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STREFA
ZAMIESZKANIA 

ZNAK D-40
Już niedługo na terenie osiedla 

„USTRONIE” zaczną obowiązywać 
przepisy dotyczące strefy zamieszka-
nia, bowiem osiedle oznakowane zosta-
nie znakiem D-40.

Strefa zamieszkania to strefa,  
w której pieszy może się poruszać swo-
bodnie po całej udostępnionej do użytku 
publicznego przestrzeni, i ma pierwszeń-
stwo przed pojazdami (kierujący musi 
ustąpić pieszemu, gdy porusza się po 
wspólnej płaszczyźnie, bez wyodrębnio-
nych chodników).

Dokończenie na stronie 2.

Przeglądy obiektów mieszkalnych 
na Ustroniu

W 2012 roku Spółdzielnia Mieszka-
niowa „USTRONIE” w Radomiu 

zobowiązana jest  do dokonania  przeglą-
dów obiektów mieszkalnych i użytkowych 

Instalacje 
domofonowe
Z dumą możemy oznajmić iż spełniając ocze-

kiwania mieszkańców naszego Osiedla, do 
maja 2012roku, w 189 klatkach wejściowych 
zamontowano nową instalację domofonową, 
dzięki czemu poprawiło się bezpieczeństwo 

Święto dzieci
na „Ustroniu”

1 czerwca Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustro-
nie” zorganizowała Rycerski Festyn  z okazji 

„Dnia Dziecka” pod patronatem Prezydenta Mia-
sta Radomia Pana Andrzeja Kosztowniaka. 

Dokończenie na stronie 3.

KOSZENIE TERENÓW ZIELONYCH
PROBLEM  ZAŚMIECANIA

ORAZ  KOSZENIA  TERENÓW
ZIELONYCH  NA  USTRONIU

W związku z licznymi pytaniami kierowa-
nymi do Spółdzielni w sprawie koszenia 

Uroczyste otwarcie festynu odbyło się 
o godz. 15.00. Gości przywitał i złożył życze-
nia dla najmłodszych pan Piotr Skoczylas Pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”,  pan 
Andrzej Łuczycki Przewodniczący Rady Nad-
zorczej S.M. „Ustronie”. Następnie głos zabrali 
członkowie Bractwa Rycerskiego Ziemi Radom-
skiej. Przedstawili krótką historię obyczajów XIV 

– wiecznego rycer-
stwa, zaprosili dzieci 
i dorosłych na turniej 
rycerski. Wśród zapro-
szonych gości, któ-
rzy jednocześnie byli 
sponsorami nagród 
na festyn,  znaleźli się: 
pan Radosław Witkow-
ski Poseł na Sejm RP, 
pan Zbigniew Gołąbek 
Wiceprezes Zarządu 
OW ZOSP, kierownik 
Zespołu Pracy Socjal-
nej nr 7 pani Lucyna 
Pałasz.  
Dokończenie na str. 3.

zgodnie  z  art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r - Prawo Budowlane.

terenów zielonych, Spółdzielnia przypomina, że 
na terenie naszego osiedla znajdują się tereny 
nie będące w zasobach Spółdzielni, są to działki 
będące własnością Gminy Miasta Radomia jak 
również prywatnych właścicieli.

wewnątrz budynków mieszkalnych.
Obecnie na montaż nowej instalacji domo-

fonowej oczekują mieszkańcy 85 klatek.
Koszt montażu instalacji jest najniższy na 

terenie Radomia i wynosi 145 zł brutto od miesz-
kania. Wraz ze wzrostem ilości zamontowanych 
instalacji domofonowych, w ostatnim okresie 
znacznie wzrosła ich dewastacja, która w więk-
szości polega na wyciąganiu przewodów z rurek 
instalacyjnych.

Dokończenie na stronie 2.

Dokończenie na stronie 3.
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Pojazdy muszą jechać z prędkością 
nie większą niż 20 km/h i parkować tylko 
w miejscach do tego przeznaczonych. 
Wjazd ze strefy zamieszkania na drogę 
publiczną podlega regułom włączania się 
do ruchu.

Zgodnie z art. 2 ustawy z 20.06.1997r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 
108, poz. 908 z późn. zmianami) „strefa 
zamieszkania” jest to obszar obejmujący 
drogi publiczne lub inne drogi, na którym 
obowiązują szczególne zasady ruchu dro-
gowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone 
są odpowiednimi znakami drogowymi.

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31.07.2002r. w sprawie znaków i sygna-
łów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 
1393), określa w § 58 definicję znaku 
D-40 „strefa zamieszkania”. Z przepisu 
tego wynika m.in., że umieszczone w tej 
strefie urządzenia i rozwiązania wymu-
szające powolną jazdę (np. progi zwalnia-
jące) mogą nie być oznakowane znakami 
ostrzegawczymi.

