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  Bazylice Świętego Piotra do Domu Ojca od-
szedł Papież Jan Paweł II. Przez 26 lat był – i jest 
nadal – autorytetem, wzorem, a przede wszyst-
kim Wielkim Człowiekiem, szczególnie dla nas 
Polaków. Zaraz po jego śmierci przed bazyliką 
pojawiły się transparenty z napisem „Santo subi-
to”. Święty za swoją miłość i dobroć dla innych, 
okrywający wszystkich ojcowską miłością.

Od tamtego czasu każdego roku 2 kwietnia 
jednoczymy się w modlitwach i zadumie.

W tym roku rocznicę śmierci Papieża upa-
miętnimy poprzez przypomnienie jego pielgrzy-
mowania Dlatego też zapraszamy wszystkich 
mieszkańców „USTRONIA” właśnie 2 kwietnia 
2008 r. o godzinie 19:30 na uroczystości, które 
odbędą się przy ul. Jana Pawła II.

W programie przewidziany jest występ słow-
no-muzyczny aktorów z Teatru im. Jana Kocha-
nowskiego w Radomiu oraz  połaączonych ra-
domskich chórów.

Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców na tę uroczystość.

(ZIL)

SM ODPOWIADA NA LISTY
RECENZJEKONKURSY

dokończenie na str. 4.

2 kwietnia ALEJE
Jana Pawła II

LOKALE ZASTĘPCZE

osoby z wyrokami eksmisyjnymi. 
Planowana lokalizacja to ulica Energety-

ków w Radomiu, w pobliżu budynku z loka-
lami zastępczymi spółdzielni mieszkaniowej 
„Nasz Dom”.

Aby wykwaterować osobę, wobec której 
sąd orzekł nakaz eksmisji, trzeba jej zapew-
nić lokal zastępczy. Nie ma przy tym znacze-
nia, czy jest to osoba chora, starsza czy też 
młody, zdrowy człowiek znęcający się nad 
rodziną. Tymczasem gmina nie posiada lo-
kali socjalnych, do których można by prze-
nieść takiego lokatora. Jak wiadomo, na każ-
dym osiedlu jest to bardzo poważny problem.  
Na naszym osiedlu są mieszkania, których 
zadłużenie sięga setek tysięcy złotych! I nie 
jest to problem tylko finansowy. Tacy dłużnicy
na ogół nie dbają o mieszkanie i otoczenie.  
Zadłużony lokal i jego mieszkańcy są zmorą  
dla pozostałych.

„WSPÓLNA SPRAWA” 
Spółdzielnia Socjalna -  główne cele działania

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Wspól-
na Sprawa” w Radomiu, utworzona została w 
2006 r. przez bezrobotnych mieszkańców miasta.

Dodatkowe informacje związane ze 
zmianami organizacji ruch w godzinach 
od 19, do 23 zamieszczamy na stronie 5.

N
iespełna trzy lata temu, 2 kwietnia 2005r. 
(sobota) o godzinie 21:37 w Rzymskiej 

S półdzielnia zamierza wybudować lokale 
zastępcze, gdzie zostaną przeniesione  

Celem utworzenia Spółdzielni było wspólne 
prowadzenie działalności.

W kręgu zainteresowań Spółdzielni znaleźli 
się bezrobotni dłużnicy czynszowi istniejących 
w Radomiu Spółdzielni Mieszkaniowych do któ-
rych złozono oferty współpracy.

Pierwsze zlecenia zaczęto realizować w maju 
2007 roku w SM „Południe” a następnie w S.M. 
„Ustronie”. Na chwilę obecna prowadzona jest 
współpraca z innymi Spółdzielniami Mieszkanio-
wymi.

Główny zakres robót obejmuje usługi w za-
kresie prac remontowo-budowlanych dalszy roz-
wój Spółdzielni na pewno poszerzy jej wachlarz 
usług. 

W chwili obecnej świadczone są usługi na 
rzecz S.M. „Ustronie” której Zarząd rozumie 
trudną sytuację materialną bezrobotnych miesz-
kańców osiedla.

Na Ustroniu wykonane zostały prace ma-
larskie klatek schodowych, klatek wejściowych 
min. przy ul. Komandosów, Sandomierskiej, 
Świętokrzyskiej. Aleje Jana Pawła II - 2 kwietnia 2006 r.
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mieszkalnych i użytkowych w odrębną własność, 
pragniemy poinformować, że do chwili obecnej 
spisanych jest ponad tysiąc siedemset aktów no-
tarialnych.

