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FERIE, FERIE...I PO FERIACH...... Wiosenne
porządki...Spółdzielnia Mieszkaniowa “Ustronie” przygotowała w czasie ferii zimowych 

ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dzieci oprócz świetnej zabawy w  świe-
tlicach osiedlowych mogły uczestniczyć w zajęciach  plastycznych, muzycznych 
czy zręcznościowych. 

Dokończenie na stronie 3.

Psie kupy i zanieczyszczone nimi 
trawniki to problem, który nadal nęka 
nasze osiedle. Jak widać, idąc chodnikiem 
wielu właścicieli swoich pupili jest odpor-
nych na walkę z tym nieprzyjemnym pro-
blemem. 

Przez ostatnie lata w Radomiu odbywały 
się rokrocznie akcje propagujące czystość w 
mieście. Miały one na celu przekazanie dzie-
ciom, młodzieży i ich rodzicom, a wresz-
cie wszystkim mieszkańcom tego, że należy 
sprzątać nieczystości po swoim pupilu. Czy 
naprawdę tak się stało? Ile procent ludzi na 
naszym osiedlu i w mieście sprząta kupy po 
swoim psie? Uważam, że jeszcze zbyt mało, 
wystarczy spojrzeć na trawniki i tereny przy 
blokach, a ich widok odstraszy nas na dobre. 

Sama jestem właścicielką suczki i zwy-
kle odwiedzamy na spacerze te same miej-
sca. Wiem, że gdybym przestała sprzątać po 
swoim psie wkrótce chodziłabym po jego 
odchodach. Jednak widzę, że wielu właścicie-
lom, miłośnikom czworonogów nie przeszka-
dza, że zostawiają na środku trawnika lub na 
chodniku kupę swojego pupila. Gdzie tu kul-
tura posiadania psa ? Gdzie dbanie o czystość 
swojego otoczenia?

W miesiącu październiku 2013 roku powstała na naszym osiedlu Orkiestra Dęta “Ustronie”. 
Orkiestra działa przy Społecznym Ognisku Artystycznym Radom-Ustronie, które ma 

Orkiestra Dęta na USTRONIU

W dniu 4 marca 2014r. odbyło się spotkanie w Klubie Osiedlowym Spółdzielni Mieszkanio-
wej „USTRONIE” ul. Sandomierska 14, dla kobiet w ramach cyklu „Zadbaj o Siebie”. 

Spotkanie prowadzone było przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlo-
wej w Warszawie, Delegatura w Radomiu P. Grażynę Zarębę oraz P. Katarzynę Janiec.

Spotkanie z cyklu poświęconego prawom 
konsumenta

Dokończenie na stronie 3.

Dokończenie na stronie 2.

swoją siedzibę przy 
ul. Sandomierskiej 13. 
Orkiestra została zało-
żona przez P. Józefa 
Kosowskiego – Dyrek-
tora w/w Ogniska. 
Członkami są słu-
chacze ogniska oraz 
muzycy grający wcze-
śniej w różnych orkie-
strach dętych w Rado-
miu.

Dokończenie na stronie 3.
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Wtorki były dniem wyjścia do kina 
“Helios”, środy wyjściem na lodowi-
sko. W świetlicach były przygotowane 
liczne konkursy, m.in: “ Mam talent”, 
“Piłkarzyki”, “Kalambury” czy “Kocham 
Cię Polsko”.

Dokończenie ze strony 1.

FERIE, FERIE...I PO FERIACH......
W Klubie Osiedlowym mali “Ustro-

niacy” mogli tańczyć na Karnawałowym 
Balu , śpiewać na “Karaoke”. Odbył się 
turniej darta, turniej ping-ponga, czy 
wzbudzający wiele emocji Zimowy Mię-
dzyświetlicowy Turniej Sportowy. 