PAMIĘTAJMY!!!! W strefie 
zamieszkania samochód jest 
gościem, który musi uszano-
wać prawa gospodarzy, czyli 
pieszych.

Nie wolno parkować na 
trawnikach, przejeżdżać przez 
chodniki i miejsca zabrionone.

Wyznaczenie strefy zamieszka-
nia służy przede wszystkim bezpieczeń-
stwu pieszych poruszających się po osie-
dlu. Dla administratorów naszego osiedla 

Dokończenie ze strony 1.

Przeglądy obiektów mieszkalnych
na Ustroniu

W dniu 28.03.2012 roku ogłoszono 
przetarg nieograniczony którego przed-
miotem było wykonanie przeglądów 
rocznych i pięcioletnich określonych w 
art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - 
Prawo Budowlane. 

Wykonawca wyłoniony w drodze 
przetargu nieograniczonego Firma: 
ACORR  Sp. z o.o. , ul. Mokotow-
ska 15A lok. 1bB w Warszawie zobo-
wiązany został do dokonywania prze-
glądów obiektów w terminie do dnia 
01.10.2012 roku wynikającym z podpi-

jest to właściwie jedyny skuteczny spo-
sób porządkowania ruchu na osiedlowych 
uliczkach, z których większość nie należy 
zazwyczaj do kategorii dróg publicznych. 
Przepisy kodeksu na drogach niepublicz-
nych stosuje się bowiem tylko w sytuacji 
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu. A to oznacza 
brak możliwości karania np. za parkowa-
nie utrudniające życie innym.

W obrębie strefy zamieszkania, 
daje podstawy prawne administrato-
rom i mieszkańcom do interwencji policji  
i straży miejskiej, gdy łamane są przepisy 
kodeksu drogowego.  

Wiele osób uważa ten znak za znak 
informujący o wjeździe na osiedle, dający 
bliżej niesprecyzowane uprawnienia pie-
szym. Tymczasem zasady ruchu w stre-
fie zamieszkania sformułowane są bar-
dzo precyzyjnie, w sposób jednoznacz-
nie restrykcyjny wobec kierowców. 
Samochód, a nawet rower, jest w strefie 
zamieszkania ledwie tolerowanym intru-
zem, a w najlepszym wypadku – gościem, 
który musi uszanować prawa gospodarzy 
terenu, czyli pieszych. 

Ważne wskazówki dla kierowców 
i pieszych poruszających się w strefie 
zamieszkania.

Ustąp pierwszeństwa pieszym  
- W strefie zamieszkania nie obowiązują 
przepisy kodeksu drogowego nakazu-
jące pieszym korzystanie z chodnika lub 
pobocza, chodzenie lewą stroną jezdni 
itd. Przeciwnie – pieszy może korzystać  
z całej szerokości drogi i ma pierwszeń-
stwo przed autami  oraz rowerami.

 Natychmiast zwolnij - Konsekwen-
cją uprzywilejowania pieszych jest rady-
kalne ograniczenie prędkości wszelkich 
pojazdów poruszających się w obrębie 
strefy zamieszkania. Dopuszczalna pręd-
kość pojazdów (nie tylko samochodów!) 
wynosi 20 km/h.

Dokończenie ze strony 1.

Parkuj w wyznaczonych miej-
scach - Brak znaku zakazującego postoju 
na uliczce leżącej w strefie zamieszkania 
nie oznacza jeszcze, że możesz zosta-
wić tam samochód. Postój dozwolony jest 
bowiem wyłącznie na miejscach wyzna-
czonych specjalnie w tym celu.

Zachowaj ostrożność przy wyjeź-
dzie - Wyjazd ze strefy zamieszkania na 
inną drogę traktowany jest przez przepisy 
tak samo jak włączanie się do ruchu (art. 
17 ust. 1 pkt 1 kd). Opuszczając strefę 
zamieszkania, musisz więc ustąpić pierw-
szeństwa przejazdu innym uczestnikom 
ruchu. 

Obowiązki pieszych poza strefą 
zamieszkania 

Art. 11. 1. Pieszy obowiązany jest 
korzystać z chodnika lub drogi dla pie-
szych, a w razie ich braku – z pobocza. 
Jeśli nie ma pobocza lub czasowo nie 
można z niego korzystać, pieszy może 
korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmo-
wania miejsca jak najbliżej jej krawędzi  
i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu 
pojazdowi.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni 
jest obowiązany iść lewą stroną drogi. 

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani 
iść jeden za drugim (...).

