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Ulotki na USTRONIU ...
Szanowni Mieszkańcy,

W dniach od 10-15 października 
zostały wrzucone ulotki wyborcze Pana 
Jana Pszczoły do skrzynek pocztowych 
w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ustronie”.

Przedstawiamy wyjaśnienie doty-
czące treści „informacji” przedstawionych 
przez Pana Jana Pszczołę w tych ulotkach.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej 
i Prezes Zarządu nie posiadają uprawnień 
do podejmowania jednoosobowych decy-
zji dotyczących Spółdzielni.

Zgodnie z obowiązującym Statutem 
SM „Ustronie” :

•	 Zarząd	 składa	 się	 z	 trzech	 osób,	
w	 tym:	 Prezesa,	 Zastępcy	 Prezesa	 d/s	
Technicznych i Głównego Księgowego – 
Członka	 Zarządu,	 wybranych	 przez	 Radę	
Nadzorczą.

•	 Zarząd	 podejmuje	 decyzje	 kole-
gialnie na posiedzeniach Zarządu w for-
mie uchwał.

•	 Rada	 Nadzorcza	 składa	 się	 z	 17	
osób. Jest także organem kolegialnym  
i podejmuje decyzje w formie uchwał.

Dlatego ani Przewodniczący ani 
Prezes nie podejmowali i nie podejmują 
jednoosobowo żadnych decyzji.

2. Nadwyżka finansowa na nie-
ruchomościach w 2011r. w kwocie 840 
026,61	zł.	a	nie	jak	twierdzi	Pan	Jan	Pszczoła	
kwota 1 036 042 zł. została zakwalifiko-
wana do zysku netto Spółdzielni za 2012 r. 

Walne Zgromadzenie po pozytywnym 
zweryfikowaniu sprawozdania finanso-
wego Spółdzielni za 2012r. przez niezależ-
nego biegłego rewidenta podjęło uchwałę 
o	podziale	zysku	netto,	w	tym	przeznacza-
jąc nadwyżkę finansową na nieruchomo-
ściach za 2011r. na zasilenie podstawo-
wego	funduszu	Spółdzielni,	czyli	funduszu	
zasobowego. Z tego funduszu pokrywa 

się także wydatki związane z eksploatacją  
i utrzymaniem nieruchomości mieszka-
niowych.

Na wniosek Zarządu i Rady Nad-
zorczej Walne Zgromadzenie w dniu 
16.06.2012r. podjęło uchwałę w sprawie 
dofinansowania	w	wysokości	1	415	583,89	
zł. do funduszu remontowego nierucho-
mości.

3. W sprawie „rzekomego przedaw-
nienia należności w rozliczeniach za zimną 
i	 ciepłą	 wodę	 w	 kwocie	 1	 319	 116,13	 zł	 
za	 lata	 2008-2010	 wyjaśniamy,	 że	 nie	
nastąpiło przedawnienie. Zarówno bie-
gły niezależny rewident badający bilans 
za 2013 r. jak i lustratorzy badający Spół-
dzielnię za lata 2010-2012 nie stwierdzili 
wystąpienia szkody na rzecz członków 
Spółdzielni. Zgodnie z wydanymi przez 
biegłych opiniami wynik Spółdzielni za 
2013 r. został ustalony prawidłowo.

Zarząd prowadzi obecnie konsulta-
cje z rzeczoznawcami w celu rozwiązania 
problemu niebilansowania się wody z lat 
ubiegłych.

4. Zgodnie z zawartym porozumie-
niem pomiędzy SM „Ustronie” a Wodo-
ciągami Miejskimi Sp. z o.o. w Radomiu 
techniczne przekazanie hydroforni i sieci 
wodociągowych następuje sukcesywnie  
po wykonanej przez służby Wodociągów 
modernizacji.

Dlatego też w miesiącu lipcu 2014 r. 
nastąpiło przekazanie techniczne na osie-
dlu Młodzianów oraz w sierpniu 2014 r. na 
osiedlu Prędocinek. Zgodnie z porozumie-
niem do końca I połowy 2015 r. zostaną 
przekazane technicznie sieci wodocią-
gowe	i	hydrofornie	w	jednostce	A,	B,	C.

