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Ach, te ferie!
Jak co roku Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Ustronie” przygotowała w czasie ferii zimo-
wych ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
Dzieci oprócz świetnej zabawy w  świetlicach 
osiedlowych mogły uczestniczyć w zaję-
ciach tanecznych, plastycznych, muzycz-
nych czy szachowych. W Klubie Osiedlowym 
mali „Ustroniacy” mogli tańczyć na Karnawa-
łowym Balu Maskowym, śpiewać na „Kara-
oke”, oglądać najnowsze filmy w „Zimowym 
kinie”, odbył się turniej darta, turniej ping-
ponga czy wzbudzający wiele emocji Mię-
dzyświetlicowy Turniej Sportowy.

Dokończenie na stronie 2.

UWAGA NA TLENEK 
WĘGLA - CZAD

Każdego roku z powodu zatrucia tlen-
kiem węgla, potocznie zwanego cza-

dem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo czę-
sto nie ma to związku z powstaniem pożaru, 
a wynika jedynie z niewłaściwej eksploata-
cji budynków i znajdujących się w nich urzą-
dzeń i instalacji grzewczych.

Dokończenie na stronie 3.

OBOWIĄZEK
czipowania psów
Od 1 marca właściciele psów będą zobo-

wiązani do zaczipowania zwierzaka  
w jednej z lecznic weterynaryjnych, które 
podpisały umowę z Urzędem Miejskim.

Dokończenie na stronie 4.

Zaletą obecnie produkowanych okien jest 
szczelność pozwalająca na oszczędności 

energii cieplnej. Niestety, ta szczelność ogra-
nicza, a w skrajnych przypadkach uniemożliwia 

O problemach z wentylacją i z zawilgoceniem mieszkań

W styczniu 2012r. Emeryci i Renciści z Ustronia 
uczestniczyli w spotkaniu opłatkowo – nowo-

rocznym w Osiedlowym  lubie przy ul. Sandomierskiej.
Na spotkanie przybył ksiądz Zygmunt Rutkow-

ski, proboszcz parafii Św. Józefa na Młodzianowie 

Spotkanie
opłatkowo – noworoczne

w Kole Emerytów i Rencistów

PRZYPOMINAMY!
Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów 

i przewodów wentylacyjnych w obiektach w których 
odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego 
lub gazowego.

Należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów 
dymowych i spalinowych.

RADZIMY!
Aby uniknąć zatrucia:
- przeprowadzaj kontrole techniczne urządzeń
- użytkuj tylko sprawne technicznie urządzenia
- nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych
- w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzaj 

poprawność działania wentylacji
- systematycznie sprawdzaj ciąg powietrza,  

np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu 
bądź kratki wentylacyjnej

- często wietrz pomieszczenia, w których odbywa 
się proces spalania

- nie bagatelizuj objawów duszności, Bulów i zawro-
tów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osła-
bienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania.

Gdy stwierdzisz objawy zatrucia, zapewnij dopływ 
świeżego powietrza, opuść pomieszczenie, wezwiu 
służby ratownicze!

WYPOSAŻ SWÓJ DOM W CZUJNIK 
CZADU ABY CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE!

OPRACOWANIE: Komenda Wojewódzka
 Straży Pożarnej w Warszawie.

dopływ świeżego powietrza, co skutkuje wzro-
stem jego wilgotności w pomieszczeniach.  
Objawia się to zaparowaniem szyb, zawilgoce-
niem ścian, pojawieniem się grzybów i pleśni.

Pogarszają się również warunki zdrowot-
ne wewnątrz pomieszczeń, co może być przy-
czyną alergii, chorób układu oddechowego lub 
układu krążenia, albo pogorszenia stanu zdrowia  
w przypadku istnienia tych chorób.

oraz pan Piotr Skoczylas – prezes SM USTRONIE.  
Po wspólnej modlitwie łamano się opłatkiem, składano 
sobie życzenia oraz wspólnie śpiewano kolędy.

Prezes Spółdzielni pan 
Piotr Skoczylas złożył eme-
rytom, rencistom i ich rodzi-
nom życzenia noworocz-
ne życząc dużo zdrowia tak 
potrzebnego do sprostania 
trudom jakie czekają nas  
w tym roku.