Mieliśmy  spotkanie z policjant-

kami oraz  pedagogiem d/s uzależnień. 
Niestety zima w tym roku nas nie 

zaskoczyła – śnieg się niestety nie poja-
wił, dlatego nie odbył się zaplanowany 
dużo wcześniej kulig. Dzieci uczest-
niczyły w ognisku na MOSiR “Borki”. 
Było pieczenie kiełbasek, gorąca her-
bata i harce na świeżym powietrzu. 

Na boisku PSP nr 9 odbył się  
XX Zimowy Turniej Piłki Nożnej” pt.  
“O białą piłkę”, który jak co roku cieszył 
się dużym powodzeniem wśród chłop-
ców (i dziewczynek) z całego Rado-
mia, gdyż są to jedyne w naszym mie-
ście rozgrywki odbywające się na świe-
żym powietrzu.

Ostatniego dnia ferii odbyło się 
uroczyste zakończenie “Akcji Zima 
2014”, na którym zostały rozdane 
puchary, dyplomy, nagrody z konkur-
sów odbywających się w czasie ferii. 
Aby wręczyć wszystkie trofea przybyli 
do nas: Pan Andrzej Łuczycki - prze-
wodniczący Rady Nadzorczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Ustronie”, Pan

Krzysztof Jasiński - przewodni-
czący Komisji Społeczno - Kulturalnej, 
członek Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Ustronie”, Pan Arka-
diusz Michalski - członek Rady Nadzor-
czej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustro-
nie”, Pan

Jerzy Sowa - członek Rady Nad-
zorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ustronie”, Pan

Mieczysław Zawisza - trener, opie-
kun piłkarzy w Turnieju Piłki Nożnej  
„O Białą Piłkę” oraz Pani Iwona Ska-
wińska – przedstawicielka Rady Miasta 

 
Ściany klubu zdobiły piękne prace 

plastyczne, które zostały wykonane na 
konkurs pt. “W krainie zimy”.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
wsparli ferie na “Ustroniu”, Panu Pre-
zydentowi Andrzejowi Kosztowniakowi 
za objecie patronatem naszej akcji, 
Panu Dariuszowi Wójcikowi – Przewod-
niczącemu Rady Miasta za przekaza-
nie nagród w Międzyświetlicowym Tur-
nieju Sportowym, Panu  Radosławowi 
Witkowskiemu – posłowi na Sejm VI RP 
za przekazanie nagród w XX Turnieju  
“O Biała Piłkę”, Piekarni Fogiel & Fogiel 
za przekazanie słodkiego poczęstunku 
dla uczestników “Akcji Zima 2014”, 
dyrekcji  PG nr 2 za udostępnienie sali 
gimnastycznej  “Akcji zima-Ustronie 
2014”oraz wolontariuszom z Wolonta-
riatu “POKOLENIE”.

AJ

Na lodowisku

spotkanie z policjantkami

Turniej Sportowy
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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 – 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.

Podczas spaceru co kilka kroków 
możemy natrafić na niemiłą niespodziankę. 
Chyba najgorsze jest to, że nie tylko na 
trawnikach, ale również na nieogrodzonych 
placach zabaw zalegają ich dziesiątki. Wła-
ściciele czworonogów muszą mieć świado-
mość, że zwierzęce często zakażone paso-
żytami odchody są niebezpieczne dla zdro-
wia dzieci bawiących się w piaskownicach. 
Taka niewinna zabawa w kontakcie z psimi 
nieczystościami może wywołać choroby 
układu pokarmowego i przykre konsekwen-

POGOTOWIE TECHNICZNE:
601 602 045

Dokończenie ze strony 1.

Przy w/w ognisku powstała także kapela 
“Ustroniacy”, która wykonuje muzykę od kla-
sycznej do biesiadnej.

Dnia 24 stycznia 2014 roku w Klubie 
Osiedlowym “Ustronie”, z którym powstała 
Orkiestra oraz Kapela współpracują, odbył 
się pierwszy występ Orkiestry Dętej “Ustro-

Wiosenne porządki……
cje dla zdrowia maluchów. 

