dokończenie ze strony 1.

Zmiany do statutu zatwierdzone
Najistotniejszą zmianą jest doprecyzowa-

nie zapisów statutu dot. wyborów członków 
Rady Nadzorczej, gdyż przy ostatnich wyborach 
budziły one duże kontrowersje. 

Obecnie tryb wyboru członków Rady Nadzor-
czej określa § 40 Statutu oraz Regulamin Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzony w dniu 18.06.2011r. 
uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 1:

Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje 
Walne Zgromadzenie, proporcjonalnie do ilości 
członków poszczególnych jednostek osiedla:

Jednostka „A” – 5 członków
Jednostka „B” – 3 członków 
Jednostka „C” – 4 członków 
Jednostka „M” – 2 członków 
Jednostka „P” – 3 członków
Do Rady Nadzorczej zostają wybrani z 

poszczególnych jednostek osiedla, ci kandydaci, 
którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów 
oddanych na Walnym Zgromadzeniu. 

Liczba osób wybranych do Rady Nadzor-
czej nie może przekraczać liczby członków Rady 
określonej w statucie Spółdzielni

Głos jest ważny, jeżeli oddany został za 
pomocą karty wyborczej, a liczba zaznaczonych 
na karcie wyborczej kandydatów, na których 
wyborca oddał swój głos, jest mniejsza lub równa 
liczbie mandatów dla danej jednostki.

Karty oddane bez zaznaczenia kandydatur, 
na które wyborca oddaje głos oraz karty, na któ-
rych liczba zaznaczonych kandydatur przekracza 
ogólną liczbę mandatów na poszczególnych jed-
nostkach -uważa się za głos nieważny.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik do 
uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia dostępny 
wraz z uchwałą w siedzibie Spółdzielni.

Dział Organizacyjny

Pachnie zielone igliwie
To gałązka jodłowa.
To z lasu choinka
Cieknąca żywicą świerkową.

Choinka tak majestatyczna,
Niezwykle wysoko urosła.
Będzie ona uciechą
Dla całego domostwa.

Ile to lat upłynęło?
Byś do domów trafiła.
Ile zmagań z przyrodą,
Deszczem, śniegiem przebyła.

Wycięli Cię tak beztrosko
Ludzie dla przyjemności.
Nie bacząc na ekologię,
Sprawili Ci tyle przykrości.

Nie będziesz już dłużej rosła, 
W leśnym środowisku.
Po świętach Cię można znaleźć
Na pobliskim śmietnisku.

A może byłoby lepiej,
Ostawić Cię w leśnej polanie.
Czyniąc zadość tradycji,
Niech rośnie, niech pozostanie.

Także dla piękna tradycji 
Sztuczna choinka zaświeci.
Przybrana różnymi ozdobami,
Które własnoręcznie wykonały dzieci.

Choinka ze sztucznym igliwiem,
Oświetlona kolorowymi lampkami,
Pięknie będzie wyglądać w święta.
I dalej pozostanie z nami.

Anna Kosiec

CHOINKA
ŚWIĄTECZNA

Dokończenie ze strony 1.
A więc rozumowano – skoro Sylwester 

I smoka uwięził, Sylwester II z pewnością 
go uwolni, a ten pożre świat i zapali niebo.

( Gerbert z Aurillac – papież Sylwester 
II- zwany też czarnoksiężnikiem, uważany 
jest za pierwszego konstruktora zegara 
opartego na systemie kół).

Wreszcie nadeszła pamiętna noc 31 
grudnia…Zebrany na placu w Rzymie tłum 
czekał. Tymczasem minęła północ i nic nie-
zwykłego nie nastąpiło.

Papież jak zwykle przy biciu dzwo-
nów z balkonu swojego pałacu błogosławił 

światu i miastu na przyszły rok i wieki.
Trudno opisać jak ogromna radość 

ogarnęła tej nocy oczekujący na koniec 
świata tłum.

