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dokończenie na stronie 5.

Do znudzenia administracje osiedla za-
lecają lokatorom wietrzenie mieszkań. 

Mam wrażenie, że jest to strzępienie języ-
ków ponieważ sami zainteresowani lekce-
ważą z zauważalną pogardą uwagi. 
Prawda jest taka, że mieszkania są zduszone 
szczelnymi oknami, podwójnymi drzwiami. 
Do wszystkiego dochodzi kompleksowe 
ocieplenie budynku. 
 Niedawno przeprowadziliśmy ko-
misję w jednym z lokali w Jednostce A. 
Blok jest ocieplony kompleksowo, tak więc  
przekonani byliśmy, że pleśni na ścianie pod 
oknem nie będzie. Ku naszemu zdziwieniu 
ściana była czarna (fot.). 

dokończenie na stronie 2.

ciąg dalszy na stronie 3.

Dwa tygodnie zimowego odpo-
czynku dzieci z naszego osiedla 

mogły spędzić w placówkach Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Ustronie”. 
Codziennie od 8 do 16 w Świetlicach 

Z wielką radością i nadzieją wita-
my propozycję Radnych Miej-
skich, organizacji pozarządowych 

i działaczy społecznych utworzenia na 
Ustroniu parku miejskiego, który znaj-
dowałby się pomiędzy jednostką A i B. 
Obejmowałby tereny zielone wzdłuż 
Potoku Południowego.

Ze swej strony Spółdzielnia zade-
klarowała daleko idącą pomoc i współ-
pracę. 7 marca odbędzie się wizja lo-
kalna z udziałem radnych miejskich na 
terenie przyszłego parku. W każdym 
biuletynie będziemy Państwa informo-
wać o tym zamierzeniu.

(RW)

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
W dniu 26.01.2009r. Rada Nadzorcza 

pochyliła się nad wnioskiem Zarzą-
du dotyczącym wyboru nowego podmiotu 
gospodarczego do wywozu odpadów, sprzą-
tania oraz koszenia trawy w zasobach SM 
„Ustronie”.

Wniosek został skierowany w związku  
z podwyżkami cen przez dotychczasowych 
usługodawców tj. SITA i ALMAX.
Zarząd przedłożył korzystniejszą ofertę fir-
my EKOLA wykonującej powyższe usługi. 
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała 
zmianę firmy na jednostkach A i B, uznając
że do końca roku obsługą w zakresie wy-

LINIA BRATERSKICH
SERC

W związku z licznymi Państwa py-
taniami dotyczącymi obowiązków 
Spółdzielni w zakresie napraw we-
wnątrz lokali, poniżej przedstawiamy 
tą część regulaminu używania lokali  
i porządku domowego w Spółdzielni 
Mieszkaniowej„USTRONIE” w Rado-
miu, która reguluje ten zakres obowiąz-
ków

„Sputnik”, „Kubuś”, „Młodzik” podopieczni mogli brać udział w grach, zabawach i konkursach. 

wozu nieczystości, sprzątania oraz koszenia 
trawy  powinna zająć się firma Ekola, nato-
miast na jednostkach C, M i P usługi świad-
czyć będzie nadal firma SITA.

(Monika Kowalczyk)

W związku z licznymi w ostatnim 
czasie wypadkami jakie miały 

miejsce na przejściu dla pieszych przy 
ul. Grzecznarowskiego przesłaliśmy do 
prezydenta Radomia pismo w sprawie 
poprawy bezpieczeństwa. Na stronie 2 
publikujemy jego treść.
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Recenzje... 
Kilkanaście dni temu kanał telewizyjny TCM wyemitował 

jedną z moich ulubionych produkcji muzycznych, reży-
serem której jest Alan Parker.
 „Ściana” nie jest do końca filmem lecz 95. minutowym 
teledyskiem przeplatanym muzyką z albumu „The Wall”  

dokończenie ze strony 1.