Po wzniesionych toa-
stach bawiono się do póź-
nych godzin wieczornych.

Ryszard Gębski

Dokończenie na stronie 3.

Charytatywny
Koncert Rockowy
Klub Osiedlowy „Ustronie” wraz z zespo-

łem muzycznym „Kultura Wieku Atomo-
wego” zorganizowali Charytatywny Koncert na 
rzecz Radomskiego Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt.

Dokończenie na stronie 4.

Koncert młodych 
muzyków

W pierwsze niedzielne popołudnie lute-
go, w Klubie Osiedlowym „Ustronie” 

odbył się Koncert Świąteczno-Karnawałowy  
w wykonaniu uczniów Społecznego Ogniska  
Artystycznego Radom-Ustronie. Dzieci i mło-
dzież do występu przygotowali Józef Kosow-
ski, Zbigniew Banaszek, Roman Gołąbek, Bo-
gusław Szczygieł.
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Dzięki przychylności pogody na 
górce saneczkowej przy ulicy Sando-
mierskiej odbył się konkurs „Zjazdu 
na byle, czym”. Wyobraźnia dzieci nie 
znała granic i mogliśmy przyglądać 
się popisom zjazdu na workach, krze-
śle czy antenie satelitarnej. Niestety 

opona samochodowa okazała się złą 
machiną do śnieżnej jazdy. Oprócz 
zajęć na osiedlu nasi podopieczni 
wychodzili do kina „Helios”, Hula-
Parku, „przenieśli się” do afrykań-
skiego buszu za sprawą wystawy pt. 
„Tajemnice czarnego lądu” w Muzeum 
Okręgowym, uczestniczyli w warsz-

Dokończenie ze strony 1.

KUSAKI
W JEDLIŃSKU
Jedlińsk to osada posiadająca bardzo boga-

tą historię swego istnienia. Pierwotna nazwa 
Jedlińsko pochodzi od założyciela miasteczka  
Mikołaja Jedlińskiego. Miasteczko posiadało pra-
wa Magdeburskie oraz prawo miecza ( jus gladii), 
na mocy, którego ścina-
no zbrodniarzy.

Urzędników, tzn: 
burmistrza (consula) 
wiceburmistrza (pro-
consula), ławników 
(scabini) oraz wójta 
(advocatus) wybiera-
li obywatele miastecz-
ka a zatwierdzał dzie-
dzic. Wójt był najważ-
niejszym urzędnikiem, 
miał wszelkie przywileje, sądził sprawy krymi-
nalne na podstawie prawa miecza. Zbrodniarzy 
mógł skazać na śmierć a wyrok zatwierdzał dwór.

Ukazem władz rosyjskich z dnia 1 czerwca 
1869r. miasteczko Jedlińsko straciło miano mia-
sta a stało się osadą – Jedlińsk.

„ŚCIĘCIE ŚMIERCI”
Znaczącą zabawą ludową w Jedlińsku jest 

ścięcie śmierci w ostatni wtorek karnawału.  
W tym roku to dzień 21 lutego. Prawdopodobnie 

nigdzie w Polsce poza tą miejscowością zwyczaj 
taki nie występuje. Możliwe, że jest to rodzaj pa-
miątki po prawie miecza, które posiadał Jedlińsk. 
Pierwszy artykuł prasowy o tym zwyczaju je-
dlińskim zwanym też „KUSAKAMI” pojawił się 
w roku 1860 i obchodzony był do około 1930r. 
corocznie. Został przerwany na skutek wojny.  
W roku 1950 obrzęd wznowiono, ale już nie od-
bywał się regularnie, co roku. Corocznie obcho-
dzony jest od 1988r.

 Tradycja jedlińska 
dzieli się na dwie części. 
Pierwsza to zabawa pu-
bliczna trwająca do godz. 
15. Druga część to sam 
dramat ścięcia śmier-
ci. Dochodzą tu postacie 
odgrywające ważne role: 
burmistrz, dwaj ławnicy, 
kat, oraz „śmierć” zła-
pana gdzieś na łąkach.  
Na scenie odbywa się 

sąd. Śmierć stoi skrępowana sznurem, kat wyko-
nuje swoją powinność. Następnie wrzuca się ją 
na wóz drabiniasty i wiezie na plebanię celem za-
komunikowania księdzu o egzekucji oraz wyda-
nia aktu zgonu.

