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Dobre zmiany na Ustroniu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustro-
nie” w Radomiu działając w oparciu o art.8.3 
ust.6 Ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych oraz § 31 Statutu Spółdzielni uprzej-
mie zaprasza na Walne Zgromadzenie, które 
odbędzie się w dniu 12 czerwca 2015r. o godz. 
17 00 w sali gimnastycznej Publicznego Gim-
nazjum nr 2 im. Adama Jerzego Czartory-
skiego ul. J. Gagarina 19 w Radomiu.

Uczestnikami Walnego Zgromadzenia 

mogą być wyłącznie członkowie Spółdzielni 
oraz przedstawiciele ustawowi członków nie 
mających zdolności do czynności prawnych 
lub członków z ograniczoną zdolnością do 
czynności prawnych.

Osoby prawne będące członkami Spół-
dzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu 
przez ustanowionego w tym celu pełnomoc-
nika.

ZARZĄD S.M. “USTRONIE”

Nowe
perspektywy 
dla Ustronia

K.R. Zbliża się Walne Zgromadzenie 
Członków SM USTRONIE. W jaki sposób 
chciałby Pan zachęcić mieszkańców do 
udziału?

A.Ł.: Walne Zgromadzenie jest najwyż-
szym organem Spółdzielni. W obradach biorą 
udział członkowie i do nich należy uchwalanie 
kierunków rozwoju działalności gospodar-
czej Spółdzielni oraz działalności społecznej 
i kulturalnej a także podejmowanie uchwał  
w istotnych sprawach Spółdzielni. Dlatego też 
ważnym jest udział w takim zebraniu – a jest 
ono raz w roku.

Dokończenie na stronie 2.

WALNE ZGROMADZENIE

Termomodernizacja budynków, poprawa infrastruk-
tury technicznej, wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, 
rozwiązanie problemu niebilansowania się wody za lata 
ubiegłe – o obecnej sytuacji w Spółdzielni mówi Prezes 
Zarządu Piotr Skoczylas.

Piotr Skoczylas: W 2014 roku wykonana została kom-
pleksowa termomodernizacja dwóch budynków miesz-
kalnych wraz z utylizacją azbestu przy ul. Osiedlowej 17 
i Osiedlowej 17A. Ze środków funduszu remontowego 
wykonano następujące prace:

Dokończenie na stronie 2.

- rozmowa  
z Andrzejem 

Łuczyckim Prze-
wodniczącym 

Rady Nadzorczej 
SM Ustronie - 

Radnym kadencji 
2014-2018 Rady 

Miejskiej  
w Radomiu

• malowanie klatek schodowych – 103 
szt.,

• remont dachów – 1990 m2

• ocieplenie stropodachów 3232 m2 
• ocieplenie piwnic – 1598 m2

• remont balustrad balkonowych - 61 
szt.

• kompleksowa modernizacja balko-
nów – 130 szt.,

• instalacja osłon balkonowych – 536 
szt.,

• montaż daszków nad balkonami – 
215 szt.,

• roboty drogowe - 2710 m2

• doposażenie placów zabaw – 13 szt.
• remont kapitalny dźwigów osobo-

wych – 3 szt.,
• wymiana wciągarek do dźwigów oso-

bowych – 8 szt.,
• budowa osłon śmietnikowych – 15 

szt.,
• wykonanie remontu sali narad przy 

ul. Wyścigowej 19 i sali w Klubie Osie-
dlowym przy ul. Sandomierskiej 14,

• przebudowa dwóch kładek dla pie-
szych : Sandomierska 10 -14, Komando-
sów 4 -2,

• rozbiórka kładki i budowa muru 
oporowego Komandosów 4 w kierunku 
pawilonu Gagarina 4,

K.R.: Bardzo ważnym w Spół-
dzielni jest problem niebilansowania 
się wody za lata ubiegłe. 

Piotr Skoczylas: Na podstawie 
przeprowadzonej konsultacji ze specja-
listami w tej dziedzinie Zarząd przed-
stawił szczegółowe rozwiązanie, które 
uzyskało pozytywną opinię biegłych 
i zostało zaakceptowane przez Radę 
Nadzorczą.

 
K.R.: Jako Prezes Zarządu często 

podkreśla Pan konieczność zwiększa-
nia bezpieczeństwa na naszym osie-
dlu.