zespołu Pink Floyd, który stał się jednym z najważniejszych osiągnięć w historii 
muzyki rockowej.
Genialna rola głównego bohatera, człowieka zagubionego i nieszczęśliwego  
w jaką wcielił się Bob Geldof dodaje głębszej esencji całej produkcji kinowego dzieła 
z 1982 roku.
 Obraz jest manifestem chłopca, później młodego mężczyzny przeciwko 
wojnie, szkole – w której jest prześladowany przez nauczycieli –śmierci swojego 
ojca. W ciągu całego swojego życia izolował się od świata „murem”. Swoją niedo-
stępnością odtrącał bliskich i przyjaciół, których w konsekwencji stracił. 
Obraz filmu (teledysku) jest także fenomenalną animacją ukazującą skutki wojny,
zdrad i kataklizmów.
 Dla osób oswojonych z wartościową muzyką „Ściana” będzie pretekstem 
do wydania kilkunastu złotych na płytę DVD

(ZIL)

Przygotowane zostały również dla nich inne 
niespodzianki, tj. wyjścia do „Resursy Oby-

watelskiej”, gdzie uczestniczyli w zajęciach 
teatralnych, wesoło wyśpiewywali najnow-

ACH TE FERIE… 
...szkoda, że takie 
krótkie!

sze hity w zabawie karaoke, oglądali filmy.  
W pierwszym tygodniu ferii wszyscy poszli do 
kina na prześmieszną bajkę „Madagaskar 2”. 
W Domu Kultury „Ustronie” dzieci mogły grać  
w tenisa stołowego, w darta, szachy, uczest-
niczyć w zajęciach tanecznych, plastycznych, 
nauczyć się gry na gitarze a także dobrze się 
bawić na zabawie karnawałowej.
Natomiast na boisku PSP nr, 9 jak co roku od 
15 lat odbył się Zimowy Turniej Piłki Nożnej 
pod nazwą „O Białą Piłkę”. Uczestniczyło w nim 
14 drużyn z całego Radomia a sędziował nie-
zastąpiony i przez wszystkich uwielbiany pan 
Mieczysław Zawisza. Chłopcy i dziewczynki 
nieprzerwanie grali w każdą pogodę. Nie za-
wsze było łatwo i nie obyło się bez kontuzji, 
ale wszyscy byli zadowoleni ze sportowych roz-
grywek.
Na koniec ferii odbyło się uroczyste podsumo-
wanie „Akcji Zima 2009”, na którym zostały 
wręczone dyplomy i puchary za zwycięstwa  

w konkursach odbywających się w czasie ferii. 
Nagrody wręczali przybyli na spotkanie goście: 
Poseł na Sejm RP Krzysztof Sońta, Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Radomiu Dariusz Wój-
cik, Przewodniczący Komisji Społeczno–Wy-
chowawczej SM „Ustronie” Marian Jakubowski 
oraz Prezes SM „Ustronie” Jan Zelek. Wszyscy 
mogli podziwiać prace plastyczne młodych arty-
stów, które pojawiły się na wystawie pokonkur-
sowej pt. „ Kraina Królowej Śniegu”. Zobaczyli 
także zimę widzianą okiem dziecka ukazaną na 

fotografiach pt. „Pięk-
no Zimy”. Dyplomy 
i wspaniałe nagrody 
dostali również naj-

LIST DO PREZYDENTA
Radom dn. 02.02.2009 r.

Prezydent Miasta Radomia
Pan Andrzej Kosztowniak

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz mieszkańcy SM „USTRONIE”, 
wnioskują o poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych 
przez ulicę J. Grzecznarowskiego w kierunku ul. Śląskiej.

Mimo funkcjonowania na powyższym odcinku sygnalizacji 
świetlnej w ostatnim okresie czasu doszło tam do kilku wypadków 
ze skutkiem śmiertelnym.

W związku z tym wnioskujemy o rozważenie możliwości ogra-
niczenia prędkości na tym odcinku lub ustawienie fotoradaru.

Mamy nadzieję że powyższe uwagi odnoszące się do popra-
wy bezpieczeństwa  na przejściu dla pieszych, zostaną przez Pana 
uwzględnione, co w przyszłości spowoduje znaczne zmniejszenie 
wypadków drogowych z udziałem pieszych.