Dział Uwłaszczeń na bieżąco przygotowuje 
dokumenty oraz ustala terminy z Kancelariami 
Notarialnymi w których spisywane są akty.

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy natomiast 
drogą telefoniczną bądź pocztową( w sytuacji 
kiedy nie jest w stanie dodzwonić się) informuje 
Państwa o terminach w jakich można przenieść 
prawo własności do lokalu mieszkalnego prosząc 
o zgłoszenie się do Spółdzielni w danym dniu  
z odpowiednimi dokumentami.

INSANIA
Od trzech wydań „Biuletynu Ustronie” opisywa-

łem recenzje filmów, ale z racji, że jest to kącik filmo-
wo-muzyczny w marcowym wydaniu skupię się na 
muzyce. Wraz z nadchodzącą wiosną i „uderzeniem” 
wyższych temperatur powietrza, proponuję odwołać 
się do równie uderzających płyt znakomitej formacji 
Insania założonej w 1992 r. w Sztokholmie.

Od początku istnienia zespołu założonego przez 
Mikko Korsbäck’a i Henryk’a Juhano panowie wzory 
czerpali od mistrzów metalu – Helloween czy Gam-
ma Ray.

Insania skupia się na gatunku z półki melodic 
metal. Obok mocnych gitarowych rifów w sposób 
klasyczny przeważają instrumenty klawiszowe Pa-
trik’a Västiläi’a i przejrzysty głos wokalisty David’a 
Henriksson’a.

Każda z czterech płyt, to dojrzały i przemyślany 
projekt, stworzony dla prawdziwych koneserów po-
wer metalu

Razem tworzą znakomitą muzykę, którą uko-
chali motocykliści i fani off road’owych terenówek. 
    (ZIL) 

Recenzje

UWŁASZCZENIA
lokali

związku z wieloma pytaniami ja-
kie kierujecie Państwo do Spółdzielni  
w kwestii przekształcania lokali W

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI S.M. "USTRONIE"
PRZEKAZANYCH DO KANCELARII NOTARIALNYCH
Nr Nieruchomości Kancelaria Notarialna

I; VIII Jabłoński Zenon 
ul. Sienkiewicza 6/1

II; V Dziwański Jakub 
 ul. Sienkiewicza 2

III; IV; XVI Fijałkowska Ewa 
ul. Żeromskiego 46 B lok.17

VI; VII; XXIV Lechowicz Monika
w siedzibie SM USTRONIE

IX Giermakowska Marzena 
 ul. Piłsudskiego 13

X Dutkowska Urszula 
ul. Piłsudskiego 9

XII; XIII Cywińska Maria,    
 ul. Piłsudskiego 9

XIV; XVII Wolbergier Sławomir 
 ul. Sienkiewicza 3

XV Towarek Elżbieta 
ul. Moniuszki 6

XVIII; XXII; XXIII; XXV Stolarek Agnieszka 
ul. Piłsudskiego 7

XX Jaśkiewicz Zofia  
ul. Piłsudskiego 7

Obok przedstawiamy listę Kance-
larii i notariuszy oraz przyporządko-
wane do nich Nieruchomości.

Jak Państwo zauważyli nie spi-
sywane są jeszcze akty notarialne  
w trzech Nieruchomościach:

Nieruchomość Nr XI – zaskarżo-
na Uchwała Zarządu – toczy się po-
stępowanie sądowe

Nieruchomość XIX – spół-
dzielnia wykupiła już na własność 
grunt leżący pod tą nieruchomością.  
W chwili obecnej przygotowywane są 
niezbędne dokumenty umożliwiające 
rozpoczęcie przekształcenia prawa  
w odrębną własność.

Nieruchomość XXI – nieuregu-
lowany stan prawno-gruntowy. Spół-
dzielnia prowadzi korespondencję  
z Urzędem Miasta w gestii którego leży 
wyprostowanie zaistniałej sytuacji.

com zmianę prawa do lokali w odrębną własność 
chcielibyśmy poinformować Państwa że w SM 
Ustronie takiej sytuacji nie ma a akty notarialne  
o ustanowienie odrębnej własności spisują zarówno 
członkowie Rady Nadzorczej – między innymi Pani 
Wiesława Śledź jak również Prezes Zarządu – Pan 
Jan Zelek. Przedstawiamy pamiątkowe zdjęcia.