Obecnie są zainstalowane wodomie-
rze główne budynkowe: 

w 15 budynkach jednostki M
w 44 budynkach jednostki P.
W tych budynkach na podstawie 

wodomierzy,	 które	 są	 własnością	Wodo-
ciągów Miejskich Sp. z o.o. następują roz-

liczenia zużycia wody.
Od lipca 2015r. takie rozliczenia zasto-

sują Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. na pozo-
stałych	budynkach	w	jednostkach	A,	B,	C.

5. W sprawie rozliczenia kosztów 
centralnego	 ogrzewania	 informujemy,	
że: w 2013 r. duża grupa lokatorów zgła-
szała wnioski o zmianę rozliczenia c.o. 
ze względu na występujące dyspropor-
cję pomiędzy zwrotami a nadpłatami. 
Zarząd przeprowadził szczegółową analizę 
wybranych budynków w celu oszacowania 
udziału kosztów zmiennych i kosztów sta-
łych. Wprowadzenie nowych zasad rozli-
czenia kosztów c.o. zostało także skonsul-
towane	 ze	 specjalistą,	 który	 jest	 rzeczo-
znawcą oraz biegłym sądowym.

Rzeczoznawca potwierdził prawi-
dłowość zasad rozliczenia c.o. i podgrza-
nia ciepłej wody i na tej podstawie Rada 
Nadzorcza podjęła uchwałę nr 6 z dnia 
13.02.2014. zatwierdzającą „Regulamin 
kosztów	 dostawy	 ciepła	 do	 budynków,	
kosztów dokonywania rozliczeń  z użyt-
kownikami lokali za centralne ogrzewanie 
i podgrzewanie wody w Spółdzielni Miesz-
kaniowej	 „Ustronie”,	który	obowiązuje	od	
1 czerwca 2014 r. 
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6.	 Za	sezon	grzewczy	2013/2014:
•	 1	 824	 lokale	 miało	 dopłaty	 c.o.	 

co		stanowi	21,30%	ogólnej	liczby	lokali	
•	 6	 741	 lokale	 miało	 zwroty	 za	 c.o.	 

co	stanowi	78,70	%	ogólnej	liczby	lokali
•	 Ogólna	 kwota	 zwroty	 za	 c.o.	 

–	3	673	050,	76	zł.
•	 Ogólna	 kwota	 dopłat	 za	 c.o.	 

–	1	278	346,98	zł.
•	 Zwrot	 za	 c.o.	 dla	 lokali	 wyniósł	 

2	394	703,78	zł.
Natomiast dopłatę w kwocie powy-

żej 5000 zł miało tylko 16 lokali co stanowi 
0,2%

W tej grupie 14 lokatorów notorycz-
nie	 nie	 płaci	 czynszu,	 nie	 oszczędza	 c.o.	 
Te osoby na wniosek Spółdzielni posiadają 
sądowe	nakazy	zapłaty,	a	7	osób	ma	także	
nakazy eksmisyjne.

7.	 Efektem	 kredytów	 termomoder-
nizacyjnych jest wykonanie termomoder-
nizacji	52	budynków		mieszkalnych,	w	któ-
rych zużycie energii cieplnej na c.o. jest 
mniejsze	o	20%.

Koszty c.o. za sezon grzewczy 
2009/2010	 wyniosły	 –	 11	 748	 790,35	 zł.,	 
a koszty po termomodernizacji budyn-
ków	za	sezon	grzewczy	2013/2014	wynio-
sły	 9	 300	 275,68	 zł.	 czyli	 były	 niższe	 
o	2	448	514,67	zł,	czyli	o	20,8%.

Za sezon grzewczy 2009/2010 
lokatorzy musieli dopłacić za c.o. 
– 931 906,73 zł. 

Natomiast za sezon 2013/2014 
Spółdzielnia zwróciła lokatorom 
– 2 394 703,78 zł.

8.	 Wyjaśniamy,	 iż	 zmiana	 opłaty	 za	
eksploatację dźwigów w budynku przy 
ul. Komandosów 2 została podyktowana 
wzrostem kosztów za konserwację i drobne 
naprawy oraz energię elektryczną urządzeń 
dźwigowych.

Koszty eksploatacji dźwigów są ewi-
dencjonowane oddzielnie na poszczególne 
budynki i powinny być pokrywane przycho-
dami z opłat eksploatacyjnych wnoszonych 
przez mieszkańców danego budynku.