Z poważaniem
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Mieszkańcy os. USTRONIE

Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Dyrektor MZDiK
3. Rada Nadzorcza SM „USTRONIE”
4. a/a

aktywniejsi uczestnicy tegorocznych ferii zimo-
wych. Jak co roku odbył się również konkurs o 
„Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”, do któ-
rego nagrody ufundował Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego.
Puchary i piłki dla najlepszych drużyn w Turnie-
ju „O Białą Piłkę” podarował Wydział Edukacji, 
Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Radomiu 
oraz Przewodniczący Rady miejskiej w Radomiu 
Dariusz Wójcik.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zaprasza-
my do udziału w kolejnych konkursach orga-
nizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Ustronie”.
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ogłoszenie!!!WAŻNE TELEFONY
SM USTRONIE

ul. Wyścigowa 19, 26 – 611 Radom

●Dział Obsługi Mieszkańca:
   048-385-74-00 do 02
●Sekretariat: 048-385-74-03
●Administracja Jedn. A: 048-385-74-13
●Administracja Jedn. B: 048-385-74-16
●Administracja Jedn. C: 048-389-67-83
●Administracja Jedn. M: 048-389-67-84
●Administracja Jedn. P– w siedzibie 
spółdzielni:048-385-74-00
●Pogotowie Techniczne: 048-385-74-04

Awarie dźwigów należy zgłaszać:
- w dni powszednie: od godz. 1500 
– 2300  na numer tel. 048/ 385 74 04

- w niedziele i święta od godz. 800 -2000 
na numer telefonu 048/ 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 oraz 663 939 908
Jednostka M – 880 916 505

POGOTOWIE DŹWIGOWE
W SM USTRONIE

Montaż domofonów
Spółdzielnia informuje, że obecnie 
istnieje za odpłatnością możliwość 
wykonania nowej instalacji domo-
fonowej opartej na systemie cyfro-
wym. 
W ustalonej kwocie mieści się uło-
żenie nowej instalacji prowadzonej 
po ścianach klatki schodowej, mon-
taż cyfrowej kasety domofonowej 
wykonanej przez radomską firmę
„RADBIT”, elektrozaczepu, nowych 
unifonów przystosowanych do in-
stalacji cyfrowej montowanych przy 
drzwiach wejściowych oraz innych 
elementów instalacji.
Montaż instalacji wykonują pracow-
nicy Działu Utrzymania Sieci Tech-
nicznych SM USTRONIE. 

Zainteresowanych
prosimy o kontakt osobisty

bądź telefoniczny:
tel. 048-385-74-00 do 02.

apel !

ciąg dalszy ze strony 1.

Zwracam się do Was z apelem.
W dniu 2 kwietnia – rocznicę śmier-

ci – Papieża Jana Pawła II zasadźmy ko-
lejne drzewa i krzewy ku czci Najwięk-
szego Polaka.
W ubiegłym roku mieszkańcy, młodzież 
gimnazjalna i przedszkolaki – zasadzili-
śmy wspólnie ponad 250 drzewek. Może 
to początek parku, który będzie nosił 
imię papieża. 
W roku bieżącym – wspólnie – z Zarzą-
dem naszej spółdzielni pragnę zorgani-
zować sadzenie drzew na wyznaczonym 
terenie (opracowany został plan działa-
nia). 
 Zachęcam do udziału: rodziców 
z dziećmi, dziadków z wnuczętami. 
W ten sposób oddamy cześć naszemu 
rodakowi, a drzewa i krzewy będą dla 
nas radością i ozdobą.
Betonową pustynię możemy wspólnie 
zamienić w zielone „płuca” osiedla. 
Sprawimy, że posadzone: dęby, brzozy, 
lipy, sosny będą następne pokolenia. 
 Nie trzeba być ekologiem czy 
specjalistą, aby zrozumieć jak ważne 
jest to dla przyrody i środowiska.

REGULAMIN
porządku domowego
obowiązki spóldzielni

II. UTRZYMANIE STANU TECHNICZNE-
GO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH.
I. Obowiązki Spółdzielni

§3

Spółdzielnia obowiązana jest do prze-
kazywania członkom mieszkań w stanie 
odpowiadającym obowiązującym nor-
mom i wymogom techniczno-użytkowym 
określonym odpowiednimi przepisami 
techniczno-budowlanymi.