(KR)

Spółdzielnia w związku z usprawnieniem pracy poszcze-
gólnych działów prosi tych mieszkańców, którzy złożyli wnio-
ski o przekształcenie lokali mieszkalnych w odrębną własność 
a w chwili obecnej nie są już zainteresowani zmianą tego pra-
wa o złożenie pisemnych rezygnacji.

W nawiązaniu do informacji jakie zamieszczane są  
w mediach jakoby Zarządy Spółdzielni utrudniały mieszkań-



-3-

OGŁOSZENIA
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„USTRONIE” WYDZIERŻAWI 

słupy ogłoszeniowe
znajdujące się

na terenie całego Osiedla.

Zainteresowane podmioty gospodar-
cze jak również osoby fizyczne prosimy 
o kontakt osobisty lub telefoniczny  z Dzia-
łem Umów codziennie w godz. 7.00 - 15.00 
w siedzibie Spółdzielni.

Telefon 048/ 385 74 00 wew. 134.

Droga Redakcjo
 Jestem mieszkanką bloku Sando-

mierska 11 od czterech lat. Szału dostaję 
jak mam przejechać wózkiem z moją małą 
córeczką w godzinach wieczornych do klat-
ki V wspomnianego budynku.

Gdyby nie żarówki zamontowane przed 
wejściami do klatek uznałabym, że miesz-
kam w Ciemnogrodzie, a nie w Radomiu.

Proszę o pomoc Szanowną Redakcję.
   ˜MDM˜

LISTY

Spółdzielnia Mieszkaniowa USTRONIE 

sprzeda lub wydzierżawi
dwupoziomowy lokal przy ul. Komandosów 4 

o powierzchni 158 m2.

Na poziomie 0 znajdują się:
obszerny korytarz i cztery pomieszczenia, 
z których jedno można zagospodarować jako 
kuchnia, a drugie zaadaptować na magazyn.

Do poziomu -1 prowadzą schody, pod 
którymi są dwa magazynki i dwie łazienki.

Zainteresowanych prosimy o kontakt  
z Działem Umów, pok. nr 8 w siedzibie głów-
nej SM USTRONIEprzy ul. Wyścigowej 19 
lub telefonicznie pod nr:

048 385 74 02 wew. 134.

Droga Pani,
 Reagując na Pani zażenowanie 
dotyczące ciemności egipskich przed Sando-
mierską 11 możemy z całą pewnością powie-
dzieć, że oświetlenie wspomnianego budyn-
ku wykonane zostanie przez specjalistyczne 
służby SM w najbliższym miesiącu.
 (ZIL)



Lokale odzyskane w ten sposób będzie 
można sprzedać, przestaje rosnąć zadłuże-
nie na danym lokalu, poprawia się atmosfera 
w budynku.

Same zalety: ekonomiczne oraz środo-
wiskowe, ważne jest tylko podjęcie szybkiej 
decyzji, póki trwa budowlany boom.

Lokale zastępcze posiadają dostęp do 
źródła zaopatrzenia w wodę i ustępu. Po-
siadają oświetlenie naturalne i elektryczne, 
możliwość ogrzewania oraz zainstalowania 
urządzeń do gotowania posiłków.

Zgodnie z ustawą powierzchnia pokoi 
przypadająca na członka gospodarstwa do-
mowego najemcy nie może być mniejsza niż 
5 m2, a w wypadku gospodarstwa jednooso-
bowego 10 m2.

Z doświadczenia spółdzielni „Nasz Dom” 
wynika, że czasami sami lokatorzy przycho-
dzili do spółdzielni prosząc o przyznanie lo-
kali pod nowym adresem.

(RW)
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LOKALE ZASTĘPCZE 
dokończenie ze str. 1.

GAJDOKI PO 
RADOMSKU
A cóż to są gajdoki po radomsku? Tak, to przepis 

kucharski. Ale o tym jak zrobić gajdoki przeczytacie 
trochę później. Najpierw opowiem o tym „ustronnym” 
miejscu, jakim jest Ustronie, a raczej o jego „przedmie-
ściach”. Przedmieścia Ustronia? A cóż to takiego, zapy-
tacie? Czyżby to Radom był przedmieściem Ustronia? 
A dlaczego nie? Mój znajomy z Glinic gdy wybiera się 
na „Zator”, mawia że idzie do Radomia. Inni wprawdzie 
mówią że „Zator” to Glinice, ale on obstaje przy swoim 
i twierdzi że tego się będzie trzymał!