9.	 W	 sprawie	 odszkodowania	 za	
poniesione nakłady przez dzierżawcę par-
kingu	 przy	 ul.	Wyścigowej	 9	 informujemy,	
że zgodnie z umową dzierżawy zawartą 
w	 1991	 r.	 konieczne	 nakłady	 poniesione	
przez dzierżawcę na urządzenie parkingu 
powinny być rozliczone w czynszu za dzier-
żawę terenu. Na przestrzeni ponad 20 lat 
ówczesne Zarządy Spółdzielni nie doko-
nały rozliczenia nakładów z Dzierżawcą.  

W	 wyniku	 postępowania	 sądowego,	
pomimo składanych przez Zarząd apelacji 
na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego 
z	 dnia	 12.12.2012	 r.,	 Spółdzielnia	 została	
zobowiązana do jednorazowej wypłaty 
wartości poniesionych nakładów koniecz-
nych oszacowanych przez rzeczoznawcę.

10. Sprawozdanie finansowe za 2013r. 
pozytywnie zweryfikował niezależny biegły 
rewident,	 który	 potwierdził	 jego	prawidło-
wość.	Na	tej	podstawie	w	dniu	27.06.2014r.	
Walne Zgromadzenie to sprawozdanie 
zatwierdziło podejmując Uchwałę nr 4.

Podkreślamy – mimo kłamliwych 
informacji kolportowanych przez kan-
dydata do Rady Miejskiej – ani jedna zło-
tówka wpływająca z czynszów do naszej 
Spółdzielni nie została zmarnotrawiona. 
Świadczą o tym docieplone budynki 

( wykonane mimo głośnych sprze-
ciwów pana Pszczoły), remontowane 
chodniki, jezdnie, place zabaw. Świad-
czy o tym dobra kondycja finansowa 
Spółdzielni potwierdzana przez kolejne 
kontrole biegłych rewidentów. Ulotka 
jest tylko kolejną próbą, opartą na fał-
szu, przedstawianie rzeczywistości.  
Nie dajmy się otumanić.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni

WYRÓŻNIENIE DLA SM USTRONIE
Pragniemy poinformować, że w dniu 

23.10.2014r.  SM Ustronie otrzymała wyróżnienie 
jako najlepszy Beneficjent współpracujący z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie a także została nomi-
nowana do nagrody „EKOpozytyw MAZOWSZA”.

Nagrodę odebrali Andrzej Łuczycki – Przewodniczący Rady 
Nadzorczej SM USTRONIE oraz Piotr Skoczylas - Prezes Zarządu.

W roku ubiegłym usunęliśmy azbest z trzech budynków; San-
domierska 11 i 13, Osiedlowa 3 i budynki te zostały termomoder-
nizowanie. Wyglądają ładnie w nowej kolorowej szacie zewnętrz-
nej a mieszkający w nich lokatorzy nie narzekają na niedogrzane 
mieszkania. 

W tym roku termomodernizację przeszły dwa ostatnie budynki 
na Ustroniu pokryte azbestem przy ul. Osiedlowej 17 i 17a. 

Dzięki dużemu zaangażowaniu i pomocy Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej Andrzeja Łuczyckiego uzyskaliśmy na wszystkie te 
działania duże wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska z Warszawy. 

W roku 2014 wszystkie 117 budynków mieszkalnych naszego 
osiedla jest już docieplonych.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdziel-

ni Mieszkaniowej „USTRONIE” za-

praszają na spotkania z lokatora-

mi organizowane na temat bezpieczeń-

stwa na osiedlu „USTRONIE”, które odbę-

Spotkania w sprawie bezpieczeństwa
dą się w Klubie Osiedlowym przy ul. San-

domierskiej 14 o godz. 18.00 w następu-

jących terminach:

1. Jednostka „A” w dniu 29.10.2014 r.

2. Jednostka „B” w dniu 30.10.2014 r.
3. Jednostka „C” w dniu 04.11.2014 r.
4. Jednostka „M” w dniu 06.11.2014 r.
5. Jednostka „P” w dniu 12.11.2014 r.

Ulotki na USTRONIU ...
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35 lat piłki nożnej na „Ustroniu”
czyli wspomnienia pana Mieczysława Zawiszy

Moja przygoda z piłką nożną rozpo-
częła się ponad 50 lat temu, - tak mówi o 
sobie Mieczysław Zawisza- były zawodnik 
Czarnych Radom, trener a przede wszyst-
kim miłośnik gry w piłkę nożną. Z Ustro-
niem związany od 1979 roku, kiedy to 
zaczął organizować pierwsze turnieje pił-
karskie dla młodzieży z naszego osiedla.

