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Kolonia letnia 2018 do Stegny

Życie osiedlowe toczy się nieustannie  
a problemy z jakimi borykamy się na co dzień 
są dla nas pierwszorzędne.

 Zakończyliśmy akcję o której pisałem 
poprzednio a jest to akcja wydzielenia na 
Ustroniu określonych stref parkowania ozna-
czonych liniami poziomymi. I tylko w takich 
strefach na terenie osiedla możliwe jest parko-
wanie naszych pojazdów. Służby porządkowe 
policja i straż miejska będą teraz egzekwować 
nieprawidłowe parkowanie szczególnie na 
chodnikach i terenach zielonych. W przypadku 
rażących naruszeń należy się liczyć niestety  
z mandatem. Wszyscy wiemy że miejsca 
parkingowe to temat bardzo bulwersujący.  
Aut przybywa w bardzo szybkim tempie,  

Panie prezydencie, dobiega końca Pana 
pierwsza kadencja na stanowisku prezydenta 
Radomia. To oczywiście czas podsumowań. 
Czy jest Pan zadowolony ze zmian jakie  
w ciągu tych czterech lat zaszły na Ustroniu?

Przede wszystkim uważam, że te cztery 
lata były dobre dla całego naszego miasta. Roz-
poczęliśmy kilka bardzo istotnych projektów, 
które mają jeden podstawowy cel. To stałe 
podnoszenie jakości życia mieszkańców. M.in. 
temu służy realizacja Radomskiego Programu 
Drogowego, w ramach którego sukcesywnie 
utwardzamy drogi gruntowe. Asfalt leży już na 
150 ulicach, na których jeszcze do niedawna 
mieszkańcy musieli brodzić w błocie. Przy ulicy 
Struga powstaje Radomskie Centrum Sportu, 
czyli najnowocześniejsza w województwie 
mazowieckim hala widowiskowo-sportowa, 
w której już w listopadzie odbędzie się gala 
bokserska oraz Klubowe Mistrzostwa Świata  
w siatkówce mężczyzn. 

Wspomnienie Akcji Lato 2018
Akcję Lato 2018 rozpoczęła inauguracja wakacji połączona z dyskoteką i konkursami.  

Obowiązkowym punktem każdej Akcji Lato jest spotkanie z policjantem, które cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem. Podczas tegorocznych wakacji głównym celem każdej świetlicy 
były zajęcia integracyjne. Podczas wspólnych pikników, dni integracyjnych, turniejów piłki noż-
nej, gier terenowych, tematycznych i wspólnych wyjść poza teren osiedla uczestnicy każdej 
świetlicy mogli się wzajemnie poznać.

Dział Społeczno – Kulturalny przywiązuje dużą rolę do sportu. W związku z tym zorgani-
zowaliśmy dzieciakom nastę-
pujące turnieje: piłki nożnej, 
piłkarzyków, darta, siatkówki, 
ping – ponga, dwa ognie, zbi-
jaka.

Klub Osiedlowy USTRO-
NIE zorganizował uczestnikom 
V Festiwal Piosenki Wakacyj-
nej, zajęcia rękodzieła arty-
stycznego, karaoke, Turniej 
Królestw, zajęcia o zdrowym 
żywieniu.
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w niektórych rodzinach jest ich kilka, a miejsc 
parkingowych niestety mamy bardzo mało. 
Przy projektowaniu osiedla nie brano pod 
uwagę tak wielkiej ekspansji motoryzacyjnej. 
Jako Rada Nadzorcza staramy się ten problem 
rozwiązywać, lokalizujemy parkingi tam gdzie 
to jest możliwe ale niestety obszar mamy ogra-
niczony. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem 
jest budowa parkingów wielopoziomowych, 
kosztownych co prawda ale rozwiązujących 
problemy zmotoryzowanych mieszkańców. 
Chciałbym obiecać Państwu że będę robił 
wszystko aby tym problemem zainteresować 
wszystkich którzy w tej materii mają moc decy-
zyjną.

– rozmowa z Prezydentem 
miasta Radomia

Radosławem Witkowskim

Dokończenie na stronie 4.

W dniach od 23.06 do 05.07.2017 
roku dzieci z naszego osiedla przebywały na 
wypoczynku w Stegnie w ośrodku kolonijno 
– wczasowym „SAWA”.