Gdy ponad 120 lat temu na południowo-wschod-
nich krańcach Radomia wybudowano linię kolejową 
Dęblin – Dąbrowa Górnicza, pomiędzy torem a mia-
stem były jeszcze pola, ogrody i wiejskie zagrody.  
Na drugą stronę toru do podradomskiej wsi Glinice  
i folwarku Gieryczów na Ustroniu i Prędocinku można 
było dotrzeć drogą Staroopatowską, przez nieistniejący 
dziś przejazd kolejowy, bądź Żabią zwaną dziś Kwiat-
kowskiego. Wiodąca na Opatów ulica Staroopatowska 
straciła dziś swoje dawne znaczenie, choć obok na 
Śląskiej robimy dzisiaj zakupy. Może robimy je jednak 
na Wileńskiej, gdyż tak przed wojną nazywała się ta 
uliczka. Żabia i Staroopatowska biegły ku (do dziś ist-
niejącemu) stawowi w którym pokumkiwały żaby. A za 
stawem, na pagórku, wśród modrzewi stał szlachecki 
dwór.

Ale wróćmy do naszych „przedmieść”. Swą nową 
nazwę ulica Żabia zawdzięcza Wiktorowi Cymerysowi 
Kwiatkowskiemu. W noc wigilijną 1904 roku po paster-
ce w kościele O.O. Bernardynów PPS zorganizowało 
antyrosyjską demonstrację. Tłum ludzi ruszył w dół ulicy 
Lubelskiej (dziś Żeromskiego). Na drodze demonstracji 
stanęli rosyjscy żołnierze z 26 Mohylewskiego pułku. 
Ich dowódca pułkownik Bułatow usiłował wyrwać flagę,
którą niósł Kwiatkowski. Doszło do szarpaniny. Rosja-
nie i „bojowcy” Piłsudskiego otworzyli ogień. Zginął ro-
syjski pułkownik i chorąży sztandaru nastoletni Wiktor 
Kwiatkowski. Dziś w miejscu jego śmierci na rogu pl. 
Konstytucji 3 Maja i Żeromskiego możemy obejrzeć 
tablicę, która to wydarzenie upamiętnia.

Ojciec naszego bohatera pracował w fabryce me-
bli giętych J. Kohna. W 1928 roku zakład popadł w ta-
rapaty i groziło mu bankructwo. Ale ... fabryka spłonęła. 
Właściciel więc głupi nie był! Wziął reasekurację (od-
szkodowanie z ubezpieczenia). Później przeniósł firmę
do Radomska (gdzie „Giętówka” istnieje do dziś) a 
plac sprzedał czeskiemu producentowi obuwia „Bata”.  
Po wojnie był tu „Radoskór”, dziś Wyższa Szkoła Han-
dlowa, Starostwo Powiatowe a nawet jakieś małe fa-
bryczki obuwia przy ul Fabrycznej właśnie. Ale wróćmy 
do ulicy Kwiatkowskiego. Gdy jedziemy nią z Ustronia, 
to przed ul. Zagłoby skręca ona w lewo w kierunku 

wiaduktu na Słowackiego. I na tym krótkim odcinku 
widzimy inne tablice informacyjne. Nosi tu ona nazwę 
ul. E. Kwiatkowskiego. Chodzi zapewne o inżyniera 
Eugeniusza Kwiatkowskiego, przedwojennego mini-
stra, budowniczego Gdyni. Sęk jednak w tym że w pla-
nach miasta i meldunkach mieszkańców jest to nadal 
ulica Cymerysa Kwiatkowskiego. I jakoś to naszemu 
magistratowi nie przeszkadza! Pyszne, prawda? Choć 
pyszniejsze są gajdoki, ale o nich później.