4. Korzystanie przez pieszego z drogi 
dla rowerów jest dozwolone tylko 

w razie braku chodnika lub pobocza 
albo niemożności korzystania z nich. Pie-
szy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, 
korzystając z tej drogi, jest obowiązany 
ustąpić miejsca rowerowi. 

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje 
się w strefie zamieszkania. W strefie 
tej pieszy korzysta z całej szerokości 
drogi i ma pierwszeństwo przed pojaz-
dem.

Opracowanie KR
Źródła: strefazamieszkania.com.pl; autoswiat.pl

STREFA
ZAMIESZKANIA 

ZNAK D-40

sanej umowy. 
Zarządca nieruchomości zobowią-

zany jest do przeprowadzania okre-
sowego badania stanu technicznego 
budynku. Obowiązek taki nakłada na 
niego Prawo Budowlane. Niestosowa-
nie się do tego zapisu może nas wiele 
kosztować. Przegląd techniczny budyn-
ków przeprowadzić mogą  jedynie 
osoby do tego uprawnione. Podczas 
kontroli sprawdza się między innymi 
konstrukcję budynku oraz to, czy utrzy-
manie właściwego stanu budynku jest 
możliwe. Bardzo ważny jest także spo-

sób użytkowania badanej nieruchomo-
ści – musi być on zgodny z przeznacze-
niem budynku. By dokładnie zapoznać 
się z tematem przeglądów technicz-
nych budynków warto zajrzeć do Prawa 
Budowlanego. Z pewnością rozwieje 
ono wszelkie nasze wątpliwości i odpo-
wie na nurtujące nas pytania.

Dział GZM
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WAŻNE TELEFONY
SM USTRONIE

ul. Wyścigowa 19, 26 – 611 Radom

●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
●Pogotowie Techniczne: 48-385-74-04

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.

Imprezę otworzył pokaz walk rycerskich 
w pełnym rynsztunku. Po prezentacji odbył się 
Finał Osiedlowego Śpiewogrania, przygotowany 
przez panią Magdalenę Bieńkowską Prezesa Sto-
warzyszenia Przyjaciół HKT”Bra-De-Li”, w któ-
rym główną nagrodą był udział w eliminacjach do 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej 
„Rafa 2012” oraz dofinansowanie do Warsztatów 
muzyczno-plastycznych w Tyliczu.

Podczas festynu przygotowano dla dzieci 
„Zabawy plebejskie”: strzelanie z łuku do tarczy, 
walka na worki z sianem na równoważni, rzut 
włócznią do celu, pojedynek na kopie, cięcie mie-
czem, rzut cebulą do kosza. Oprócz „rycerskich” 

Jest to robione w celu pozyskania mie-
dzi zawartej w przewodach. Niestety zysk zło-
dzieja z pozyskanych przewodów jest zde-
cydowanie mniejszy niż koszty jakie muszą 
ponieść mieszkańcy w związku z naprawą zde-
wastowanej instalacji.

Dlatego prosimy szanownych mieszkań-
ców o nie wpuszczanie do klatek schodowych 
obcych osób, szczególnie gdy podają się za 
osoby roznoszące ulotki lub za pracowników 
poczty.

Jeżeli już wpuszczamy taką osobę, to 
warto sprawdzić czy faktycznie wpuszczona 
osoba jest tą za którą się podaje.

Również w sytuacji zauważenia osoby 
wyciągającej przewody z rurek instalacyjnych 
należy niezwłocznie powiadomić policję, nie 
należy wierzyć że jest to robione na zlecenie 
administracji.

Dbałość o instalację domofonową powinna 
być w interesie wszystkich mieszkańców 
klatki, gdyż każda dewastacja powoduje póź-
niejszy wzrost kosztów konserwacji instalacji.

Dział GZM

W roku ubiegłym ze względu na pono-
szone koszty związane z koszeniem, Spółdziel-
nia opracowała mapę terenów zielonych nale-
żących do zasobów Spółdzielni i na podstawie 
tego opracowania koszone są tylko te tereny, 
które należą do Spółdzielni.

W sprawie pozostałych terenów zielo-
nych, Spółdzielnia wysyła odpowiednie pisma 
dot. skoszenia trawy do Urzędu Miejskiego w 
Radomiu.

Ponadto informujemy, że teren, który 
wzbudza wiele emocji - pomiędzy jednost-
kami A i B -jest terenem miejskim przezna-
czonym zgodnie z deklaracjami miasta pod 
budowę parku miejskiego a koszenie rosnącej 
tam trawy leży w gestii miasta Radomia.

W sytuacjach zaśmiecania oraz niepo-
rządku na nieruchomościach gruntowych nie 
będących w zasobach Spółdzielni wzywana 
jest Straż Miejska, która nakłada obowiązek 
uporządkowania terenu przez właściciela. 