Zwyczaj „ścięcia śmierci” w Xix. Był bar-
dziej rozbudowany. Obecnie przez wzgląd na 
bezpieczeństwo nie jest aż tak doniosły. Warto 
jednak zobaczyć!

„Tak w Jedlińsku na Kusaki

Co roku o tej samej porze
Zawsze w dobrym humorze
W marcu z początkiem wiosny
Jest taki bardzo dzień radosny

8-go Marca dzień wyjątkowy
Świętują kobiety, matki, wdowy
Wiele prezentów, życzenia, kwiaty
Od męża, syna, także taty.

Kobieta w dniu swojego święta
Powinna być uśmiechnięta.
Nawet ten jeden kwiat symboliczny
Wydaje się bardzo śliczny.

Międzynarodowy Dzień Kobiet
U zarania wiosny wypada
W pierwszej dekadzie marca
Wie o tym mężczyzn gromada.

Kobiety w dniu swego święta
Są doceniane, zauważane.
A kiedy ono przeminie, 
Często przez rok zapomniane.

Anna Kosiec

ŚWIĘTO KOBIET ŚWIATA

Ach, te ferie!
tatach w Klubie Środo-
wisk Twórczych „Łaźnia”. 
Swoje umiejętności spor-
towe ćwiczyli na lodowi-
sku czy basenie.

Na boisku PSP nr 9 
odbył się XVIII Zimowy 
Turniej Piłki Nożnej” pt. 
„O białą piłkę”, który, jak 
co roku cieszył się dużym 
powodzeniem wśród 

ch łopców 
jak rów-
nież dziew-
c z y n e k 
z całego Radomia, 
gdyż są to jedyne  
w naszym mieście roz-
grywki odbywające się 
na świeżym powietrzu.

Ostatniego dnia ferii 
odbyło się 
u r o c z y -
ste zakoń-
c z e n i e 
„Akcji Zima 
2 0 1 2 ” , 

na którym zostały roz-
dane puchary, dyplomy, 
nagrody z konkursów 
odbywających się w cza-
sie ferii. Ściany klubu 
ozdobiły piękne prace 
plastyczne, które zostały 
wykonane na konkurs Pt. 

Weseli się, jaki taki.
Że się już śmierci nie boi,
Że mu nic złego nie zrobi.
Bo zabita, bo już ścięta
Ta śmierć straszna i przeklęta.

ANNA KOSIEC

„Różne oblicza zimowego bałwana”.
Dziękujemy wszystkim, którzy 

wsparli ferie na „Ustroniu” oraz wolon-
tariuszom z PG nr 2 za nieodzowną 
pomoc w opiece nad uczestnikami 
„Akcji Zima - Ustronie 2012”.

GK
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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

INFORMACJE
W związku z coraz częstszymi pęknię-

ciami grzejników w mieszkaniach 
na terenie naszego Osiedla, informuje-
my mieszkańców planujących wymianę 
grzejników żeliwnych na płytowe, aby in-
formowali sprzedawcę o fakcie, że nowo 
zakupione grzejniki pracować będą w in-
stalacjach scentralizowanych w budyn-
kach wielolokalowych.

Informacja ta pozwoli sprzedawcy 
zaproponować grzejniki o odpowiednim 
ciśnieniu. 

Należy również zwrócić uwagę na 
moc cieplną każdego zestawu, gdyż ma 
to wpływ na ustalenie współczynnika UF 
nadawanego przez firmę rozliczającą zu-
życie energii a stosowanego w rozlicze-
niach indywidualnych.