Niewielka odległość od morza (400 m.) 
na szerokiej, długiej na 10 km plaży sprzy-
jała korzystaniu z kąpieli morskich i sło-

necznych. Leśna cisza, wspaniały mikrokli-
mat bursztynowego wybrzeża zapewniały 
doskonały wypoczynek. W czasie trwania 
kolonii stowarzyszenie „Nasze ustronie” 
zapewniło dzieciom wypoczynek rekre-
acyjno-sportowy. 
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– rozmowa z Prezydentem miasta Radomia Radosławem Witkowskim

Tuż obok powstaje też nowoczesny sta-
dion piłkarski. Ponadto przywracamy rado-
mianom Miasto Kazimierzowskie remontując 
kamienice Deskurów i ratusz, rozpoczęliśmy 
budowę trasy NS i przebudowę alei Wojska 
Polskiego, na co zdobyliśmy ponad 90 milio-
nów złotych z budżetu państwa. Pozytyw-
nych zmian jakie zachodzą w naszym mieście 
jest oczywiście dużo więcej, ale jeśli pyta 
Pan o zmiany jakie zaszły i wciąż zachodzą na 
Ustroniu, to chcę właśnie podkreślić, że dla 
mnie rozwój miasta, to nie tylko duże, ogól-
nomiejskie inwestycje, ale też nieco mniejsze 
zadania, realizowane na poszczególnych osie-
dlach, które wprost przekładają się na komfort 
codziennego życia. Jednym z takich osiedli jest 
oczywiście Ustronie i myślę, że z roku na rok 
żyje się tu coraz lepiej.

Przypomnijmy zatem te najważniejsze 
inwestycje, które udało się zrealizować na 
Ustroniu w ciągu ostatnich lat.

Przede wszystkim na Ustronie jest teraz 
dużo łatwiej dojechać, niż jeszcze kilka lat 
temu. To dzięki oddaniu do użytku nowego 
wiaduktu w ulicy Młodzianowskiej. Tu warto 
przypomnieć, że musieliśmy jeszcze po naszych 
poprzednikach poprawiać projekt. Mieszkańcy 
ulic Lipskiej i Cisowej słusznie zwracali uwagę 
na to, że nie przewidziano wjazdu w osiedle od 
strony ulicy Młodzianowskiej. My to naprawili-
śmy, a jednocześnie wybudowaliśmy też nowy 
łącznik pomiędzy Wyścigową, a Lipską. Stwo-
rzyliśmy też dodatkowe przejście dla pieszych 
przez ulicę Młodzianowską. Jest więc wygod-
nie i bezpiecznie.

W tej kadencji wyremontowaliśmy rów-
nież salę gimnastyczną w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 9, o co zabiegali ucznio-
wie, grono pedagogiczne, rodzice, absol-
wenci szkoły oraz mieszkańcy osiedla. Z kolei 
przy ulicy Osiedlowej, w sąsiedztwie szkoły 
powstaje całoroczne lodowisko. Obie inwesty-
cje to efekt aktywności samych mieszkańców 
osiedla, którzy – jak widać – są zainteresowani 
zmienianiem swojego najbliższego otoczenia, 
zgłaszają ciekawe projekty i potrafią je dobrze 
promować. W tym momencie jeszcze raz dzię-
kuję wszystkim wnioskodawcom i zachęcam 
do zgłaszania kolejnych projektów. W ten spo-
sób razem zmienimy Radom.

Kolejna rzecz, którą udało się nam zro-
bić to kontynuacja prac w parku na Ustroniu. 
Swoją drogą to jeden z przykładów bardzo 
dobrze układającej się współpracy z władzami 
spółdzielni mieszkaniowej. Powstający w pasie 
między jednostkami A i B park, to teren, który 
spółdzielnia przekazała miastu, co otworzyło 
przed Gminą możliwości inwestowania w tym 
miejscu. Powstały już pierwsze alejki i drogi dla 
rowerów, jest plac zabaw, rozbudowana ple-
nerowa siłownia i zapewniam, że na tym nie 

koniec, bo zwłaszcza w pogodne 
dni widać, jak bardzo potrzebne 
jest to miejsce. Główną aleją 
parkową spacerują setki osób  
i z myślą o nich park będzie rozbu-
dowywany.