 A jak to wszystko się zaczęło? Ponad 
trzy dekady temu Spółdzielnia Mieszkaniowa 
“Ustronie” zainicjowała dla “dzikich” drużyn  
z naszego osiedla Zimowy Turniej Piłki Nożnej 
“O Puchar Prezesa Spółdzielni”. Za tamtych 

czasów na Ustroniu były jedynie dwa boiska, 
na których można było rozegrać takie zawody. 
Jedno z nich znajdowało się tam, gdzie teraz 
umiejscowiony jest staw pomiędzy Jednostką 
“A” i “B” i nazywano go “Wembley”. Pomoc  
w organizacji i sędziowaniu turnieju zapropo-
nował mieszkający od roku na naszym osiedlu 
pan Mieczysław Zawisza, który z “łezka w oku” 
wspomina tamte czasy.

 Na pierwsze turnieje zgłaszały się dzieci 
7-letnie, ale również dwudziestokilkuletni 
mężczyźni. Zainteresowanie przedsięwzię-
ciem przerosło nasze oczekiwania - mówi pan 

Mieczysław, który w latach 70-tych sam grał, 
jako zawodnik w Radomskim Klubie Sporto-
wym „Czarni”.

Na nasze treningi do dnia dzisiejszego 
przychodzi bardzo duża grupa zarówno 
chłopców jak i dziewczynek, które też chcą 
grać w „nogę”. Cieszy mnie to tym bardziej, 
że Ci młodzi, których miałem przyjemność 
prowadzić, którzy grali w naszych turniejach 
- teraz grają w pierwszoligowych młodzieżo-
wych klubach w Polsce. Dwaj wychowanko-
wie Ustronia są reprezentantami Mazowsza 
w grupie wiekowej 14 – latków i mocno im 
dopinguje i mam nadzieję, że będą się wspi-
nać coraz wyżej po szczeblach kariery piłkar-
skiej. Wielu uzdolnionych młodych chłopców 
z naszego osiedla gra w radomskich klubach. 

Nasze zwycięstwa to ciężka praca i wysi-
łek całej drużyny. 

Moim zadaniem jest umożliwić tym mło-
dym ludziom rozwijać się sportowo, dodawać 
otuchy i chwalić ich umiejętności, których jak 
widać nie brakuje. 

Moim marzeniem jest, aby na Ustroniu 
– największym radomskim osiedlu - wybu-
dowano boisko pełnowymiarowe i stworzono 
Młodzieżowy Klub Sportowy.

KR

Porównanie opłat obowiązujących w SM „USTRONIE”
w stosunku do innych spółdzielni mieszkaniowych

Zarząd Spółdzielni  przeprowadził szczegółową analizę opłat stosowanych w 5 Spółdzielniach Mieszkaniowych w Radomiu, a następnie 
porównał z nimi opłaty obowiązujące w S.M. „Ustronie”.

Zgodnie z Umową 91/IN/2008 zawartą 
w dniu 07.07.2008r. przez poprzedni Zarząd 
Spółdzielni rozliczenia kosztów central-
nego ogrzewania dokonuje firma TECHEM 
Sp. z o. o. w Poznaniu na podstawie elektro-
nicznych podzielników kosztów zainstalowa-
nych na grzejnikach w lokalach mieszkalnych. 
Ponieważ te urządzenia są własnością firmy, to 
odpowiada ona za prawidłowe ich funkcjono-
wanie oraz indywidualne rozliczenia dla loka-
torów.

W sezonie grzewczym 2013/2014 w 
okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014r 
przy niezmienionych zaliczkach na centralne 
ogrzewanie obowiązujących od 1 października 
2010 r. pomimo podnoszonych w ciągu 4 lat 
opłat za energię cieplną przez RADPEC S.A. 
w Radomiu, rozliczenia dla lokatorów Spół-
dzielni były następujące :

6741 lokatorów otrzymało zwroty w 
wysokości – 3 673 050,76 zł

1824 lokatorów otrzymało dopłaty w 

wysokości – 1 278 346,98 zł.