§4

Spółdzielnia zobowiązana jest do wyeg-
zekwowania od wykonawcy usunięcia 
wad i usterek wynikłych ze złego wyko-
nania budynków lub materiałów budow-
lanych, ujawnionych w okresie rękojmi.
W przypadku nie usunięcia wad i usterek 
przez wykonawcę - Spółdzielnia zapew-
ni ich usuniecie na koszt wykonawcy.

§5

Spółdzielnia obowiązana jest dbać  
o stan techniczny budynków, porzą-
dek i czystość w otoczeniu budynków,  

ciąg dalszy na stronie 4.
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i czystość urządzeń, obiektów sporto-
wych, placów zabaw, placów do gier 
sportowych i boisk.

§7

1. Do obowiązków Spółdzielni w zakre-
sie napraw wewnątrz lokali należy:
a) naprawa całej wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania,
b) naprawa instalacji zimnej i central-
nej ciepłej wody do zaworu głównego  
w mieszkaniu łącznie z tym zaworem,
c) naprawa pionów kanalizacyjnych łącz-
nie z trójnikiem na pionie,
d) naprawa instalacji gazowej do kurka 
odcinającego przy urządzeniu łącznie  
z kurkiem (o ile instalacja nie została 
poddana przeróbkom),
e) WLZ do tablicy licznikowej łącznie  
z jej wymianą,
f) zwrot za wymianę stolarki okiennej 
(50% odpłatności standardowej stolarki 
na poczet czynszu) w miarę posiada-
nych środków, który będzie dokonany 
po pozytywnej opinii komisji.
2. Naprawy zaliczane do obowiązków 
Spółdzielni finansowane są z funduszu
remontowego i opłaty eksploatacyjnej.

§8

W przypadku występowania niedo-
grzania mieszkań, braku ciepłej wody 
Spółdzielnia zobowiązana jest udzie-

lić bonifikaty w opłatach, o ile zaist-
niały okoliczności i warunki określone  
w § 17 niniejszego regulaminu. Bonifikat 
w opłatach za centralne ogrzewanie nie 
stosuje się w przypadkach, gdy niedo-
grzanie spowodowane zostało niedosta-
tecznym zabezpieczeniem lokalu przed 
wyziębieniem oraz w przypadku, gdy 
niedogrzanie występuje w całości zaso-
bów mieszkalnych Spółdzielni ogrzewa-
nych centralnie.

W następnym numerze biulety-
nu opublikujemy kolejną część re-
gulaminu mówiącą o obowiązkach 
użytkowników lokali mieszkalnych.

urządzeń stanowiących ich trwałe wypo-
sażenie oraz pomieszczeń wspólnego 
użytku jak korytarze piwniczne, przej-
ścia na ostatniej kondygnacji, wózkow-
nie, windy itp. według ustalonego har-
monogramu podanego do wiadomości 
członków.

§6

Spółdzielnia obowiązana jest ponadto:
1. oznaczyć budynki, lokale i pomiesz-

czenia znajdujące się na terenie osiedla 
przez umieszczenie na tych obiektach 
odpowiednich tabliczek informacyjnych 
lub numerów określających czyja wła-
snością są te obiekty, przy jakiej ulicy się 
mieszczą i jaka liczba porządkową są 
oznakowane.

2. zapewnić mieszkańcom dogodne  
i bezpieczne przejście do domów  
i mieszkań, szczególnie w warunkach 
zimowych.

3. zabezpieczyć oświetlenie klatek 
schodowych, korytarzy, oświetlenie te-
renu, pomieszczeń przeznaczonych do 
wspólnego użytku,

4. dbać o stan techniczny, porządek  

dokończenie ze strony 3.

REGULAMIN
porządku domowego
obowiązki spóldzielni



PLAN REMONTÓW 2009 – Jednostka „C”
Lp. Określenie robót Lokalizacja Ilość Jedn miary Koszt ogółem Nr 