Kolejna sprawa to kładki dla 
pieszych. Większość z nich jest 
już w złym stanie technicznym. 
Zdecydowałem, że każdego roku 
będziemy wymieniać przynajmniej 
jedną z nich. Pieniądze z budżetu 
miasta zostały już przeznaczone na 
wymianę jednej z kładek nad ulicą 
Osiedlową i nad Sandomierską. 
Obecnie trwają prace przy wymia-
nie kolejnej kładki przy ulicy Osie-
dlowej. To jednak nie wszystko, 
co robimy dla poprawy bezpie-
czeństwa mieszkańców Ustronia. 
Bardzo dla nas ważny projekt, to 
wyposażanie mieszkań osób star-
szych w czujniki czadu. Rozdajemy 
je za darmo w ramach programu 
„Siła w seniorach”. Wśród kilkuset osób, które 
takie czujniki już otrzymało jest spora grupa 
mieszkańców właśnie tego osiedla. Na Ustro-
niu wciąż przecież są piecyki gazowe, które 
niewłaściwie użytkowane mogą stanowić 
zagrożenie. Dlatego organizujemy dla star-
szych osób prelekcje, na których tłumaczymy 
jak bezpiecznie obchodzić się takimi urządze-
niami, a jednocześnie za darmo przekazujemy 
im czujniki. Moją ambicją jest to, by w ciągu 
kilku najbliższych lat wyposażyć w takie czuj-
niki mieszkania wszystkich seniorów w całym 
mieście.

Panie prezydencie, warto chyba też przy-
pomnieć o działaniach na rzecz rowerzystów.

Tak, moją ambicją jest stworzenie spój-
nej sieci dróg rowerowych w całym mieście. 
Myślę, że Ustronie jest osiedlem, które może 
się pochwalić nieźle rozwiniętą siecią dróg dla 
rowerów. Aleja Jana Pawła II, park na Ustro-
niu, ulica Grzecznarowskiego to tylko niektóre 
z miejsc, w których rowerzyści mogą korzy-
stać ze swoich dróg. Wkrótce kolejna ścieżka 
powstanie wzdłuż ulicy Grzecznarowskiego, po 
jej północnej stronie, pomiędzy ulicą Kwiat-
kowskiego, a M1 oraz brakujący odcinek drogi 
dla rowerów wzdłuż obwodnicy południowej. 
Nie zapominajmy też o Radomskim Rowerze 
Miejskim. Od początku cieszy się on ogromną 
popularnością wśród radomian i tu oczywiście 
nie zapomnieliśmy o mieszkańcach Ustronia. 
Tu mamy kilka stacji, m.in. przy Grzecznarow-
skiego, Jana Pawła II, w sąsiedztwie pływalni 
Neptun czy obok pętli autobusowej na Prędo-
cinku. Warto zauważyć, że osiedle Ustronie jest 
bardzo dobrze skomunikowane ze śródmie-
ściem. Udało nam się uzupełnić kilka luk, gdzie 

dotychczas nie było dróg dla rowerów. M.in. 
przebudowaliśmy skrzyżowanie ulic Traugutta 
i Narutowicza, gdzie osoby jadące właśnie od 
strony Ustronie do centrum lub w przeciw-
nym kierunku mają wydzielone, bezpieczne 
przejazdy. Jeśli chodzi o infrastrukturę, z której 
mogą korzystać rowerzyści, to warto też wspo-
mnieć o pilotażowym programie montażu 
stojaków rowerowych przed każdym blokiem. 
Myślę, że obaj: Pan jako autor tego projektu  
i osoba, która o to zabiegała, a także ja, jako 
były mieszkaniec osiedla, a jednocześnie pre-
zydent zwracający uwagę na drobne rzeczy 
składające się na jakość życia mieszkańców, 
możemy mieć dużą satysfakcję, że to się udało.

Wspomniał Pan o dobrej współpracy  
z władzami spółdzielni mieszkaniowej. A jak, 
jako gospodarz miasta, któremu zależy na 
komforcie codziennego życia radomian, oce-
nia Pan to co dla  mieszkańców osiedla robi 
sama spółdzielnia?

Ustroniu staje się coraz ładniejsze i bez-
pieczniejsze. Jestem pod wrażeniem na przy-
kład prowadzonej od kilku lat termomoderni-
zacji bloków. Stają się one nie tylko cieplejsze, 
dzięki czemu mieszkańcy mogą płacić niższe 
rachunki za ciepło, ale też dużo ładniejsze. 
Kolorowe elewacje nadały osiedlu nowego, 
estetycznego wyglądu. Zresztą niemal na każ-
dym kroku widać, że spółdzielnia ma gospoda-
rzy, którzy dbają o wygląd osiedla. My, tak jak 
możemy wspieramy te działania. Na przykład 
nasz spółka Wodociągi Miejskie przejęła od 
spółdzielni sieć wodociągową, co na pewno 
przełożyło się na obniżenie kosztów. Zaosz-
czędzone w ten sposób pieniądze mogą więc 
być wykorzystywane na inne cele, w tym na 
poprawę estetki Ustronia.