Radośnie na tańcach, zabawach spę-
dzano resztę nocy…I to nie tylko w Rzymie.

Tak to ostatni dzień roku nazwano Syl-
westrem. W tę noc, zatem nie tylko żegnamy 
radośnie stary a witamy Nowy Rok, ale też, 
o czym dziś mało, kto pamięta, - świętujemy 
wydarzenie roku tysięcznego.

Należy dodać, że papież Sylwester II 
przyznał koronę dla króla polskiego Bole-
sława Chrobrego.

Anna Kosiec

SYLWESTER
I NOWY ROK
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ROZWAŻANIA
SPIRALA

Rozwój duchowy przebiega spiralnie. Te same rzeczy powta-
rzają się, powracają te same doświadczenia, ale wciąż na 

wyższych poziomach. Czy nigdy nie doznałeś zdziwienia, że czy-
tając ponownie stare zapiski, zauważasz w nich coś, o czym masz 
wrażenie, nauczyłeś się w ostatnim czasie? „A więc już wtedy wie-
działem?” – to częsta reakcja po lekturze starych pamiętników.  
Jednak teraz wiesz o tym w inny sposób. Dlatego Jezus może 
udzielać tych samych rad zarówno początkującym, jak i zaawan-
sowanym. Wszyscy mają to samo do zrobienia: mają być jak 
dzieci, nie martwić się, powierzyć się ojcu, ale każdy czyni to na 
swój sposób, i na coraz to wyższym i głębszym poziomie.

(Wilfrid Stinissen)

zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w na-

desłanych tekstach (np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytu-
łów etc.), a także innych zmian wynikających z zasad edytorskich lub kultury języka.

Autor nadesłanego materiału może w nim wyraźnie zastrzec brak zgody na ja-
kiekolwiek zmiany w swoim materiale.

Redakcja zastrzega sobie odmowę publikacji takich materiałów.

kącik dla malucha

KOLOROWANKA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA “USTRONIE” 
ZAPRASZA 

DZIECI Z RODZICAMI I DZIADKAMI 
NA 

WARSZTATY 

PLASTYCZNE  
• KLUB OSIEDLOWY “USTRONIE”- 20 GRUDNIA  G.17.00 
PT.“BOŻONARODZENIOWE OZDOBY” 

      UL.SANDOMIERSKA 14, TEL.48 3857415 

• ŚWIETLICA “SPUTNIK”                           

- 15  GRUDNIA  G.17.00 
      UL.GAGARINA 21/23, TEL.48 3857414 
 

UWAGA! 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. ZAPISY W WYŻEJ WYMIENIONYCH 

PLACÓWKACH. ZGŁASZAĆ SIĘ MOŻNA NAJPÓZNIEJ DZIEŃ WCZEŚNIEJ 
PRZED WARSZTATAMI. 
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Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny. 
Wszystkim czytelnikom biuletynu składam najlepsze 

życzenia, aby w czasie Świąt w Waszych domach, miejscach 
pracy, wśród bliskich, 

współpracowników 
i przyjaciół bardziej 

niż na co dzień 
panował duch 

pokoju, wzajemnego 
szacunku i miłości, 

a nadchodzący
2012 rok niech spełni 

pokładane w nim 
nadzieje 
i plany.

Zbigniew Gumiński
wydawca biuletynu

Uśmiechamy się do Świętego Mikołaja, 
którego chciano zastąpić Dziadkiem Mrozem, 
ale się nie udało. Uśmiechamy się do pierw-
szej gwiazdy na niebie, chociaż tyle gwiazd 
i można się pomylić, która pierwsza, która 
ostatnia. Uśmiechamy się do choinki, nie 
tylko tej wysokiej do sufitu, ale i tej malutkiej. 
Uśmiechamy do trzech mędrców po kolei, 
do każdego inaczej. Do tego, który przy-
niósł złoto - najczulej, do tego, który przy-
niósł kadzidło - średnio na jeża, do tego, 
który przyniósł mirrę - półgębkiem, bo mirra 
przy pominą gorzkie lekarstwo. Uśmiechamy 
się do Pana Jezusa, który nie miał nawet 
M-1 i był bez dachu nad głową. Ciekawe, 
że wszyscy w stajence betlejemskiej są bez 
centralnego ogrzewania, firanek w oknie,  
a są pogodni.