Nieruchomości

1. Remont  kapitalny dachów
Osiedlowa 14 576,00 m2 37 440,00 X

Osiedlowa 16 385,37 m2 25 050,00 X
Razem 62 490,00

2. Refundacja za wymianę 
stolarki okiennej Jednostka C szacunk. 80 000,00

Razem: 80 000,00

3. Wymiana skorodowanych 
balustrad balkonowych Jednostka C 100 szt. 180 000,00

Razem: 180 000,00
4. Przebudowa ciągu pieszego Osiedlowa 30 300 m2 50 145,00 X

Razem: 50 145,00

5. Wykonanie miejsc 
parkingowych Osiedlowa 38 295,00 m2 57 238,00 X

Razem: 57 238,00

6.
Wykonanie naw.asfaltowej

Osiedlowa 22 - 24
777,61 m2 45 101,00 X

Zatoka parkingowa 614,40 m2 121 910,00 X

Razem: 167 011,00

7. Asfaltowanie ciagów pieszych
Osiedlowa 17 821,24 m2 57 632,00 IX

Osiedlowa 19 599,55 m2 38 372,00 IX

Razem: 96 004,00

8. Remont drogi dojazdowej Osiedlowa 13 do 21 990,00 m2 78 000,00 IX

Razem: 78 000,00

9. Przebudowa drogi Osiedlowa "wąwóz" 150 000,00 IX

Razem: 150 000,00

10.
Remont daszków  do klatek 

sch. Osiedlowa 10 i 20 13 szt. 6 500,00 X
Razem: 6 500,00

11.

Rezerwa przeznaczona na 
udział własny -

Osiedlowa 6 2151,70 m2 267 241 zł X

zabezpieczenie kredytu 
termomodernizac.

Razem: 267 241 zł
Ogółem: 1 194 629 zł

PLAN REMONTÓW 2009 - Jednostka „M”
Lp. Określenie robót Lokalizacja Ilość Jedn. miary Koszt ogółem Nr 

Nieruchomości

 1. Refundacja kosztów wymiany 
stolarki okiennej Jednostka M szacunk. 40 000 zł

Razem: 40 000 zł
2. Wymiana skorodowanych 

balustrad balkonowych Jednostka M 60 szt. 108 000,00

Razem: 108 000,00
3.

Remont chodnika
Świętokrzyska 5 130,00 m2 24 000,00 XXV

Młodzianowska 154 154,00 m2 26 000,00 XX
Razem: 50 000,00

4.
Wyk. zatoki parkingowej

Świętokrzyska 11 500,00 m2 65 000,00 XX
Młodzianowska 154 350,00 m2 89 500,00 XX

Razem: 154 500,00
5. Asfaltowanie nawierzchni Świętokrzyska 5 130,00 m2 7 600,00 XXV

Młodzianowska 154 630,00 m2 36 540,00 XX

Razem: 44 140,00
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W wspomnianym lokalu miesz-
ka pięcioosobowa rodzina, która jak 
ognia boi się wietrzenia, zasłaniając 
się chorobami jakie na nich czyhają tej 
zimy. Prawda jest taka, że powodem 
złego samopoczucia jest grzyb znaj-
dujący się na ścianie i jego śmiercio-
nośne toksyny przenikające do organi-
zmu człowieka. 
Po sprawdzeniu wilgotnościomie-
rzem stwierdziliśmy zgodnie (razem  
z właścicielem mieszkania) wartość 
przekraczającą 90%!!! Tak wysokie 
„procenty” są tylko w tropikach konty-
nentu afrykańskiego, a my mieszkamy 
tylko w Europie i na dodatek północ-
nej jej części.
 Dlatego najważniejszym ele-
mentem jest bezwzględne wietrzenie 
pomieszczeń uchylając okna chociażby 
na mikroszczelinę. Jeszcze lepszymi 
sposobami jest montaż nawietrzaków 
czy uchylanie okna przed wyjściem do 
pracy.

„Grzyby”
w środku zimy

dokończenie ze strony 1.
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Człowiek jest istotą jedyną w swoim rodza-
ju. Potrafi pięknie kochać i myśleć. Cza-

sami jednak krzywdzi samego siebie, popada 
w nałogi, poddaje się rozpaczy. Każdego z nas 
może dotknąć tragedia, porażki mogą okazać 
się bolesne, a nawet nieodwracalne. Nikt jed-
nak nie chce przegrać swojego życia. O tym 
gdzie szukać pomocy opowiada wolontariusz-
ka radomskiego telefonu zaufania Zofia Piątek.
Zapraszam czytelników do lektury bardzo bu-
dującego wywiadu, który miałam przyjemność 
przeprowadzić z tą niezwykle ciepłą i dobrą 
osobą.