Wiesław Jakubiak
Inspektor Nadzoru

KONCERT MŁODYCH MUZYKÓW
W pierwszej części koncertu popłynęły me-

lodie znanych kolęd i pastorałek. 
Druga część koncertu należała do tanecz-

nych rytmów tanga, walca, cza czy i znanych 
przebojów filmowych. Mogliśmy usłyszeć gita-
ry, skrzypce, akordeon, syntezator, organy czy 
saksofon altowy. W czasie koncertu wystąpili 
zarówno mali artyści, stawiający pierwsze kro-

ki w muzyce jak 5-letnia Nikola Małek, jak rów-
nież młodzi muzycy świetnie radzący sobie  
z trudnymi utworami m.in. Jakub Mendrek 
wykonał „Toccata i Fuga d-moll” J.S.Bacha.  
Na koniec muzycznej niedzieli usłyszeli-
śmy „Cza cza F-dur”, „Piaski pustyni”, walc  
„Od nocy do nocy” w wykonaniu trzech sak-
sofonistek Angeliki Galackiej, Aleksandry Wit-
czak, Klaudii Woźniak. Na 
akordeonie grał Bartłomiej 
Chojnacki a akompaniował 
na syntezatorze Dominik 
Chmielecki. To było piękne, 
pełne emocji i przeżyć popo-
łudnie.

Dziękujemy Panu Józe-
fowi Kosowskiemu Dyrekto-
rowi Społecznego Ogniska 
Artystycznego na „Ustroniu” 
za przygotowanie koncer-
tu oraz utalentowanym dzie-
ciom i młodzieży oraz ich 
opiekunom, gdyż bez ich za-
angażowania spotkanie nie mogłoby się odbyć.

Zapraszam na kolejne muzyczne impre-
zy organizowane przez Spółdzielnię Miesz-

O problemach z wentylacją i z zawilgoceniem mieszkań
Dokończenie ze strony 1.

Dlatego zgodnie z przepisami obowiązują-
cymi od 1 stycznia 2009 r., w oknach i drzwiach 
balkonowych powinny być montowane nawiew-
niki.

Sposoby wentylacji pomiesz-
czeń.

Wentylacja jest procesem wymiany powie-
trza, polegającej na zapewnieniu napływu świe-
żego powietrza z zewnątrz do pomieszczeń i usu-
nięciu na zewnątrz zanieczyszczonego powie-
trza. Warunkiem dobrej wentylacji jest prawidło-
wa cyrkulacja w pomieszczeniach. Najprostszym 
sposobem wentylacji jest wietrzenie pomiesz-
czeń przez okresowe otwieranie okien. Takie krót-
kotrwałe wietrzenie nie powoduje większych strat 
ciepła, ale też jest skuteczne na bardzo krótko.
Przez całe wieki świeże powietrze przedostawa-
ło się do mieszkań przez nieszczelności stolar-
ki okiennej i wydawało się to całkiem natural-
ne, ale rosnące koszty ogrzewania spowodowa-
ły konieczność oszczędzania energii, zaczęto, 
więc stosować energooszczędne szczelne okna 
(głównie z tworzywa sztucznego, ale również  
z drewna i aluminium), które niestety ograniczają 
dopływ powietrza niezbędnego do potrzeb wen-
tylacyjnych. Wobec tego w takich oknach dopływ 
świeżego powietrza zapewnia się poprzez:

•	 wycinanie	 fragmentów	 uszczelek	 
w	 górnej	 części	 okna;	 jednak	 usuwanie	 frag-
mentów uszczelek, z punktu widzenia wentylacji, 
daje	niewielkie	efekty;	ponadto	 ten	sposób	bu-
dzi często sprzeciw mieszkańców, którzy widzą, 
jak montażyści w trakcie wstawiania okien wyci-
nają te uszczelki;

•	 zastosowanie	 specjalnych	 okuć,	 któ-
re przy odpowiednim ustawieniu klamki zapew-
niają rozszczelnienie okna i mikrowentylację 
przy zamkniętym oknie; jest to bardzo skutecz-
ny i stosunkowo tani sposób, ale skuteczny je-

dynie wtedy, gdy użytkownicy z niego korzysta-
ją; natomiast powszechnie zdarza się, że miesz-
kańcy nie pamiętają o rozszczelnienie okien albo 
wręcz nie chcą z niego korzystać; częściowym 
wytłumaczeniem	może	być	fakt,	że	rozszczelnie-
nie okna zwykle zmniejsza stopień jego zamknię-
cia, co w pewnych przypadkach może być wyko-
rzystane przez złodziei;

Należy podkreślić, że oba powyższe spo-
soby	 –	 wycięte	 fragmenty	 uszczelek	 oraz	 oku-
cia rozszczelniające – można spotkać w oknach 
już zainstalowanych; według obowiązujących  
(nowych) przepisów w nowych oknach do celów 
wentylacji powinny być stosowane nawiewniki.