Wróćmy więc do tematu przedmieść. Ustronie to 
największe radomskie osiedle liczące blisko 30 tys. 
mieszkańców. Podobna liczba radomian pracuje po-
noć na stałe w Warszawie. Kiedyś Warszawę nazy-
wano Paryżem Wschodu, tak jak dawną stolicę Rosji, 
Petersburg zwano Wenecją Północy. Mój znajomy zaś 
(zresztą krawaciarz – czytaj warszawiak) mawia teraz, 
że Warszawa to Radom północy, bo wszak na północ 
od Radomia leży i tylu tam radomian pracuje. Z kolei 
sam „Radom” leży na północ od Ustronia.

Uporządkujmy więc: Warszawa to Radom Półno-
cy, Radom to Ustronie Północy, a więc Warszawa to 
przedmieście Radomia a Radom jest przedmieściem 
Ustronia!

Ojej, trochę narozrabiałem. Pochodzę przecież 
ze Śródmieścia. Chyba się nie pojawię na dzielnicy. 
Chłopaki mi nie darują! Czyżbym zapatrzył się na 
Piotrówkę? No ale co ja tutaj opowiadam? Już chyba 
nawet najstarsi mieszkańcy naszego średniowieczne-
go grodu nie pamiętają co to znaczy „zapatrzyć się na 
Piotrówkę”? Toż ile ja mam lat u diaska, skoro sam pa-
miętam!? Uh! Winienem wam wyjaśnienie.

Piotrówka to jak wiadomo nasze radomskie grodzi-
sko z czasów pierwszych Piastów. Po przyjęciu chrztu 
przez Polskę wybudowano tam pierwszy drewniany  

Szanowni Mieszkańcy Osiedla „Ustronie”
Przed nami już niedługo wiosna. Zwracam się 

do Was z apelem, aby w dniu 1 kwietnia, każda 
rodzina zasadziła drzewo lub krzewy. Będzie to 
kontynuacja mojego wniosku na konkurs: „Naj-
piękniejszy balkon, ogródek przy klatce, zago-
spodarowanie wolnych terenów wokół swojego 
bloku”.

Zachęcam wyjdźmy tego dania z domu, aby 
upiększyć nasze osiedle, które jednym się podoba, 
innym nie. Ja należę do tych którym się podoba. 
My możemy zmienić jego wygląd przez kwieciste 
balkony i zieleń.

Lata mijają, na naszych oczach wyrosły dzieci, 
a wiele z nas cieszy się wnukami. My odchodzi-
my, a po nas mogą zostać żywe pomniki – drzewa. 
Zachęcam do ich sadzenia i pielęgnacji. Szanujmy 
drzewa, bo to są płuca naszego zamieszkania. Pro-
szę Was wszystkich i każdego z osobna, wyjdźmy, 
aby pod nadzorem kierowników jednostek doko-
nać nasadzeń. Władze Spółdzielni ocieplając bloki, 
wykonują ładną elewację. My wykonując nasadze-
nia kwiatów, krzewów i drzew, przyczynimy się 
do poprawy wyglądu i estetyki. Jest to środowisko,  
w którym żyjemy, jego pielęgnacja i ochrona to 
nasz obowiązek. 

Z poważaniem Edward Śpiewak

APEL
MIŁOŚNIKA ZIELENI

Dokończenie na stronie 6.
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ZIMOWY WYPOCZYNEK 
NA „USTRONIU”

jach tych niewielkich stworzonek. Mali fotograficy 
upamiętniali piękno zimy, zimy bez śniegu, bez 
zamrożonej srebrzystej tafli wody...

Dla trochę starszych dzieci zorganizowane 
było wyjście do kina „Helios” na film pt.”Asterix 
na olimpiadzie”. Mogliśmy również zwiedzać ka-
binę projekcyjną oraz braliśmy udział w grach  
i zabawach o tematyce filmowej.

Przedostatniego dnia ferii jeszcze raz wybrali-
śmy się do Teatru Powszechnego w Radomiu na 
pełne emocji widowisko muzyczne pt. „Tajemni-
czy ogród”. Dzieci powróciwszy do świetlic stwo-
rzyły własny teatr, przygotowując przedstawienie 
pt. „Królewna Śnieżka”.  Oprócz aktorów była cie-
kawa scenografia oraz zaproszenia na spektakl  
i bilety.

W Domu Kultury „Ustronie” odbywały się za-
jęcia taneczne, rozgrywki w tenisa stołowego oraz 

Po raz kolejny na naszym osiedlu  
w czasie ferii odbyła się „Akcja Zima” dla dzieci  
i młodzieży. Spółdzielnia Mieszkaniowa “Ustro-
nie” jak zawsze przygotowała dużo ciekawych za-
jęć oraz miłych niespodzianek dla najmłodszych, 
pozostających w mieście podczas zimowego od-
poczynku.