Piotr Skoczylas: W roku 2014 na 
podstawie przeprowadzonych spotkań 
z mieszkańcami poszczególnych jedno-
stek zostało zainstalowanych 16 kamer 
przenośnych w klatkach schodowych  
w budynkach mieszkalnych, gdzie 
występowało duże zagrożenie bezpie-
czeństwa dla mieszkańców. 
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Kamery te są podłączone do osiedlo-
wego systemu, który jest monitorowany 
przez 24 godziny przez firmę ochro-
niarską KERIM. W przypadku zaistnie-
nia zagrożeń na podstawie obserwacji 
w centrum monitorowania 16 kamer sta-
cjonarnych oraz 16 kamer przenośnych 
do tych miejsc wysyłany jest patrol inter-
wencyjny. W 2015 r. planujemy dodat-
kowo instalację 16 kamer stacjonarnych 
w najbardziej niebezpiecznych miej-
scach wskazanych przez mieszkańców, 
a także Policję i Straż Miejską.Te działa-
nia znacznie zwiększą poziom bezpie-
czeństwa mieszkańców.

K.R.: W 2015r. zostanie zakoń-

czony proces modernizacji hydroforni 
i sieci wodociągowych przekazanych 
Wodociągom Miejskim. 

Piotr Skoczylas: W tym roku po 
zakończeniu tych prac zostaną zainsta-
lowane wodomierze główne we wszyst-
kich budynkach jednostek A, B, C, (wcze-
śniej zainstalowano takie wodomierze w 
jednostkach M i P). Spółdzielnia będzie 
rozliczać się z Wodociągami Miejskimi 
za dostawę wody na podstawie tych 
wodomierzy. Nie będziemy musieli więc 
płacić za straty wody powstające w sie-
ciach wodociągowych pomiędzy hydro-
forniami a poszczególnymi budynkami 
mieszkalnymi.

K.R.: Jakie działania Spółdzielnia 
planuje jeszcze w 2015r.?

Piotr Skoczylas: W 2015 r. rozpo-
czynamy dwa duże programy inwesty-
cyjne:

a) Program likwidacji piecyków gazo-
wych w łazienkach oraz montaż insta-
lacji centralnie ciepłej wody w lokalach 
mieszkalnych. W tym roku prace te będą 
wykonane w budynku przy ul. Sando-
mierskiej 16.

b) W 2015 r. ramach programu powtór-
nej termomodernizacji budynków miesz-
kalnych, które zostały ocieplone według 
starej technologii w latach 80 i 90 
zostaną wykonane następujące prace:

• powtórna termomodernizacja 
budynku mieszkalnego przy ul. San-
domierskiej 30 oraz pawilonu przy ul. 
Gagarina 4

Dokończenie ze strony 1.

Dobre zmiany na Ustroniu

Dokończenie ze strony 1.

Nowe perspektywy dla USTRONIA
K.R.: Jakie istotne działania podej-

muje Rada Nadzorcza i Zarząd, które mają 
bezpośredni wpływ na poprawę funkcjo-
nowania Spółdzielni?

A.Ł.: Celem i przedmiotem działalno-
ści Spółdzielni jest głównie zaspakajanie 
potrzeb mieszkaniowych naszych członków 
i ich rodzin. Jako Zarządca nieruchomości, 
Spółdzielnia zobowiązana jest do utrzyma-
nia zasobów w należytej kondycji, sprostaniu 
aktualnym wymogom technicznym, co wiąże 
się z corocznym dokonywaniem niezbędnych 
prac remontowych, modernizacyjnych oraz 
innych niezbędnych prac poprawiających 
komfort życia naszych mieszkańców.

Rada Nadzorcza rokrocznie w planach 
remontowych uwzględnia wszelkie tego typu 
prace. Dzięki tym działaniom bloki na Ustro-
niu stają się ciepłe, estetyczne, powstają nowe 
chodniki, schody na terenie osiedla, powstają 
nowe zatoki parkingowe, place zabaw dla 
dzieci. Jednym słowem Ustronie zmienia 
swoje oblicze.

K.R.: To prawda, Ustronie zmienia 
swoje oblicze, a co z ulicami i kładkami dla 
pieszych?