Nawiewniki
Zanim zostaną omówione przypomnijmy, 

że aby wentylacja była skuteczna, musi być za-
pewniona prawidłowa cyrkulacja powietrza w po-
mieszczeniach. Świeże powietrze powinno na-
pływać do pomieszczeń nieustannie małym kon-
trolowanym strumieniem. Powietrze zużyte, wy-
pierane przez świeże, powinno ulatywać kanała-
mi wentylacyjnymi.

Skutecznym sposobem zapewniającym do-
prowadzenie odpowiedniej ilości świeżego po-
wietrza, niezbędnej do właściwego wentylowa-
nia pomieszczenia czy budynku, jest stosowanie  
nawiewników. Są to niewielkie urządzenia mon-
towane w oknach lub ścianach budynków z wen-
tylacją grawitacyjną, mechaniczną wywiewną lub 
hybrydową.

Nawet przy szczelnie zamkniętych oknach 
nawiewniki pozwalają doprowadzać niezbędną 
do wentylacji ilość powietrza zewnętrznego.

W następnym numerze opiszemy poszcze-
gólne rodzaje nawiewników oraz o regulacjach 
prawnych dot. nawiewników.

(źródło: „Administrator” Nr 11/2009
mgr Barbara Wdowczyk

kaniową „Ustronie” oraz „Społeczne Ogni-
sko Artystyczne Radom-Ustronie”. 

GK
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ROZWAŻANIA
W KRWIOBIEGU BOGA

Stworzenie, a w najwyższym stopniu człowiek, 
jest jak krew w Bożym krwiobiegu, która nieustannie 
wypływa z Jego serca i tam powraca.

Nie masz innego wyjścia, jak powrócić do swego 
początku. Droga jest wyznaczona i stoi otworem, tak 
wyraźna jak żyły naszego ciała. Twoja powrotna podróż 
do domu nie przebiega jednak bezboleśnie i bez prze-
szkód. Ze względu na twą zranioną naturę nie możesz, 
nawet jeśli tego chcesz, prosto i w sposób niezmącony 
płynąć bezpośrednio z powrotem do Boga.

Jednak jeśli wyzwoliłeś się ze wszystkich blokad  
i zapór, i wreszcie na powrót zjednoczyłeś się ze swym 
początkiem, stajesz się tak przemieniony, że z wielką 
łatwością na nowo możesz zostać „wtłoczony”, i teraz, 
nie stawiając już oporu, krążyć w całym „organizmie”, 
to znaczy w tym, co jest zmysłowe i duchowe, z całą 
świadomością akceptując swą egzystencjalną zależ-
ność.

Masz poczucie, że stałbyś absolutnie w miej-
scu, gdyby nie posłała cię Jego moc, i że wszelkie 
twe poruszenia dokonują się w rytmie, jaki On nadaje. 
Wszystko jest teraz w tobie całkowicie otwarte i nic nie 
zakłóca twego krwiobiegu, gdzie nierozerwalnie jesteś 
związany ze swym początkiem i celem. Twoje życie 
jest już poddaniem się Jego mocy. Dla ciebie samego 
i wszystkiego, co spotykasz, On jest zarówno począt-
kiem, jak i końcem. „Ja jestem Alfa i Omega, mówi  
Pan Bóg” (Ap 1,8).

(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 innych zmian wynikają-

cych z zasad edytorskich lub kultury języka.
Autor nadesłanego materiału może w nim wyraź-

nie zastrzec brak zgody na jakiekolwiek zmiany w swo-
im materiale. Redakcja zastrzega sobie odmowę publi-
kacji takich materiałów.

Charytatywny
Koncert Rockowy

Patronat medialny nad imprezą objęli: TV 
„Dami”, „Echo dnia”, „Panorama radomska”, 
„Oko na miasto”, „Radom kulturalny”, „Cool-
turalny Radom”, „Radom24.pl”, „Co za dzień”, 
„Radio Rekord” oraz „Radio Plus”. Sponsorami 
imprezy była Agencja Ochrony „Kerim”, która 
czuwała nad bezpieczeństwem koncertu oraz „Pi-
video”, portal „Stary_radom.republika.pl”, któ-
rzy dowieźli sprzęt muzyczny dla zespołów.