Codziennie w świetlicach  „Sputnik”, „Mło-
dzik” i „Kubuś” odbywały się stałe zajęcia, czyli 
gry i zabawy zręcznościowe, turnieje w  tenisa 
stołowego, piłkarzyki, gry playstation oraz gry 
planszowe. Każdego dnia czekały na dzieci cie-
kawe niespodzianki. Nie zabrakło także super 
konkursów ze słodkimi nagrodami. 

Ferie zaczęliśmy od wizyty pana policjan-
ta, który poprowadził zajęcia z zakresu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. Dzieci podczas 
zabawy mogły nauczyć się znaków drogowych 
oraz jak uchronić się od zagrożeń na ulicy  
i w domu. 

W czwartek najmłodsi wybrali się do kina 
„Helios” na film pt. „Wyspa dinozaura”, który opo-
wiadał o perypetiach małego, przyjaznego Dyzia. 
Wszyscy byli zachwyceni a w szczególności ci, 
którzy byli w kinie po raz pierwszy. 

Kolejnego dnia dzieci mogły poznać inną 
formę artystycznego przekazu jakim jest teatr. 
Wybraliśmy się na bajecznie kolorowy spek-
takl pt. „Pinokio”. Każdy zna opowieść o przy-
godach niesfornego pajacyka, jednak nasze 
pociechy z niepokojem chłonęły każdą mi-
nutę przedstawienia, które zaskakiwało swo-
ją inscenizacją. Kiedy aktorzy zeszli ze sceny 
dzieci mogły wejść na „deski” teatru i poczuć 
jak to jest po drugiej stronie kurtyny. Jeden  
z pracowników zapoznał nas z podstawowymi 
pojęciami teatralnymi a następnie zaprowadził 
do garderoby, gdzie mogliśmy z bliska oglądać 
barwne przebrania. Dzieci były zafascynowane 
magią teatru! 

Następny tydzień rozpoczęliśmy od wspa-
niałej zabawy w kulkach, na zjeżdżalniach, czyli 
w Centrum Zabaw „Fantazja”. Ten wesoły czas 
śledziło radomskie „Echo dnia”, dzięki które-
mu przez chwilę mogliśmy być „gwiazdami” 
prosto z gazet! Również tego dnia w świetlicy 
“Młodzik” odbyło się spotkanie z panią Elżbie-
tą Molendą z Centrum Edukacji Ekologicznej. 
Poprowadziła ona ciekawe zajęcia pt. „Woda 
źródłem życia – dbajmy o nią”. Dzieci chęt-
nie brały udział w grach i konkursach ekolo-
gicznych oraz obiecały, że będą bardziej dbać  
o naszą planetę.  

We wtorek świetlice poszły do Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego, gdzie z zaciekawieniem 
oglądały wystawy pt. „Złoty róg” ,”Egipt”, „Jak 
powstało miasto”, “Był sobie zamek” oraz ob-
razy Jacka Malczewskiego. Po południu dzieci 
wybrały się na spacer nad osiedlowy staw, gdzie 
dokarmiały ptaki i uczyły się o zimowych zwycza-

działała świetlica „Plastyczna”. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” organi-

zowała również dla dzieci i młodzieży turniej piłki 
nożnej „O białą piłkę”. Była to jedyna w mieście 
impreza sportowa rozgrywana na świeżym powie-
trzu. 12 drużyn grało każdego dnie bez względu 
na warunki pogodowe, nie odstraszał ich mróz, 
śnieg, deszcz czy błoto. Rozgrzewani gorąca 
herbatą i słodkimi bułkami, podarowanymi przez 
Piekarnię „Fogiel&Fogiel”, rywalizowali ze sobą 
od rana do wieczora.

Ostatniego dnia ferii w Domu Kultury „Ustro-
nie”odbyło się uroczyste zakończenie, na którym 
zostały rozdane nagrody dla najbardziej aktyw-
nych podczas zimowego wypoczynku.

„Akcja Zima 2008”zorganizowany przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową „Ustronie” upłynął pod 
znakiem dobrej zabawy!