A.Ł.: Temat ulic i kładek nad ulicami San-
domierską i Osiedlową jest jednym z waż-
niejszych działań podjętych przez Radę Nad-
zorczą i Zarząd Spółdzielni.Jak wiadomo 
zarówno ulica Sandomierska jak i Osiedlowa 
są to ulice miejskie i w gestii Gminy Mia-
sta Radomia jest dokonywanie ich remon-
tów. Spółdzielni rokrocznie ponawia wnioski 
dot. ich przebudowy. Podobna sytuacja jest  
z kładkami. W roku 2010 Spółdzielnia doko-
nała wydzielenia nieruchomości gruntowych, 
na których posadowione są kładki i przeka-
zała je do Gminy Miasta Radomia.

K.R.: A kładki…?
A.Ł.: Kładki nad ulicami Sandomierską  

i Osiedlową w świetle przepisów są to obiekty 

mostowe, które wraz z urządzeniami oraz 
instalacjami stanowią drogę, są jej częścią 
składową a więc są własnością Gminy. Spół-
dzielnia prowadzi rozmowy z przedstawi-
cielami Miasta w sprawie przyspieszenia ich 
remontu.

K.R.: Nowego wyglądu nabiera też 
Park Ustronie…

A.Ł.: To prawda. Dzięki zaangażowaniu 
Spółdzielni i decyzji właśnie Walnego Zgro-
madzenia teren pod park został przekazany 
do Gminy. Tak duży teren zielony, bez możli-
wości zagospodarowania ze względu na bie-
gnący wzdłuż ciek wodny to idealne miejsce 
na park.

W tym roku Gmina w uzgodnieniu ze 
Spółdzielnią wykona kolejny etap jego roz-
budowy. Park wzbogaci siłownia i duży plac 
zabaw z wieloma atrakcyjnymi urządzeniami 
zabawowymi. Nie zabraknie też nowych 
chodników. Dzięki staraniom Rady Nadzor-
czej i Zarządu w budowę parku, oczko wodne 
zyska na swej atrakcyjności, bowiem w kolej-
nych etapach budowy planowany jest mon-
taż fontanny. To jednak nie wszystkie atrakcje, 
jakie będą w parku.

K.R.: W tym roku rusza rządowy pro-
gram „Senior-Wigor” zakładający wspar-
cie dla gmin w tworzeniu i prowadzeniu 
min. Dziennych domów Senior-Wigor. Jest 
pan autorem pomysłu na stworzenie takiej 
placówki na Ustroniu?

A.Ł.: Zgadza się. Radom jest miastem  
o wysokim odsetku osób starszych, którzy  
w dużej części zamieszkują na terenie 
naszego Osiedla- największego w mieście. 
Uważam, że Ustronie wymaga utworzenia 
na jego terenie placówki tego typu. Mam na 
względzie poprawę komfortu zdrowotnego 
osób starszych, promocję zdrowia i poprawę, 
jakości życia seniorów. Spółdzielnia przygoto-
wała koncepcję przystosowania pomieszczeń 

jednego z lokali na potrzeby uruchomienia 
Dziennego Domu „Senior-Wigor”.

Koncepcja ta przedłożona została Prezy-
dentowi miasta Radomia. Czekamy na dal-
sze decyzje. Spółdzielnia gotowa jest do udo-
stępnienia lokalu w każdej chwili.

K.R.: A co z najmłodszymi mieszkań-
cami naszego Osiedla?

A.Ł.: Jako jedyna Spółdzielnia w mieście 
mamy tak rozbudowany dział społeczno-kul-
turalny. Mamy prężnie działający Klub Osie-
dlowy i cztery świetlice dla dzieci. Od kilku 
lat jesteśmy współorganizatorem kolonii dla 
dzieci pochodzących z najuboższych rodzin. 
Co ważne, prowadzimy akcję dożywiania 
dzieci, które takiej pomocy potrzebują.

Na Ustroniu mamy bardzo ładne place 
zabaw dla naszych najmłodszych miesz-
kańców. Klub Osiedlowy organizuje mnó-
stwo przeróżnych konkursów, spotkań i zajęć 
zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

K.R.: Jakie są plany działania Rady 
Nadzorczej Spółdzielni na kolejne lata?

A.Ł.: Rada Nadzorcza za najważniejsze 
uznaje problemy zawarte w obszarze zale-
głości opłat czynszowych – zmniejszenie 
zadłużenia czynszowego poprzez zwiększe-
nie efektów windykacji, kontynuację działań  
w zakresie rozwiązywania problemu niebi-
lansowania się wody, utrzymania płynno-
ści finansowej Spółdzielni, poprawy poczu-
cia bezpieczeństwa mieszkańców. Podejmu-
jemy działania służące poprawie wizerunku 
Spółdzielni – odnawianie klatek schodowych, 
nasadzanie drzew i krzewów, naprawa chod-
ników i ciągów komunikacyjnych. Powyż-
sze zagadnienia są szczegółowo analizowane  
i dyskutowane przez Radę Nadzorczą i mają 
na celu zapewnienie godnego życia na 
naszym Osiedlu.