W czasie koncertu zagrał zespół z Pracow-
ni Muzycznej SM „Ustronie” – „Kultura Wie-
ku Atomowego”, wokalistka z Koła Wokalnego  
z Klubu Osiedlowego SM „Ustronie” - Marta 
Włodarczyk oraz  zaproszone zespoły muzyczne 
spoza Radomia - „Na zewnatrz”, „I refuse”, „Sa-
baka Niewirna”. Na imprezę przybył pan Piotr 

Zadrożny Kierownik Radomskiego Schroniska 
oraz pani Maria Rybińska Wiceprezes Radom-
skiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, 
którzy podziękowali Spółdzielni Mieszkaniowej 
za organizację spotkania. Pan Piotr opowiedział 
o trudnych warunkach panujących w radomskim 
schronisku oraz nawoływał do przemyślanej ad-
opcji czworonogów. Zespół „Kultura Wieku Ato-
mowego” przygotował film na temat sytuacji 
schroniska (film można zobaczyć pod tym adre-
sem www.youtube.com/watch?v=Pyea9-kcjTs). 
Na tą okazję KWA skomponowała nawet specjal-
ną piosenkę o czworonogach. 

Tego wieczoru w klubie bawili się zarówno 

fani dobrej, mocnej muzyki jak również przyja-
ciele zwierząt. Zespoły muzyczne dały z siebie 
wszystko, przekaz artystyczny był na tyle silny, 
iż na jednej z piosenek wokalista KWA śpiewał 
na leżąco. Można było usłyszeć różne style mu-
zyczne grindcore, hardcore punk czy punk rock. 
Mam nadzieję, że poprzez nasz koncert powięk-
szyła się ilość fanów przedstawionych zespołów 
oraz wzrosła świadomość odpowiedzialności za 
czworonogi. 

Cały dochód ze sprzedaży biletów z koncer-
tu został przekazany Radomskiemu Towarzystwu 
Opieki nad Zwierzętami a za pieniądze te schro-
nisko zakupi karmę dla szczeniąt.

W Klubie Osiedlowym „Ustronie” w miesią-
cach grudzień 2011-styczeń 2012 odbyła się rów-
nież akcja pt. „Paczka dla zwierzaczka”. W czasie 
tej akcji oraz w czasie koncertu zostało zebrane 
dziesiątki koców, kołder, miski, obroże oraz oko-
ło 100 kg żywności dla zwierząt.

W imieniu Radomskiego Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt dziękuję wszystkim dobro-
czyńcom za wkład rzeczowy, za wsparcie w cza-
sie koncertu, za każdy gest, który pomaga bez-
bronnym czworonogom. Dziękuję również 
wszystkim za dobrą zabawę w czasie koncertu  
i za każdy zakupiony bilet który wspomógł psy 
i koty.

Zapraszam do pomocy schronisku przez cały 
rok a na podobną akcję organizowaną przez Spół-
dzielnie Mieszkaniową „Ustronie” juz za rok.

(GK)

Dokończenie ze strony 1.

OBOWIĄZEK
czipowania psów

Osoby, które nie zaczipują swojego psa 
będą upominane tylko do połowy roku. Póź-
niej za brak czipa właściciel może zostać 
ukarany mandatem karnym do 500 złotych. 

W związku z przyjętymi przez Radom-
skich Radnych zmianami w regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Miasta Radomia, w którym zostały 
dokładnie opisane obowiązki właścicieli 
psów od 1 marca br. wprowadzony został 
obowiązek czipowania zwierząt.

Magistrat zakupił 4 tysiące miktoczi-
pów i  przekaże je radomskim lecznicom.

W marcu mieszkańcy Radomia sami 
będą mogli wybrać lecznicę, która podpisała 
umowę z miastem.

Pierwsze cztery tysiące czipów magi-

strat przekaże nieodpłatnie a właściciel psa 
poniesie tylko koszty usługi, czyli 15-20 zło-
tych za wszczepienie mikroczipu.