2 kwietnia Aleje Jana Pawła II

legenda:
1 i 2 - wyjazd z ulicy Sandomierskiej
3      - dojazd do ul. Orzechowej i Gagarina
4      - dojazd do ul. Grenadierów
5      - dojazd do ul. PCK

W dniu 2.04.2008r. w godz. 19-23  Al. Jana Pawła II zostanie wyłaczona z ruchu.
Poniżej zamieszczamy mapę dojazdu do ul. Sandomierskiej i Orzechowej.
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Wszystkich czytelników zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie.
Prosimy podać hasło Konkursu nr 7. 
Wśród osób, które w dniu 26 marca (środa)  w godz. 10.00-11,00 zadzwonią do SM Ustronie
pod numer 048 385 74 03 z prawidłową odpowiedzią rozlosujemy zaproszenia na
  1 dwuosobowe na „Oczekiwanie” 27 marca godz. 18.00 - Międzynarodowy Dzień Teatru
  1 dwuosobowe na „Dawaj” 30 marca o godz. 18.00
do Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.  HASŁO: „ ...„

Konkurs nr 8

radomski kościół p/w Świętego Piotra. Kilkaset lat 
później nie było już po nim śladu. Mieszkańcy grodu 
przenieśli się na Stare Miasto i do wybudowanego 
przez króla Kazimierza Wielkiego Nowego Miasta (dziś 
to rynek i jego okolice). Na terenie grodziska założo-
no zaś cmentarz zwany Piotrówką. I dlatego nie warto 
było się zapatrzyć na Piotrówkę. Bo stamtąd się już 
nie wracało!

Wróćmy więc lepiej do gajdoków! To bardzo prosta 
potrawa. Bierzemy obrane gajdoki. Jle kto zje. Doda-
jemy małe cebule (jedną cebulkę na osobę), pół lub 
jedną łyżkę masła, szklankę mleka. Zalewamy wodą. 
Dodajemy szczyptę soli i kminku. Gotujemy, odcedza-
my, tłuczemy i podajemy. Pyszne, tanie no i nasze ra-
domskie.

Na tym już kończę. A za miesiąc napiszę może 
coś więcej o historii Ustronia, a nie o jego „przedmie-
ściach”. A może i nie? Ach, ale zupełnie bym zapomniał 
napisać, czym są gajdoki. W Polsce zwane są pyrami, 
grulami, ziemniakami bądź kartoflami. A jeszcze kilka-
dziesiąt lat temu były one nazywane na ziemi radom-
skiej gajdokami bądź gajdami. Zapytajcie babć i dziad-
ków! Niektórzy jeszcze pamiętają!

No i smacznego!
Dariusz Sońta

GAJDOKI PO 
RADOMSKU

Dokończenie ze strony 4

I      - napój orzeźwiający
II     - tragedia J. Słowackiego
III    - dawny trener kadry polskich
         piłkarzy
IV    - niezbędny przy drinkach  
         w rękach barmana
V     - nazwa „lanego poniedziałku” 
         w Krakowie
VI    - noblista - poeta z Meksyku
VII   - Felicja dla bliskich
VIII  - przechowalnia ubrań
IX    - sekretarz KC znany z powiedzenia
         „pomożecie”
X     - piłkarz wszechczasów
XI    - miasto znane z rajdu 

Laureatami konkursu nr 7
z poprzedniego wydania biuletynu USTRONIE
zostali: Anna Warchoł, Marek Rudnicki,
Agnieszka Grabowska, Sylwia Filipowicz
oraz Bożena Wójcik
Gratulujemy zwycięzcom !!!
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Konkurs fotograficzny pt. „Piękno 
zimy” wygrała Natalka Matłacka, która uka-
zała atuty zimy takiej jaka odwiedziła nasz 
kraj  w tym roku.

Nagrodzone prace możemy oglądać  
w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej “Ustro-
nie” oraz na stronie internetowej naszej spół-
dzielni (www.ustronie.radom.pl).

Po ogromnych emocjach przyszedł czas 
na słodki poczęstunek ufundowany przez 
piekarnię “Fogiel&Fogiel” oraz wesołą zaba-
wę taneczną.

Na spotkaniu gościli również dziennikar-
ka i fotograf z radomskiego “Echa Dnia”, któ-
rzy opisali naszą małą uroczystość w week-
endowym wydaniu gazety.