Nie puszczajmy swoich zwierzaków 
bez opieki i nie wyprowadzajmy na toaletę  
w miejsca gdzie bawią się dzieci. 

Już szczeniaka możemy przyzwyczajać 
do załatwiania swoich potrzeb w wybranym 
przez nas miejscu i uczyć go załatwiania na 
komendę. Jak to zrobić? Jeśli pies ma stałe 
godziny karmienia i w miarę ustalone spa-
cery, nie sprawi nam to problemu. Wypro-
wadzajmy psiaka w jedno wybrane przez nas 
miejsce. Luzujemy psu smycz i mówimy, 

że ma załatwić swoją potrzebę. Tu możemy 
wypowiedzieć dowolną komendę np. załatw 
się lub zrób. Słowo jakie wybierzemy nie 
ma znaczenia, ale ważne żeby było uży-
wane stale. Jeśli pies załatwi się chwalimy 
go i może dostać smakołyk. Nawyk załatwia-
nia na komendę wykształci się u psa dzięki 
naszej konsekwencji i cierpliwości. Dalszy 
spacer odbędzie się już bez nieprzewidzia-
nych niespodzianek. 

Katarzyna Starzomska
Centrum Szkolenia Psów „Aslan”

Orkiestra Dęta na USTRONIU
nie” oraz Kapeli “Ustroniacy”. Koncert odbył 
się z okazji Dnia Babi i Dziadka.

Publiczność przyjęła muzyków entuzja-
stycznie, sala wypełniona była po brzegi.

Działalność Orkiestry oraz Kapeli pro-
wadzona jest społecznie.

PSK

Głównym tematem spotkania były umowy 
zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa oraz 
umowy zawierane na odległość.    

W trakcie spotkania P. Katarzyna Janiec 
przedstawiła, prezentację, z której zgroma-

dzeni dowiedzieli się jak postępować w sytu-
acji pochopnie dokonanego zakupu np. na róż-
nego rodzaju pokazach czy też przez Internet, 
poznali przysługujące konsumentom prawa 
m.in. do odstąpienia w terminie 10 dni od 
umowy zawartej:

- poza lokalem przedsiębiorstwa - od dnia 
jej zawarcia 

- umowy zawartej na odległość (przez 
Internet) – od dnia otrzymania towaru a gdy 
umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej 
zawarcia.

O m ó w i o n o 
także zagadnie-
nie dot. reklama-
cji towarów - ter-
min ustosunkowania 
się przedsiębiorcy 
do roszczeń konsu-
menta jak również 
obowiązki sprze-
dawcy i uprawnie-
nia reklamującego.

W dalszej czę-
ści spotkania P. Gra-
żyna Zaręba prze-
kazała uczestnikom 
informację związane 
z akcją „Bezpieczny 
Senior”, której orga-

nizatorami są t.j.: Inspekcja Handlowa Policja, 
Straż Pożarna, Pomoc Społeczna, SANEPID, 
czy Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Senio-
rów wprowadzona została Karta Pierwszy Kon-
takt dzięki, której Seniorzy uzyskują bezpłatną 
pomoc i porady od wskazanych Instytucji 

w ramach swoich kompetencji w  zakresie 
potrzeb zainteresowanych.

Zainteresowanym rozdane zostały ulotki 
oraz Karta Pierwszy Kontakt  

PSK

Spotkanie z cyklu poświęconego prawom konsumenta
Dokończenie ze strony 1.