Zabieg dokonany zostanie za pomocą 
podskórnego zastrzyku w połowie szyi zwie-
rzęcia. Wszczepione urządzenie odpowiada 
wielkości ziarenka ryżu i nie stanowi zagro-
żenia dla zdrowia zwierzęcia a raz wszcze-
pione służy psu całe życie.

Pamiętajmy, że czipowanie psów może 
się odbyć tylko u weterynarza. Konieczna 
jest książeczka zdrowia i aktualne szczepie-
nia. Lekarz po zaczipowaniu psa przekaże 
dane identyfikacyjne zwierzęcia do Urzędu 
Miejskiego, by wprowadzić je do europej-
skiej bazy danych.

Urządzenia do odczytywania danych 
z czipów będą posiadali lekarze weteryna-
rii oraz strażnicy miejscy. Dzięki takim dzia-
łaniom problem bezpańsko wałęsających się 
po osiedlach zwierząt miejmy nadzieję, że 
zostanie choć częściowo rozwiązany.

KR

Dokończenie ze strony 1.
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Rafał Grząka
bandoneon
Doktorant Uniwersytetu 
Muzycznego im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Lau-
reat ponad 30 konkursów  
ogólnopolskich i międzyna-
rodowych. Obecnie uzna-
wany jest za jednego z naj-
lepiej zapowiadających się 
artystów młodego pokole-
nia. Nagrywał dla Polskiego 
Radia i Telewizji. Stale 
współpracuje z warszawskimi 
teatrami, koncertuje jako soli-
sta i w zespołach kameral-
nych (USA, Austria, Hiszpa-
nia, Niemcy, Włochy, Słowa-
cja, Litwa, Łotwa, Białoruś, 
Arabia Saudyjska, Rosja).

Wojciech Gumiński
kontrabas
Wojownik każdej zagranej 
nuty. Absolwent Uniwersy-
tetu Muzycznego im. Fry-
deryka Chopina w Warsza-
wie. Swoje doświadczenie 
zawdzięcza m.in.: Junges 
Klang Forum mitte Europe, 
Sommer Opera Bamberg, 
Youth Lutosławski Orche-
stra, Baltic Youth Philharmo-
nic, Intrenacionale Jugend 
Orchestra Bayreuth, Swedish 
National Orchestra Academy, 
Project Nord, Chopin Aca-
demy Orchestra, Orkiestrze 
Akademii Beethovenowskiej, 
teatrom: Roma, Kamienica, 
Rampa, Teatrowi Polskiemu.

Maksymilian Grzesiak
skrzypce
W roku 2010 ukończył stu-
dia w klasie prof. Tadeusza 
Gadziny. Jest laureatem 
wielu międzynarodowych  
i krajowych konkursów 
skrzypcowych. Prowadzi 
bogate życie koncertowe 
zarówno jako solista jak  
i członek różnorakich forma-
cji instrumentalnych,  
w swoim dorobku arty-
stycznym posiada kon-
certy solowe m. in. z Orkie-
strą Filharmonii Wrocław-
skiej, Orkiestrą Kameralną 
„Leopoldinum”, Sinfonisches 
Musikschulorchester Sach-
sen-Anhalt.

Mateusz Szemraj
gitara
Muzyk - gitarzysta, lutnista. 
W kręgu jego zaintereso-
wań leżą wszelkiego rodzaju 
instrumenty strunowe, głów-
nie szarpane - gitary: kla-
syczna, akustyczna, elek-
tryczna, bezprogowa czy 
instrumenty etniczne, oud, 
rubab, tar, saz, cymbały. 
Współtworzy wiele grup i pro-
jektów muzycznych: Mosaic 
(z którym w 2010r wydal 
płytę „Ludovava”, a także 
koncertował na najważniej-
szych festiwalach muzyki 
etnicznej w Polsce - m.in. 
Ethno Port, Skrzyżowanie 
Kultur), Nisza, Nylon Strings 
Trio, Sentido del Tango, 
Tango Fuerte, Maayan, 
Naneli Lale, Hanimal.