Działania te będą kontynuowane  
w latach następnych.
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• opracowana zostanie dokumen-
tacja powtórnej termomodernizacji 3 
budynków mieszkalnych przy ul. Osie-
dlowej 11, 19, 28.

W ramach programu poprawy 
infrastruktury technicznej planujemy  
w 2015 r.: 

a) wykonanie rozbiórki kładki  
z opracowaniem nowego rozwiązania 
komunikacyjnego Mega – Gagarina 2.

b) wykonanie przebudowy kładki 
przy ul. Sandomierskiej 14-16.

c) budowa boiska sportowego na 
jednostce „M”.

d) budowa altan śmietnikowych, 
remonty balkonów, chodników, budowa 
parkingów, remonty dźwigów i dachów 
oraz inne prace remontowe.

K.R: A co z kładkami nad ulicami 
miejskimi.?

Piotr Skoczylas: Zarząd wspólnie 
z członkami Rady Nadzorczej prowa-
dzi obecnie rozmowy z Prezydentem  
i Vice Prezydentem Miasta Radomia oraz 
Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji  
w sprawie remontów ze środków finan-
sowych Gminy Miasta Radomia 2-ch kła-
dek przy ul. Sandomierskiej i Osiedlo-
wej.

K.R.: W sezonie grzewczym 
2014/2015 obowiązuje nowy regula-
min rozliczania c.o. 

Piotr Skoczylas: Tak, ten regulamin 
został opracowany na podstawie wnio-
sków zgłoszonych przez mieszkańców. 
Regulamin został także skonsultowany  
z biegłym sądowym w zakresie roz-
liczania energii cieplnej, który wydał 
pozytywną opinię. Ze wstępnych ana-
liz wynika, że lokatorzy będą mieli w tym 
roku zwroty za c.o. tak jak w roku ubie-
głym. Duży wpływ na zmniejszenie kosz-
tów c.o. ma ograniczenie ogrzewania na 
klatkach schodowych i w piwnicach.

K.R.: Ważnym problemem dla Spół-
dzielni jest także brak lokali socjal-
nych, które powinna zapewniać Gmina 
Miasta Radomia.

Piotr Skoczylas: Obecnie w zaso-
bach Spółdzielni znajduje się 118 budyn-
ków mieszkalnych, w których zadłużeni 
lokatorzy posiadają sądowe wyroki eks-
misyjne z prawem do lokalu socjalnego.

Pomimo, że Gmina Miasta Rado-
mia ma ustawowy obowiązek zapewnie-
nia lokali socjalnych dla eksmitowanych 
lokatorów z powodu zadłużenia wobec 
Spółdzielni, w 2014 r. otrzymaliśmy jedy-
nie 4 lokale socjalne.

Zarząd Spółdzielni systematycz-
nie występuje do Gminy Miasta Rado-
mia o odszkodowania za brak przydzie-
lonych lokali socjalnych. W okresie od 
01.10.2011 r, do 30.04.2015 r. Spółdziel-
nia otrzymała odszkodowania z tego 
tytułu w wysokości 1 684 193,96 zł.

W 2015 r. Zarząd wraz z Przewod-
niczącym Rady Nadzorczej przedstawił 

propozycję Prezydentowi Miasta Rado-
mia rozwiązania tego problemu poprzez 
wybudowanie lokali socjalnych w 
ramach Programu Partnerstwa Publicz-
no-Prywatnego. Uważamy, że jest to 
skuteczny sposób rozwiązania zadłuże-
nia mieszkańców S.M. USTRONIE.

K.R.:  Jaka jest sytuacja ekono-
miczno-finansowa Spółdzielni?

Piotr Skoczylas: W 2014 r. Spół-
dzielnia uzyskała zysk netto w wysoko-
ści 433 314,45 zł.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że:
• w wyniku działań windykacyjnych 

wyegzekwowano od mieszkańców 
zadłużenie w wysokości 2 614 455 zł. 

• zostało zmniejszone zadłużenie 
czynszowe o 440 667,99 zł. w stosunku 
do 2013 r. 