LINIA  BRATERSKICH  SERC

płatnym numerem telefonu 0800 
311 800 od poniedziałku do piątku  
w godzinach 18 - 22
Jest Pani aktywną działaczką linii 
braterskich serc i ma Pani za sobą 
bardzo wiele rozmów, proszę po-
wiedzieć kto najczęściej dzwoni 
pod ten numer?
Z.P.: Tak to prawda, podczas dy-
żuru przeprowadzam kilkanaście 
rozmów telefonicznych. Każdy  
z dzwoniących przeżywa jakiś pro-
blem, a tematyka jest różnorodna. 
Są to problemy małżeńskie, proble-
my związane z nadużywaniem alko-
holu bądź problemy z narkotykami. 
Często dzwonią osoby starsze, scho-
rowane, które potrzebują duchowe-
go wsparcia. W zeszłym roku zano-
towaliśmy 1471 przeprowadzonych 
rozmów, w 2007 roku -  1617.
Chyba możemy rozpatrywać to 
w kategoriach sukcesu, jak Pani 
sądzi co się do tego przyczyniło?
Z.P.: To bezapelacyjnie zasługa lu-
dzi, którzy pełnią tam dyżury. Jest to  

Jak powstała Linia Braterskich Serc i jaki 
jest jej cel?
Zofia Piątek: „Linię Braterskich Serc” za-
inicjowała CARITAS Diecezji Radomskiej  
w dniu 25 kwietnia 2000 roku z inicjatywy śp. 
Ordynariusza Diecezji Radomskiej – ks. biskupa 
Jana Chrapka. Podstawowym celem działania 
telefonu zaufania jest niesienie pomocy ludziom 
cierpiącym, dotkniętym życiowymi dramatami, 
przeżywającym trudności w życiu osobistym, ro-
dzinnym i społecznym. Dyrektorem telefonu jest  
ks. Marek Dziewiecki, natomiast sekretarzem 
o. Hubert Czuma. SJ. Linia działa pod bez-

o tyle ważne, że osoby, które podejmują 
pracę w naszym telefonie zaufania to pro-
fesjonaliści, osoby z wyższym wykształce-
niem w danej dziedzinie, a mimo to decy-
dują się na pracę jako wolontariusze czyli 
robią to zupełnie bezinteresownie i bezpłatnie.
Reprezentują oni wiele środowisk: kościel-
nych i pozakościelnych. W sumie pracuje tam 
98 osób. Dyżury pełni 8 księży, 11 prawników,  
13 specjalistów z zakresu poradnictwa 
rodzinnego, 11 psychologów i terapeu-
tów, 11 katechetów i pedagogów, 22 spe-
cjalistów od uzależnień i 22 policjantów.
Czy każdy może zostać wolontariuszem?
Z.P.: Nie, nie każdy może zostać wolontariu-
szem. Trzeba posiadać odpowiednie predys-
pozycje, a także przejść szkolenie. Ponadto 
każdy wolontariusz składa sprawozdania  
i rozlicza się ze swojej działalności. Niezwykle 
ważna jest umiejętność prowadzenia rozmo-
wy, a do tego potrzebna jest wewnętrzna doj-
rzałość. Z tego względu osobami, które dyżu-
rują w Linii Braterskich Serc to wykształceni 
specjaliści bądź osoby które miały styczność 
z określonym problemem np. które wyszły  
z uzależnienia. Współpracują z nami Katolic-
ki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Anonimowi 
Alkoholicy, Kluby Abstynenta, obecnie z klubu 
Victoria dyżuruje 10 osób. Ponadto wolonta-
riusze spotykają się na szkoleniach, wykładach  
i dyskusjach, które służą pogłębianiu wiedzy  
i doskonaleniu kompetencji. 
Czy chce Pani coś powiedzieć czytelnikom 
naszego biuletynu?
Z.P.: Tak, zachęcam wszystkich, którzy przeży-
wają trudności do skorzystania z naszej pomo-
cy. Nasi eksperci z pewnością doradzą najlep-
szą drogę wyjścia z trudnej sytuacji.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Z.P.: Dziękuję również.

Rozmowę przeprowadziła Monika Kowalcz

foto: W. Gumiński.