Saldo rozliczeń za c.o., to 2 394 703,78 
zł. zwrotów, które zostały przekazane na 
poczet przyszłych opłat dla poszczególnych 
lokatorów.

Koszt jednostkowy średniomiesięcz-
nego ogrzania 1m2 powierzchni mieszkal-
nej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ustronie” za ten okres wyniósł 1,79 zł/m2, 
przy 1,86 zł/m2 w innej Spółdzielni Mieszka-
niowej w Radomiu.
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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

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045

60-cio osobowa grupa emerytów z Koła 
„Ustronie” przebywała na wczasach w Ośrod-
ku Wczasowym „Neptun” w Sianożętach nie-
daleko Ustronia Morskiego.

Atrakcji nie było końca. Codzienne spa-
cery, wycieczki i wspólne wieczorki taneczne 
sprawiały, że wypoczynek był wspaniały. Pod-
czas wyjazdu zwiedziliśmy Kiołobrzeg i płynę-
liśmy statkiem „Monika III” po morzu. Zwie-
dzaliśmy „Ogrody Świata – Hortulus” w Do-
brzycy oraz dawną bazę lotnictwa morskiego 
w Podczelach. Na zakończenie turnusu odby-

Emeryci na wakacjach
ło się wspaniałe ognisko z pieczeniem kiełba-
sek i śpiewaniem piosenek biesiadnych. Wy-
poczynek był wspaniały i żal było wyjeżdżać, 
dlatego też na przyszły rok 2015r zarezerwo-
waliśmy już kolejny turnus – mówi przewod-
niczący Ryszard Gębski. Wszystkich zaintere-
sowanych zapraszamy na spotkania Nasze-
go Kola we wtorki od godziny 15.00 do 17.00 
i w czwartki od godz. 11.00 do 13.00 w Klubie 
Osiedlowym „Ustronie” przy ul. Sandomier-
skiej 14.

Ryszard Gębski
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Autorski wieczór poetycki w Klubie Osiedlowym „Ustronie”

17 września 2014r. w Galerii Klubu Osie-
dlowego „Ustronie” odbył się autorski wieczór 
poetycki Kazimierza Lindy – liryka i satyryka.

Poeta podczas wieczoru zaprezentował 
swoje wiersze o rodzinie, o okresie życia ludz-
kiego, o przemijaniu o smutku, o zmarłych, 
którzy tak cicho odchodzą. Wiersze poety są 
pełne intymnych odczuć, spostrzeżeń, reflek-
sji na temat codzienności, filozoficznych prze-
myśleń sensu istnienia. Niektóre utwory Kazi-
mierza Lindy są optymistyczne i radosne m.in. 
fraszki, dowcipne, krótkie rymowane teksty 

ukazujące stosunki między ludźmi, kariery poli-
tyczne itp. Poeta więcej jednak napisał wierszy 
smutnych – ukazujących bezsilność człowieka 
wobec twardych reali życia.

Poetycki wieczór uzupełnił swoją piękna 
grą i śpiewem Zespół Muzyczny „Ustronie” 
pod kierownictwem pana Józefa Kosowskiego. 
Muzycy zachwycili publiczność swoją piękną 
muzyką, wpadającą w ucho.

Kazimierz Linda pisze utwory od mło-
dości. Mieszka i tworzy w Stalowej Woli. Jest 
absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki Sto-
sowanej i Zarządzania w Warszawie.Jest auto-
rem wielu publikacji. Wydał 3 tomiki poezji: 
„Dylematy”, „Dryf”, oraz „Próg”,. W 2014 r 
wydał zbiorek tekstów satyrycznych „Nieucze-
sanie”.  Publikował w Polskim Radio Rzeszów. 
Miesięcznikach: „Akant”, „Nasz dom Rzeszów”, 
„Gazeta Kulturalna”, tygodniku „Sztafeta”  
i magazynie „Iskra”, kwartalnikach: „W doli-
nie Sanu”, „Ulotna przestrzeń” oraz w alama-
nachach i antologiach: „Wspólna obecność”, 
„Lira i satyra”, „Nim sypnie bielą”, „Skojarze-
nia 3 myśli”, „W słowach zapisane”, „Lepiej  
i gorzej” i wiele innych.

Brał udział w międzynarodowych spotka-
niach poetów „Wrzeciono” w Nowej Sarzynie. 