Dokończenie ze strony 1.
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nych elementów, ale chcemy, by znów byłą to 
wioska indiańska. Dokładny projekt powstanie 
przy udziale mieszkańców, których zaprosimy 
do udziału w konsultacjach. Dodatkowo w tej 
części parku Ustronie planujemy też budowę 
tężni solankowej. Ponadto chcę, by w dalszym 
ciągu powstawały nowe place zabaw, siłownie 
oraz by przybywało dróg dla rowerów i miejsc 
wypoczynku.

To tyle, jeśli chodzi o podsumowania. 
Teraz spójrzmy w przyszłość. Jest Pan jednym 
z kandydatów na urząd prezydenta w nad-
chodzących wyborach samorządowych. Jak 
więc wyglądają Pana zamierzenia dotyczące 
naszego osiedla?

W każdej dzielnicy miasta chcę konty-
nuować pozytywne zmiany i odpowiadać na 
potrzeby mieszkańców, tworzyć atrakcyjne 
przestrzenie, publiczne, miejsca do wypo-
czynku i rekreacji dla osób w różnym wieku. Na 
Ustroniu chcemy m.in. kontynuować budowę 
osiedlowego parku. W tym miejscu bardzo 
chciałbym podziękować Radzie Nadzorczej, w 
tym także Panu, bo pamiętam jak mocno był 

Pan w tę sprawę zaangażowany, a także Wal-
nemu Zgromadzeniu Członków za niedawną 
decyzję w sprawie przekazania miastu terenu 
między ulicami Grzecznarowskiego, Kwiat-
kowskiego i Osiedlową. To bardzo atrakcyjny 
teren, którego walory jeszcze nie są wyko-
rzystane. Myślimy o budowie w tym miejscu 
m.in. wioski indiańskiej. Starsi mieszkańcy 
pamiętają taką wioskę między ulicami Gre-
nadierów i Sandomierską. Przed laty cieszył 
się ona ogromną popularnością. Było to miej-
sce, gdzie przyjeżdżali z dziećmi mieszkańcy 
praktycznie z całego Radomia. Teraz chcemy 
nawiązać do tamtego pomysłu. Oczywiście nie 
planujemy wiernego odtwarzania poszczegól-

Rozmawiał
Robert Chrobotowicz

– członek Rady Nadzorczej 
S.M. „Ustronie”, Przewodni-

czący Komisji Statutowej

Trwają prace termomodernizacyjne 
przy bloku Osiedlowa 34, które ze względu 
na wysokie temperatury tego lata rozpoczęły 
się z opóźnieniem. Wykonawca zapewnia że 
listopadowy termin zakończenia prac będzie 
zachowany.

W szybkim tempie idą również prace przy 
remoncie a właściwie budowie nowej kładki 
przy ulicy Osiedlowej 16. Wykonawca wyko-
nał już podpory, ułożył nad ulicą konstrukcję 
metalową kładki i prowadzi prace wykończe-
niowe. Kolejne bezpieczne przejście nad ulicą 
Osiedlową będzie wkrótce cieszyć naszych 
mieszkańców.

Na ukończeniu są już ustalenia z MZDiK  
w Radomiu w sprawie budowy drogi rowero-
wej wraz z chodnikiem dla pieszych i oświe-
tleniem zlokalizowanych przy ul. Osiedlowej 
– włączenie do ul. Jacka Kuronia (obwodnicy). 
Spółdzielnia podpisała stosowne porozu-
mienia z MZDiK. Jest to zwieńczenie naszych 
wspólnych działań z Zarządem Spółdzielni, 
kończące wreszcie postulaty naszych miesz-
kańców o poprawę komunikacji pomiędzy 
osiedlem a nowowybudowaną obwodnicą  
i ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż.