• zostały zmniejszone koszty o 1 916 

863,90 zł. w stosunku do 2013 r. 
• wskaźniki płynności utrzymują się 

na bardzo dobrym poziomie.
W opinii i raporcie badania sprawoz-

dania finansowego Spółdzielni za 2014 
rok biegły rewident stwierdził, że przed-
stawia ono rzetelnie informacje i zostało 
sporządzone na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych 
oraz jest zgodne z przepisami prawa  
i Statutem Spółdzielni.

Biegły rewident pozytywnie ocenił 
także sytuację ekonomiczno-finansową 
Spółdzielni. 

Stabilna sytuacja finansowa, zre-
alizowane w 2014r. i planowane na 
2015r. działania stwarzają dobre per-
spektywy dla naszej Spółdzielni.
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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 – 607 101 809
Jednostka M – 880 916 505

POGOTOWIE DŹWIGOWE
W SM USTRONIE

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045

„POTAŃCÓWKI NA USTRONIU”

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu 
środowiska lokalnego Stowarzyszenie „Nasze 
ustronie” w sobotę 25 kwietnia 2015 roku  po 
raz pierwszy zorganizowało „Potańcówki na 
Ustroniu”.

Przed druga wojną światową wie-
czorki taneczne były na porządku dziennym. 
Osoby starsze często wspominają wieczorki 
taneczne, które w latach ich młodości orga-
nizowane były w mieście i cieszyły się wielką 
popularnością, stanowiąc formę bardzo kul-
turalnej i przyjemnej rozrywki. Wielokrotnie 
pojawiała się przy takiej okazji myśl, że miło 

byłoby powrócić do tej tra-
dycji. Postanowiliśmy ten 
pomysł realizować zarówno 
z myślą o seniorach, miesz-
kańcach naszego osie-
dla jak i wszystkich miesz-
kańcach miasta Radomia. 
Poprzez potańcówki wspie-
ramy przede wszystkim 
aktywność lokalną miesz-
kańców, która to działal-
ność jest 
j e d n y m 
z głów-

nych założeń statutowych 
Stowarzyszenia „Nasze 
Ustronie”

Zabawa była fenome-
nalna!!! Bawili się Radomia-
nie w każdym wieku.

Podziękowania dla 
Honorowego Patrona - Pre-
zydenta Miasta Radomia 
Pana Radosława Witkow-
skiego.

Za możliwość zorga-
nizowania w Galerii Klubu 

Osiedlowego „Ustronie” - „Potańcówek na 
Ustroniu” dziękujemy Radzie Nadzorczej  
i Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ustronie”.

Oprawę muzyczną zapewnił nam Zespół 
Muzyczny Radom-Ustronie - pod opieką 
Dyrektora - Pana Józefa Kosowskiego.

Kolejna „Potańcówka na Ustroniu”
- 30 MAJA 2015 o godz. 17.00

WSTĘP WOLNY !!!
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29 kwietnia 2015 roku w Galerii Klubu 
Osiedlowego „USTRONIE” odbył się koncert 
poetycko-muzyczny, którego głównym gościem 
był Andrzej Mędrzycki. - znanym dziennikarz, 
animator kultury i poeta. Spotkanie prowadziła 
dr Małgorzata Derfla.

Koncert składał się z trzech części: „Roz-
mowy z czasem”, „Romantica-romantica”, 
„Uśmiechnięty grymas”.

Autor przez 50 lat pracował jako dzienni-
karz prasowy, radiowy i telewizyjny. Teraz pisze 
wiersze i jak sam mówi „piszę, po prostu piszę, 
a wypełniając w ten sposób pustkę i samot-
ność próbuję jednocześnie znaleźć odpowiedź 
na pytanie, co w systemie zmiennych warto-
ści pozostawię po sobie. Dzięki poezji życie też 
może być inne. Nabiera kolorów, romantyki  
i ciepła, słowem większego sensu.

Wracam więc z lubością do okresu mło-
dzieńczych wyzwań, optymizmu i niekoń-
czących się ambicji szukając swoistego azylu  
w trudnej rzeczywistości”.

Andrzej Mędrzycki ukończył Akademię 
Wychowania Fizycznego  we Wrocławiu, Stu-
dium Dziennikarskie w Warszawie i Studium 
Nauczycielskie w Radomiu, które jest mu naj-
bliższe ze względu na wyjątkowego nauczycie-
la-profesora Stanisława Nowakowskiego, który 
potrafił zaszczepić studentom miłość do ojczy-
stego języka i nauczyć kultury żywego słowa, 
zafascynować poezją.