Jakie to wzruszające, że święta Bożego 
Narodzenia nawet w najgorszych czasach 
wojennych i okupacyjnych wnosiły zawsze 
spokój i radość, budziły nadzieję. Są łaską 
Bożą dla ludzi wierzących i niewierzących.

Są także świąteczne łzy. Zacznijmy od 
tych najmniejszych: barszcz czerwony wyki-
piał i zalał kuchenkę, ciasto drożdżowe nie 
wyrosło, uszka się polepiły.

Są i większe łzy. Niech się przypomną 
łzy przy opłatku, nawet przy tym, który przy-
niósł listonosz ze zmarzniętej skrzynki pocz-

towej. Ile jest łez przy dzieleniu się opłat-
kiem. Płacze mąż i przeprasza żonę, bo nie 
zawsze był na medal. Płacze ciotka ze wzru-
szenia, bo ją zaproszono pomimo wszystko.

Są łzy przy kolędach, starych i nigdy 
nie starzejących się, które przypominają 
dom rodzinny sprzed wojny.

Uśmiechnięte i zapłakane mogą być 
życzenia. Uśmiechnięte, bo cioci, która jęczy 

na staw biodrowy, życzą stu lat zdrowia, 
wujkowi, od którego żona uciekła, życzą 
wszystkiego najlepszego.

Czy są życzenia zapłakane? Są. Te, 
które wzruszają do łez. Życzenia, które przy-
sięgają miłość dłużej niż na zawsze.

Sami sobie mamy życzyć, abyśmy 
świąt nie przeżuwali, ale przeżywali.

Ksiądz Jan Twardowski

W Święta Bożego Narodzenia
można mówić

i o uśmiechu, i o łzach.





Marius von Mayenburg
ELDORADO 
reżyseria Janusz Łagodziński

Prawdziwa gratka dla widzów, 
którzy poszukują w teatrze reflek-
sji i rozmowy na ważne tematy. 

Nowa sztuka uznanego nie-
mieckiego dramaturga Mariusa 
von Mayenburga jest mistrzow-
sko nakreślonym, syntetycznym 
obrazem współczesnego świata – panujących w nim bezwzględnych re-
guł, krwiożerczego wyścigu szczurów, wszechobecnego kultu i domina-
cji pieniądza. „Eldorado” to także perfekcyjnie naszkicowany portret mio-
tających się w nim ludzi – pozbawionych prawa do chwili słabości…

Główny bohater, Anton pracuje w branży nieruchomości. Chcąc 
sprostać oczekiwaniom swojej żony, znerwicowanej niezrealizowanej 
pianistki Thekli, postanawia kupić dom. Fałszuje podpis swojego sze-
fa. Wkrótce oszustwo wychodzi na jaw, a życie Antona diametralnie 
się zmienia… Z każdym kolejnym dniem pętla kłamstw zaczyna mu się  
coraz bardziej zaciskać wokół szyi. Mayenburg przygląda się dramatycz-
nej walce Antona o zachowanie stereotypowego wizerunku „prawdziwe-
go mężczyzny”, jego powolnemu spadaniu w lawinie kłamstw i pozorów.

Głęboka, niejednoznaczna, znakomicie napisana sztuka o życiu 
w świecie owładniętym przez stereotypy, z którymi nie zawsze potrafi-
my się zmierzyć. Tekst, dotykający bolesnych i bardzo współczesnych 
spraw. Świetnie zarysowane postaci. Poruszające aktorskie role.

Zapraszamy: 6, 7, 8 stycznia 2012 godz. 18.00



ZAMÓW: www.wodapierrot.pl