-4-

Walentynkowe spotkanie autorskie Wojciecha Dąbrowskiego
12 lutego 2014r. w Klubie Osiedlowym 

„Ustronie” odbyło się wyjątkowe „WALEN-
TYNKOWE SPOTKANIE AUTORSKIE  
Z WOJCIECHEM DĄBROWSKIM” - piosen-
karzem, satyrykiem, autorem wierszy i piose-
nek, dziennikarzem, nauczycielem.  Pomimo 
deszczowej pogody, sala wypełniona była  po 
brzegi. Wojciech Dąbrowski jest laureatem 
telewizyjnej „Szansy na sukces”, dyrektorem 
artystycznym Ogólnopolskich Festiwali Pio-
senki Retro im. Mieczysława Fogga. Prowa-
dzi własny „Muzyczny Kabaret:. Od 5 lat dru-
kuje teksty satyryczne w tygodniku „Passa”  
i występuje na „Giełdach Satyry Politycznej”. 
Program poprowadził Czesław Banaszczyk. 
Wojciech Dąbrowski zaprezentował swoje 
wiersze miłosne, oraz zabawne teksty saty-
ryczne o tematyce politycznej. Śpiewał wraz  
z publicznością muzyczne przeboje: „Miłość 
jest hazardem”, Tańczy póki miłość trwa”, 

Nasz syn Filip Wojtunik 
urodził się 04.04.2005 roku. 
Po porodzie zdiagnozowano 

u niego zespół wad wro-
dzonych Vacterl. Jako mały 

chłopczyk Filip przeszedł 
kilka operacji korygujących 

i naprawiających to,  
co natura popsuła. 

Podaruj
1 % podatku

dla Filipa

Aby przekazać 1% wystarczy wpisać  
do PIT-u dane fundacji nr KRS oraz 
imię i nazwisko osoby obdarowanej, 
resztą zajmie się Urząd Skarbowy. 

Z całego serca dziękujemy
wszystkim darczyńcom.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 

KRS: 0000037904
Cel szczegółowy 1%:
Filip Wojtunik (8903)

Niestety nie udało się zrobić wszystkiego 
od razu, dlatego Filip jest teraz pod stałą kon-
trolą wielu lekarzy specjalistów. Wymaga rów-
nież stałego wspomagania, ciągłej rehabilita-
cji i stymulacji do rozwoju. Przed nami kolejne 
etapy leczenia operacyjnego. Niestety koszty 
planowanych zabiegów i rehabilitacji przekra-
czają nasze możliwości finansowe. W związku 
z tym w imieniu naszego syna zwracamy się do 
Państwa z  prośbą o pomoc finansową i prze-
kazanie

1 % podatku – to nic nie kosztuje

„Spanish eyes”, „Only you”, „Padam, padam” 
- z repertuaru Edith Piaf z własnymi polskimi 
tekstami. Publiczność wysłuchała prawie 

3-godzinnego programu z dużą przyjemnością. 
Dla wszystkich był to wieczór pełen niezapo-
mnianych wrażeń. Na wieczorku swoją obec-
nością zaszczycił nas Wiceprezydent Rado-
mia – Krzysztof Ferensztajn, któremu  pro-
gram poetycko – muzyczny bardzo się podo-
bał i który przejawiał zainteresowanie następ-
nymi tego rodzaju występami. Na zakończenie 
spotkania były gromkie brawa publiczności, 
owacje na stojąco, bisy. Wojciech Dąbrow-
ski oczarował nas wszystkich: sympatyczny, 
miły, skromny człowiek pełen ciepła i pogody 
ducha. Wielki talent poetycki, aktorski, 
wokalny. Bawił nas poezją, piosenką i satyrą. 
Jego nastrojowe romantyczne wiersze miłosne 
i satyryczne teksty można by słuchać w nie-
skończoność. Pan Wojciech Dąbrowski zosta-
nie w naszych sercach.  Zapraszamy wszyst-
kich na kolejne wieczory z poezją i piosenką.

PSK
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Bogactwo natury - czarny bez
Czarny bez to jedna z najstarszych roślin 

wykorzystywanych do celów leczniczych, 
pospolicie występująca na terenie całej 

Europy, w tym w dużych ilościach w Polsce. 
Można ją też spotkać w kilku rejonach Azji. Bez 
lekarski, buzina, dziki bez to inne nazwy czar-
nego bzu.