Autor dzielił się ze słuchaczami swoimi 
wspomnieniami, spostrzeżeniami, odczuciami 
i przemyśleniami odnoszącymi się również do 
różnych przejawów otaczającej nas trudnej rze-
czywistości. Podczas wieczoru autor zaprezen-
tował swoje teksty poetyckie. Były to wiersze 
szczere, mądre i piękne. Wiersze czytali przy-
jaciele autora: Jan Wulkiewicz i Mariusz Pyrka 
- laureaci konkursów recytatorskich, a słucha-
cze z przyjemnością ich wysłuchali.
Oto przykład twórczości - wiersz: „Daleki cel” 

Czemu źródła ciepła
Są wciąż tak dalekie
A bliskość w marzeniach
Niekończącym wiekiem?
 W mrocznych stronach świata
 Szukasz pocieszenia
 Życzliwości chwili 
 I zła potępienia.
Próbujesz wydobyć
Z huczącej topieli
Na próżno. Bo losu
Obraz się nie zmieni

„WIOSNA POEZJĄ PISANA”
Wieczór Autorski Andrzeja Mędrzyckiego w Klubie Osiedlowym „USTRONIE”

Podczas wieczoru wystąpili akordeonista 
Piotr Motyka – niezwykle zdolny uczeń Zespołu 
Szkół Muzycznych w Radomiu (13-krotny lau-
reat konkursów, 2-krotny zdobywca nagród 
Grand Prix, współpracujący z TVP) oraz młody 
wokalista Rafał Glimasiński z Ośrodka Kultury  
i Sztuki „Resursa Obywatelska”.

Na zakończenie odtworzona została pocz-
tówka dźwiękowa z pozdrowieniami od przyja-
ciela – tenora Andrzeja Kubackiego wraz z arią: 
„Wielka sława to żart”

Serdecznie zapraszamy na kolejne wie-
czory poetyckie do Klubu Osiedlowego 
„USTRONIE” przy ul. Sandomierskiej 14.

(J.M)
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Oferta dla naszych 
czytelników

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.

Książka Rak nie czyta książek. Ty prze-
czytaj i wygraj życie kosztuje 36,90 zł. Czy-
telnicy USTRONIA mogą ją nabyć w specjal-
nej promocyjnej cenie 29,60 zł, w Księgarni 
Wysyłkowej Wydawnictwa WAM. 

Aby uzyskać rabat, przy składaniu 
zamówienia należy podać kod ZD1.
Przy zamówieniu od 50.00 zł koszty wysyłki 
pokrywa Wydawnictwo WAM.

Księgarnia Wysyłkowa Wydawnictwa WAM
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

tel.: 12 62 93 260-261, 12 62 93 447, faks: 12 62 93 261

e.wydawnictwowam.pl

Rak to nie wyrok śmierci. Warto wal-
czyć z tą podstępną chorobą, która co roku 
dotyka milionów ludzi na całym świecie. 
Żeby jednak czynić to skutecznie, należy 
jak najwięcej o niej wiedzieć. 

Z pomocą przychodzi poradnik Rak 
nie czyta książek. To pozycja napisana 
przez dr Teresę Szpytmę, onkologa z dłu-
goletnim stażem pracy. Autorka dzieli się 
z czytelnikami zdobytym doświadczeniem 
zawodowym. W przystępny sposób stara 
się przedstawić informacje dotyczące 
powstawania nowotworów, ich lecze-
nia i sposobów na to jak zwiększyć swoje 
szanse na uniknięcie tej choroby. Stwo-
rzony przez nią poradnik jest skierowany 
zarówno do osób zdrowych, jak i do tych, 
które już zmagają się z rakiem. Autorka 
podchodzi do człowieka w sposób cało-
ściowy. Interesuje ją uzdrowienie ciała  
i umysłu chorego. Podkreśla wagę psy-
chiki w leczeniu chorób nowotworowych. 
Podpowiada, co warto zmieniać w swoim 
trybie życia i sposobie myślenia, by jak 
najdłużej pozostawać zdrowym.

Rak nie czyta książek, ale my 
możemy, a jeśli chcemy go pokonać, 
to nawet powinniśmy. Wiedza zawarta  
w przedstawionej pozycji to potężna broń, 
którą warto posiadać.

Magdalena Skrok