Na zakoń-
czenie mała 
polemika. Otóż 
Pani dwojga 
imion Monika 
Miriam pisze do 
Biuletynu w for-
mie ironicznej  
o tym że eduku-
jemy mieszkań-
ców w różnych 
tematach a nie 
piszemy o pato-
logicznych przy-
padkach dewa-
stacji czy zachowań naszych mieszkańców. 
Otóż droga Pani naszym obywatelskim prawem 
i obowiązkiem jest reagowanie na wszelkiego 
rodzaju niewłaściwe zachowania lub czyny 
naszych współmieszkańców. Od interwencji  
w takich sprawach są służby porządkowe takie 
jak Policja czy Straż Miejska. Ale te służby 
należy o takich przypadkach powiadomić.  
I to jest obywatelski obowiązek każdego z nas.  
Co do ławek to montowane są w określonym 
celu, czyli aby każdy zmęczony mógł chwilę 

odpocząć, aby matka mogła spokojnie patrzeć 
na bawiące się dziecko, aby można było 
wymienić sąsiedzkie informacje czy w końcu 
spokojnie posiedzieć na świeżym powietrzu. 
W takim celu montujemy ławki, natomiast ich 
wykorzystanie zależy od nas samych. Niewła-
ściwe zachowania eliminujmy dzwoniąc do 
służb interwencyjnych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
- Ireneusz OWCZAREK
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W miesiącu lipcu i sierpniu uczestnicy 
Akcji Lato mieli wiele wyjść poza teren osiedla, 
a były to między innymi: dwa wyjścia do Astro-
bazy i kina, trzy do Castoramy na zajęcia ręko-
dzielnicze, na basen, do manufaktury słodyczy, 
na lotnisko. Zorganizowaliśmy dwie wycieczki 
autokarowe: do Runowa do wioski westerno-
wej oraz do Kozienic na basen i Królewskich 
Źródeł na ognisko. Aby upowszechnić wiedzę  
o naszym regionie radomskim zorganizowa-
liśmy wycieczkę do Muzeum Wsi Radom-
skiej. Podczas rajdu pieszego dzieci i młodzież 
poznali również piękno okolic Garbatki Letni-
sko.

Na przełomie czerwca i lipca Prezydent 
Miasta Radomia, MOSiR oraz Radomski Okrę-
gowy Związek Piłki Nożnej zorganizowali tur-
niej piłki nożnej „Z podwórek na stadiony” 
– MINIMUNDIAL. Drużyna „Ustronia” pod 
opieką pana Mieczysława Zawiszy zdobyła III 
miejsce. Nagrodą jest wyjazd drużyny na fina-
łowy mecz pucharu Polski w maju 2019 roku.

W dniach 16 – 27 lipica na terenie PSP nr 
9 odbył się turniej piłki nożnej „O mistrzostwo 
USTRONIA”. W turnieju brało udział 13 drużyn.

Zakończenie Akcji Lato 
2018 odbyło się w Klubie Osie-
dlowym Ustronie. Wśród zapro-
szonych gości byli: Prezydent 
Miasta Radomia Radosław 
Witkowski, radna miasta Rado-
mia Magdalena Lasota, przed-
stawicie Rady Nadzorczej SM 
Ustronie: Ireneusz Owczarek 
(przewodniczący Rady Nadzor-
czej), Marek Rożniata (przewod-
niczący Komisji Społeczno - Kul-
turalnej), Marianna Zwierzyk, 
Józef Kosowski, Józef Karasiński 
oraz Zarząd SM Ustronie - Piotr 
Skoczylas - Prezes Zarządu i Robert Pyzara - 
Członek Zarządu , Główny Księgowy, trener pił-
karski Mieczysław Zawisza. Imprezę rozpoczęły 
przedstawienia teatralne każdej ze świetlic. 
Następnie zaproszeni goście wręczali nagrody 
za konkursy, które były przeprowadzane  
w trakcie trwania wakacji. Były to miedzy 
innymi: Turniej piłki nożnej „O mistrzostwo 
Ustronia”, turniej darta, Międzyświetlicowy 
turniej piłki nożnej, konkurs plastyczny, 
wokalny. Nagrodzone zostały również dzieci, 

które przez cały czas trwania wakacji udzie-
lały się na rzecz świetlic oraz nasi niezawodni 
wolontariusze z Wolontariatu POKOLENIE: 
Piotr Baczkowski i Jakub Urbański. Dziękujemy 
wszystkim osobom, które pomagały Działowi 
Społeczno - Kulturalnemu w trakcie trwania 
„Akcji Lato”: rodzicom, dziadkom, radnej mia-
sta Radomia Pani Magdalenie Lasocie, wolon-
tariuszom Stowarzyszenia „Nasze ustronie”  
i Wolontariatu POKOLENIE.

Do zobaczenia w roku szkolnym...

Dział PSK

Dokończenie ze strony 1.

Dokończenie ze strony 1.