Wykorzystywać można przede wszystkim 
kwiaty i owoce. Kwiaty na krzewie pojawiają się w 
okresie między majem a czerwcem, owoce nato-
miast w lipcu oraz sierpniu. Dobroczynny wpływ 
rośliny na ludzki organizm wynika z bogactwa 
cennych składników, począwszy od olejków ete-

rycznych, poprzez witaminy A, B1, B2, C, wapń, 
potas, sód, glin i żelazo, pektyny i kwasy owo-
cowe, na garbnikach kończąc. Należy pamiętać, 
że wszystkie części czarnego bzu zawierają tru-
jącą substancje – glikozyd sambunigrynę, dla-
tego nie wolno spożywać ich na surowo. W pro-
cesie gotowania i suszenia, substancja ta wytrąca 
się i bez czarny można spożywać bez żadnych 
obaw. Owoce muszą być dojrzałe.

W medycynie ludowej wykorzystywano 
wszystkie części czarnego bzu, czyli kwiat, owoc, 
liście, korę i korzeń. Prócz leczniczych syropów, 
inhalacji, maści, olejków, herbatek i naparów, 

roślina służy do przygotowywania dżemów, mar-
molad, konfitur, galaretek oraz likierów i nale-
wek.

Czarny bez przede wszystkim stosowany 
jest w zwalczaniu przeziębień i podnoszeniu 
odporności układu immunologicznego na infek-
cje i choroby. Herbatki oraz napary mają wła-
ściwości rozgrzewające, napotne i wykrztuśne. 
Roślina ta wspomaga leczenie stanów zapal-
nych, np. jamy ustnej i gardła. Naparem z czar-
nego bzu można przemywać skórę skłonną do 
trądziku i stanów zapalnych. Herbatki z kwiatów 
lub owoców czarnego bzu działają moczopęd-
nie i oczyszczająco (łagodnie działa na zaparcia). 
Owoce mają także właściwości przeciwbólowe .

Cyt. Sekcja Organiz. i Rozl. z N.F.Z,.Sz.S.



KINO HELIOS   ul. Poniatowskiego 5, 26- 610 Radom
Rezerwacja tel.: 48 362-80-50,  Rezerwacja i sprzedaż biletów on – line: www.helios.pl

POLUB NAS NA

Scooby-Doo!
Upiór w operze
16 MARCA (ND) GODZ. 10:30

Scooby-Doo! Maska
Błękitnego Sokoła
30 MARCA (ND) GODZ. 10:30

Szczegóły na www.helios.pl



zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrzega sobie pra-

wo dokonywania zmian w nadesłanych tekstach (np. korek-
ta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów etc.),  
a także innych zmian wynikających z zasad edytorskich lub 
kultury języka. Autor nadesłanego materiału może w nim wy-
raźnie zastrzec brak zgody na jakiekolwiek zmiany w swo-
im materiale. Redakcja zastrzega sobie odmowę publikacji  
takich materiałów.

Rozważania
Odkryj światło w człowieku

Dopiero kiedy odkryjemy wewnętrzne 
światło, które świeci w każdym  

z nas (por. J 1,9), zrozumiemy jego praw-
dziwe bogactwo. Wielu dociera jedynie 
do zewnętrznej skorupy: do piękna ciała 
albo jego braku. Niektórzy wnikają do 
charakteru i oceniają ludzi według niego. 
Lecz tylko nieliczni odkrywają ten poziom, 
na którym człowiek jest latoroślą w win-
nym krzewie – obrazem przemienionego 
Chrystusa. Aby tam spotkać swego bliź-
niego, trzeba wyzwolić się ze wszystkiego, 
co on posiada, a trwać tylko przy tym, kim 
on jest. To całkiem łatwe dla każdego, kto 
sam jest przemieniony w swoim centrum.

(Wilfrid Stinissen)