W 2007 r. otrzymał wyróżnienie w konkursie 
poetyckim „Liberum Arbitrium”. Uczestniczył 
w III i IV międzynarodowej sesji „Literatura kre-
sów Polski, Słowacji , Ukrainy i krajów ościen-
nych”.  Uczestniczył także w dorocznych spo-
tkaniach poetów „Przystanek poezja” w Prze-
myślu. Otrzymał kilkakrotnie dyplom hono-
rowy Starosty stalowowolskiego za całokształt 
działalności w dziedzinie twórczości artystycz-
nej. Jest członkiem stowarzyszenia literackiego 
„Witryna” w Stalowej Woli, w którym w latach 
2005 – 2009 pełnił funkcje prezesa. Jest też 
członkiem stowarzyszenia Autorów Polskich.

Oprócz działalności literackiej zajmuje się 
przygotowaniem do druku książek poetyckich, 
prozatorskich i utworów dramatycznych. 

Wieczór autorski Kazimierza Lindy popro-
wadził Czesław Banaszczyk ze stowarzyszenia 
Autorów Polskich.

Na zakończenie wieczoru autorskiego 
Kazimierza Lindy były duże brawa dla artystów, 
a uczestnicy spotkania mogli porozmawiać  
z autorem i nabyć jego tomiki poezji z pięk-
nymi wierszami m. in :Dom rodzinny”, czy 
„Pożegnanie”.
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Zadbaj o siebie
Październik jest miesiącem profilaktyki  

i walki z rakiem piersi. Dlatego też Klub Osie-
dlowy „Ustronie” i Stowarzyszenie – Klub 
Kobiet po Mastektomii Amazonki-Dana Radom 
zorganizowały spotkanie dla kobiet z naszego 
osiedla pt. „Zadbaj o siebie”.

 Spotkanie odbyło się  1 października 
2014r. w Galerii Klubu Osiedlowego „Ustronie” 
przy ul. Sandomierskiej 14. Przybyło kilkadzie-
siąt pań zainteresowanych tematem spotkania 
„Świadomość zagrożenia istotą sukcesu”.

W spotkaniu wzięła udział pani dok-
tor Danuta Krajewska –, chirurg, która wygło-
siła wykład pt. „Choroba i walka z nią”, pani 
doktor zapoznała panie z podstawami wiedzy 
na temat raka piersi, wczesnego wykrywania  
i leczenia choroby. Zaapelowała do kobiet by 
zadbały o siebie, o swoich bliskich w rodzinach, 
o swoje matki, córki, siostry, babcie, wnuczki. 
Wczesne wykrycie zmiany i potwierdzenie raka 
piersi, daje większe szanse leczenia oszczędza-
jącego pierś i wyleczenia choroby.

Niewielki, niebolesny guzek może 
być zmianą łagodną jak i złośliwą. Dlatego 
konieczne jest zbadanie kobiety przez leka-
rza i diagnostyka (usg, mammografia, biop-
sja) badania wyjaśnią jaki to jest guz i jak go 
wyleczyć. Pani doktor Danuta Krajewska przy-
pomniała paniom, że kobiety do 40 roku życia 
powinny kontrolować piersi raz w roku – bada-
nie usg. Kobiety w wieku 50 – 69 są w gru-
pie ryzyka zachorowania na raka . Dlatego też 

kobiety w tym wieku mają bezpłatne badania 
mammograficzne co 24 miesiące, aby w razie 
czego wcześnie wykryć raka i pokonać chorobę. 

Panie z zainteresowaniem wysłuchały 
informacji na temat czynników ryzyka, obja-
wów, diagnostyki i leczenia raka piersi. Dowie-
działy się, że nie każdy guzek w piersi musi 
oznaczać najgorsze – złośliwy nowotwór 
piersi, częściej wybadany przez kobietę, leka-
rza guzek, zmiana wykryta w usg, mammografii 
jest zmianą łagodną.

Podczas spotkania odbyła się prelekcja  
i praktyczny pokaz jak wykonywać samoba-
danie piersi na fantomie, który przygotowała  
i poprowadziła nauczycielka z Zespołu Medycz-
nych Szkół Policealnych  - mgr Anna Frużyńska 
wraz z uczennicą Anną Misalską. Samobada-
nie piersi kobiety powinny wykonywać w domu 
regularnie co najmniej raz w miesiącu. Pozwala 
na wykrycie zmian o wielkości nawet poniżej  
1 cm. Panie mogły ćwiczyć na fantomie wykry-
wanie guzka. Samobadanie piersi jest to bada-
nie we własnym zakresie. Kobiety badają 
swoje piersi uciskiem własnych palców i 
oglądają je starannie, by wykryć nawet 
niewielkie nieprawidłowości i by się 
upewnić, że wszystko jest w porządku.