Wspomnienie Akcji Lato 2018

Kolonia letnia 2018 do Stegny
Odbyły się dwie wycieczki autoka-

rowe: do Elbląga do Rodzinnego Parku 
Rozrywki oraz do Jantaru do ART. Inwa-
zja Owadów oraz na wystawę STAR WARS  
z klocków Lego. Dzieci zwiedziły również 
Muzeum Bursztynu w Stegnie. Prowadzone 
były zajęcia edukacyjne, integracyjne, pla-
styczne, muzyczne i teatralne, które miały 
na celu odkrycie talentów uczestników 
kolonii.

W czasie kolonii przeprowadzony 
został 20 - godzinny program profilak-
tyczny. W wypoczynku uczestniczyło 40 
dzieci i młodzieży w wieku od 7 - 16. W cza-
sie trwania kolonii nad dziećmi sprawowało 
opiekę trzy wychowawczynie i kierownik 
oraz pielęgniarka. Cała kadra pedagogiczna 
jak co roku sprawowała opiekę nad dziećmi 
wolontarystycznie. Był to już szósty wyjazd 

zorganizowany wraz ze Spółdzielnią Miesz-
kaniowa „USTRONIE”.

Zarząd Stowarzyszenia „Nasze ustro-
nie” bardzo dziękuje Radnej Miasta Rado-

mia Pani Magdalenie Lasocie w organizacji 
oraz przebiegu wyjazdu dzieci i młodzieży 
na kolonię.

Zarząd Stowarzyszenia „Nasze ustronie”
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„Promieniowanie Ojcostwa”
„Promieniowanie Ojcostwa” – pod takim hasłem obchodzony będzie 

14 października XVIII Dzień Papieski.
Towarzyszyć mu będą liczne wydarzenia duchowe i kulturalne zarówno 

w Polsce, jak i w środowiskach polonijnych. Hasło tegorocznego Dnia Papie-
skiego zaczerpnięte jest bezpośrednio z dramatu Karola Wojtyły z 1964 roku 
– Promieniowanie ojcostwa. Jest ono zaproszeniem do zgłębiania nauczania 
Papieża Polaka, szczególnie zaś w aspekcie ojcostwa ziemskiego, jak i boskiego. 
To wyjątkowe święto przeżywane jest co roku w niedzielę poprzedzającą 
wybór Polaka na Stolicę Piotrową. Działo się to pamiętnego 16 października 
1978 roku, dokładnie 40 lat temu. Obchody Dnia Papieskiego włączają się 
także w radosne świętowanie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Każdego roku Dzień Papieski jest wydarzeniem nie tylko duchowym, ale 
również kulturalnym. Obchodom w wielu miastach towarzyszyć będą liczne 
koncerty, biegi i miasteczka rodzinne organizowane przez stypendystów.

Tego dnia będzie prowadzona zbiórka publiczna i przykościelna na 
fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jest ona organi-
zatorem Dnia Papieskiego, a swoim programem obejmuje zdolną młodzież 
pochodzącą z niewielkich miejscowości. Obecnie pod jej opieką jest blisko 
2000 stypendystów z całej Polski. Są to uczniowie szkół podstawowych (po 
pierwszym semestrze VII klasy), gimnazjów, szkół średnich i studenci.

Fundacja wspiera podopiecznych swoją pomocą przez wszystkie etapy 
kształcenia. Organizuje dla nich wakacyjne obozy integracyjno-formacyjne,  
w czasie których stypendyści mają okazję się zintegrować, poznać bogac-
two kulturalne odwiedzanego regionu oraz pogłębić swoją relację z Panem 
Bogiem. Wakacyjne turnusy Fundacji odbywają się w miastach, do których 
pielgrzymował św. Jan Paweł II. W tym roku studenci odwiedzili Koszalin, a ich 
młodsi koledzy byli w Kielcach.

 Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” co roku przeznacza około 12 
milionów złotych na stypendia. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia oka-
zywanego przez ludzi dobrej woli, którzy w ten dzień wrzucają pieniądze 
do puszek.  Za wszelkie gesty życzliwości jesteśmy ogromnie wdzięczni  
i o wszystkich naszych darczyńcach pamiętamy w modlitwach.



zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrzega sobie prawo doko-
nywania zmian w nadesłanych tekstach (np. korekta do-
strzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów etc.), 
a także innych 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 od-
mowę publikacji takich materiałów.

WAŻNE TELEFONY
SM USTRONIE

●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

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 – 309 316 934 oraz 665 863 300 
Jednostka C – 607 101 809
Jednostka M – 309 316 934 oraz 665 863 300

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045
POGOTOWIE DŹWIGOWE

W SM USTRONIE