Maciej Chwała
fortepian
Na fortepianie gra od  
7 roku życia. Jest absolwen-
tem Warszawskiej Akade-
mii Muzycznej w klasie for-
tepianu prof. M. Stojek oraz 
Policealnego Studium Jaz-
zowego w klasie fortepianu 
prof. Andrzeja Jagodziń-
skiego. Na stałe współpra-
cuje z Orkiestrą Filharmonii 
Dowcipu Waldemara Malic-
kiego. Oprócz muzyki kla-
sycznej i jazzowej intere-
suje się także muzyką dawną 
i etniczną. W takim repertu-
arze można go usłyszeć w 
zespołach Sabionetta oraz 
Lechistan.

W koncercie wystąpią gościnnie:
Zespół Rytmiki Szkoły Muzycznej II stopnia

oraz Kalina Kasprzak

8 marca godz. 19.00
Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu.

Kalina Kasprzak - wokal
– artystka Teatru Muzycznego „Roma”  
w Warszawie, Finalistka programów 
„IDOL”,  „DROGA DO GWIAZD”, półfina-
listka programu „MAM  TALENT”.
Współpracowała m.in. z: Edytą Górniak,  
Timem Coons’em, amerykańskim pro-
ducentem, pracującym z: Britney Spe-
ars, JoJo, Mandy Moore, oraz zespołami 
„Backstreet Boys”, „N-Sync”. Wokalistka 
programów TVP: „Szansa na sukces na ludowo”, „Sylwester z 2-ką”, „Sabat Cza-
rownic 2”.

 Zespół Rytmiki Szko-
ły Muzycznej II stopnia w 
Radomiu.
- Zespół prowadzi pani Ilona 
Jaworek. Dziewczęta pracują  
w ciągu roku nad wieloma inter-
pretacjami ruchowymi muzyki. 
Jednym z utworów, którym zain-

spirowała się tegoroczna dyplomantka, Agnieszka Śliwińska, była „Fugata” Astora 
Piazzolli. Interpretacja ta zajęła drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Inter-
pretacji Ruchowych w czerwcu 2011 roku. Wystąpią: Emilia Orzechowska, Emilia 
Ziółek, Emilia Żaczek, Katarzyna Zegarek oraz Zuzanna Pałka.



„Muzyka Astora Piazzolli to niewyczer-
pane pokłady emocji, efemerycznych 
namiętności targających od zawsze 
ludzką duszą. Podobne odczuwanie 
ich zjednoczyło nas we wspólnej pasji 
i chęci tworzenia tego rodzaju muzyki. 
Przy geniuszu samego kompozytora 
pozostaje nam jedynie dokładnie oddać 
to, co zapisał w swoich utworach naj-
większy wirtuoz bandoneonu. Staramy 
się jednak robić to w swój własny, bardzo 
intymny sposób...”

http://tangofuerte.pl/

TANGO FUERTE
istnieje od października 2006 r. Tworzą go absol-
wenci Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie, których połączyła fascy-
nacja Tango Nuevo Astora Piazzolli.
Miłość, zdrada, namiętność, zmysłowość, nostal-
gia, smutek i radość... To uczucia, które towarzy-
szą słuchaczom niezwykłych koncertów kwintetu 
prezentujących ten rodzaj muzyki.
TANGO FUERTE jest odzwierciedleniem „Quin-
teto Tango Nuevo” - zespołu założonego w 1976 
r. przez samego Astora Piazzollę. Podczas kon-
certów  zespół Tango Fuerte stara się oddać 
wszystko to, co zapisał w swoich utworach naj-
większy wirtuoz bandoneonu.
Jakość wykonania komplementuje ambasador 
Argentyny Claudio Di Gregorio:
„Nie zawsze jest to możliwe – a często 
bywa trudne – aby artysta wiernie zinter-
pretował muzykę należącą do innej kul-
tury, odtworzył swoiste brzmienie kom-
pozycji oryginalnych. Jednak kiedy ma 
się okazję posłuchać zespołu Tango 
Fuerte, nieodparcie nasuwa się obraz 
regionu rzeki La Plata. Ta grupa młodych 
polskich muzyków tak dalece zidenty-
fikowała się z naszym krajem, że ich 
muzykę można pomylić z muzyką argen-
tyńskich wykonawców tanga. 
Za sprawą zespołu Tango Fuerte Buenos 
Aires i muzyka Piazzolli są obecni w Pol-
sce w całej ich krasie”.