 Gratulujemy wszystkim nagrodzo-
nym, życzymy dalszych sukcesów i zapra-
szamy wszystkich na kolejne konkursy i za-
wody sportowe!

O godzinie 16.00 do Domu Kultury “Ustro-
nie” tłumnie przybyli dziadkowie, rodzice oraz 
dzieci, które ze zniecierpliwieniem czekali na 
wyniki konkursów i turniejów odbywających 
się w czasie zimowego wypoczynku. Swo-
ją obecnością zaszczycili nas pan Krzysz-
tof Sońta – poseł na Sejm RP, pan Dariusz 
Wójcik – przewodniczący Rady Miejskiej  
w Radomiu oraz Piotr Kotwicki – Radny Mia-
sta Radomia, którzy są mieszkańcami na-
szego osiedla. Na spotkanie przybyli również 
pan Jan Zelek – Prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej „Ustronie” oraz pan Marian Jakubow-
ski – Przewodniczący Komisji Społeczno-
-Wychowawczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ustronie”. Nie zbrakło również uwielbianego 
przez wszystkich piłkarzy pana Mieczysława 
Zawiszy – sędziego w rozgrywkach piłki noż-
nej.

W pierwszej kolejności zostały wręczo-
ne statuetki i dyplomy dla najlepszych dru-
żyn w turnieju „O białą piłkę”. Nagrody wrę-
czał pan Krzysztof Sońta, który ufundował 
trzy piłki dla zwycięzców oraz pan Dariusz 
Wójcik, który wręczał książki podarowane 
przez Rade miejską w Radomiu. Statuet-
ki dla zasłużonych przekazał Urząd Miejski  
w Radomiu. Niepokonaną drużyną w młodszej 
grupie wiekowej był „Kubuś” (zdjęcie poniżej)  

NAGRODY ROZDANE !!!
statniego dnia „Akcji zima Ustronie 
2008” odbyło się uroczyste podsu-
mowanie ferii.O

którego kapitanem jest najlepsza zawodnicz-
ka turnieju Monika Linard (na zdjęciu wyżej). 
Wspaniałych, sportowych umiejętności tej 
drobniutkiej dziewczynki pozazdrości nieje-
den chłopiec a my jej gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów! Oto drużyny, które zaję-
ły kolejne miejsca: „Śródmieście”, „Ustronie”, 
„Junior”. 

Najlepszym zawodnikiem okazał się 
Przemek Gajos, najlepszym bramkarzem 
Piotr Dąbek a najlepszym strzelcem Łukasz 
Krzosek. W starszej grupie wiekowej I miej-
sce wywalczyły sobie “Pingwiny”, II miejsce 
“Diabły”, III miejsce “Dębowa” a następne 
miejsca w kolejności “Ustronie”, “Sputnik”, 
“Lipska”, “Landryny”, “Osiedlowa”. Najlep-
szym zawodnikiem został Paweł Maszczyń-
ski, najlepszym bramkarzem Maciej Mikulski 
a najlepszym strzelcem Kamil Oparcik.

W konkursach artystycznych dyplomy  
i nagrody wręczali pan Jan Zelek, pan Marian 
Jakubowski oraz pan Piotr Kotwicki.

Nagrodą było już zakwalifikowanie się
pracy do wystawy, gdyż dostarczono bardzo 
dużo „małych arcydzieł”.

Na zdjęciu - mała artystka Julia Sadowska

W konkursie plastycznym pt. “Śnieg wca-
le nie jest biały” nagrody otrzymali:

• grupa wiekowa do 6 lat
I miejsce – Julia Lisowska
I miejsce – Natalka Michalska  
II miejsce – Antosia Rafalak 
III miejsce – Mateusz Makowski 
wyróżnienia – Wiktoria Bator, Marcel 

Myrta 
• grupa wiekowa od 7 do 9 lat
I miejsce – Emilka Myrta
II miejsce – Marysia Pruś 
III miejsce – Adrian Wais
wyróżnienia – Julia Sadowska, Zuzia 

Płachta, Ola Zawadzka, Damian Goryński, 
Eryk Oleksiewicz  

• grupa wiekowa od 10 lat
I miejsce – Kuba Sadowski
II miejsce – Oskar sadowski 
III miejsce – Paulina Pastuszka 
wyróżnienia – Sebastian Sadowski

 Na zdjęciu najlepszy fotografik - Natalia Matłack