Na spotkaniu panie zostały zachę-
cone  także do aktywności fizycznej. 
Pani mgr Teresa Wojciechowska wygło-
siła wykład „Dąż do sprawności”. Ruch 
to zdrowie. Doświadczona instruktorka 

zachęcała kobiety do ćwiczeń w domu, w klubie 
fitness, w terenie, na pływalni, w grupie zorga-
nizowanej lub indywidualnie. To może być gim-
nastyka, spacery, marsze z kijami, biegi, pływa-
nie itp. Ważne , żeby wysiłek fizyczny dostoso-
wany był do wieku i możliwości osoby.

Ruch i ćwiczenia fizyczne działają wyrów-
nawczo – korekcyjnie, leczniczo – odchudza-
jąco- kształtują piękną, zgrabną  i zdrową syl-
wetkę. Ruch pobudza do pracy cały organizm. 
Wpływa na dobre samopoczucie i nastrój 
kobiety. Powoduje radość. Jesteśmy bardziej 
szczęśliwe, zadowolone, chce nam się żyć. Sto-
sując odpowiednią profilaktykę, dietę, regu-
larnie badając się, lecząc się ruchem, możemy 
uniknąć choroby lub zwalczyć ją.

Następne spotkanie dla kobiet z cyklu 
„Zadbaj o siebie” pt.: „Humor i biesiada – 
wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych” 
odbędzie się w środę 5 listopada 2014 r.  
w Galerii Klubu Osiedlowego „Ustronie”.

Serdecznie zapraszamy wszystkie panie 
do wzięcia udziału w spotkaniu!
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zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrzega sobie pra-

wo dokonywania zmian w nadesłanych tekstach (np. korek-
ta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów etc.),  

„Okrutna miłość” opowiada historię kobiety, 
która zostaje poddana niezwykle trudnej pró-
bie życiowej. Główna bohaterka – Maria Jose 
– to młoda prawniczka hiszpańskiego pocho-
dzenia, która układa sobie wymarzone życie w 
Nowym Jorku. W wieku 30 lat postanawia w 
końcu znaleźć miłość swojego życia. Odważna 
i pewna siebie kobieta szybko realizuje swój 
plan. Na portalu randkowym poznaje uro-
czego i przystojnego mężczyznę, który w krót-
kim czasie zyskuje jej miłość. Para pobiera 
się, a po jakimś czasie na świat przychodzi ich 
pierwsze dziecko. Szczęśliwe pożycie małżeń-
skie nie trwa jednak długo. Poślubiony przez 
Marię człowiek okazuje się być kimś zupełnie 
innym niż osoba, za którą się podawał. Odkry-
cie tego faktu oznacza dla Marii Jose początek 
koszmaru. Przemoc i obelgi, które na nią spa-
dają to dopiero wstęp do czekających na nią 
znacznie mroczniejszych wydarzeń.
Historia spisana przez Reyes Monforte oparta 
jest na faktach. Ukazuje heroiczną wręcz 
walkę matki o bezpieczeństwo swojego 
dziecka, walkę o sprawiedliwość i prawdę. 
Mimo ogromu zła i okrucieństwa jakie zawiera 
w sobie ta opowieść, jest w niej miejsce na 
nadzieję, że dobro zawsze zwycięża.

Magdalena Skrok

Książka „Okrutna miłość” kosztuje 36.90 zł. 
Czytelnicy „Ustronia” mogą ją nabyć w spe-

cjalnej promocyjnej cenie 29.60 zł, w Księgarni 
Wysyłkowej Wydawnictwa WAM. 

Aby uzyskać rabat, przy składaniu zamó-
wienia należy podać kod ZD1.
Warto złożyć wspólne zamówienie z przyja-
ciółmi, ponieważ już przy zamówieniu 3 egz. 
koszt wysyłki pokryje 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

zamowienia@wydawnictwowam.pl

Oferta dla naszych 
czytelników

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.