(KR)

KOSZENIE
TERENÓW 

ZIELONYCH

Instalacje 
domofonowe

Święto dzieci
na „Ustroniu”

konkurencji odbyło się kilka konkursów z nagro-
dami, m.in: „Szukanie skarbu”, konkurs taneczny, 
konkurs plastyczny, w którym najmłodsi tworzyli 
projekty herbów, konkurs z wiedzy o bezpieczeń-
stwie w ruchu drogowym. 

Na scenie wystąpili młodzi artyści, którzy 
zaprezentowali swoje umiejętności nabyte w cza-
sie uczestnictwa na zajęciach w placówkach Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Ustronie” (wokalne, zaję-
cia taneczne, koło gitarowe). Odbył się  również 
pokaz udzielania pierwszej pomocy. Rycerze 
zaprosili kilkoro uczestników festynu do wzięcia 
udziału w przedstawieniu teatralnym pt: „ Legenda 
o powstaniu grodu Radomiem zwanym”. 

W czasie trwania imprezy wolontariusze  
z „Arki” pomagali najmłodszym dekorować swoje 
twarze. W imprezie pomagali również wolonta-
riusze z Koła Wolontaryjnego „Pokolenie” dzia-
łającego przy Świetlicy „Sputnik” SM „Ustronie” 

oraz uczennice z ZSZ im. mjr. H. Dobrzańskiego 
„Hubala”.

Można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 
z rycerzami oraz wziąć udział w loterii fantowej,  
w której główną nagrodą był rower. 

 Festyn zakończył się rozstrzygnięciem kon-
kursów odbywających się w czasie imprezy oraz 
losowaniem głównej nagrody w loterii fantowej. 

 Pomimo nie najlepszej pogody, impreza 
cieszyła się dużą frekwencją wśród mieszkańców 
osiedla Ustronie.

(GK)

Dokończenie ze strony 1.
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Z kart 
historii ...
Człowiek prehistoryczny, aby przeżyć musiał 

nauczyć się wykorzystywać przyrodę do 
swoich potrzeb.

Niezbędne narzędzia wykonane były  
z dostępnych surowców naturalnych jak 
drewno, kości, róg i kamień.

Nasi przodkowie zauważyli, że surowiec 
pochodzący ze skały jest o wiele lepszy, trwal-
szy niż ten, zbierany z powierzchni.

Jednym z takich surowców nadającym się 
do produkcji narzędzi był kamień występujący 
w skałach wapiennych na różnych głęboko-
ściach.

Toteż z czasem wykształciło się klasyczne 
górnictwo z szybami, podziemnymi koryta-
rzami.

Najstarsze ślady związane z wydobywa-
niem kamienia na ziemiach polskich pochodzą 
ze schyłku paleolitu i mezolitu (około 4000 lat 
p.n.e.)

Po dziś dzień archeolodzy znajdują w gro-
bach naszych przodków narzędzia z dawnych 
epok jak: dłuta, siekiery, kliny, które przetrwały 
tysiące lat.

Największe i najlepiej zachowane kopalnie 
kamienia w Polsce odnalezione zostały przez 
archeologów nad rzeką Kamienną.

Mieszkańcy neolitycznych osad znad 
Kamiennej, przybyłych tu z Moraw i Słowacji 
utrzymywali szerokie kontakty handlowe.

Posiadanie wysoko cenionych w owym cza-
sie wyrobów z krzemienia pasiastego umożli-
wiało im uprawę poletek przyzagrodowych, ale 
też prowadzenie wymiany towarowej.

Być może ekwiwalentem w tej wymianie 
było bydło, wyroby gliniane, nasiona.

Nasze osiedle „USTRONIE” poszczycić się 
może faktem, że kiedyś biegła tu droga można 
rzec „międzynarodowa”.

I tak z Radomia (starszy był Przytyk) przez 
Prędocinek, Malcze, Makowiec, Skaryszew, 
Iłżę do Ostrowca Świętokrzyskiego, San-
domierz, Opatów i dalej w kierunku Ukrain, 
Moraw, Słowacji po Morze Śródziemne.

Jakby na pamiątkę po tym fakcie, mamy na 
ustroniu ulice: Sandomierską, Ostrowiecką, czy 
najbardziej dociekliwą – Staroopatowską. Otóż 
wspomniany już Opatów znany był już przed 
naszą erą a to za sprawą kopalni krzemienia, 
które w okolicy istniały już w epoce kamiennej 
– neolitu.

Prehistoryczne kopalnie kamienia w Krze-
mionkach Opatowskich, obecnie koło Ostrowca 
Świętokrzyskiego były największe na konty-
nencie europejskim.

Droga z Radomia w tamtym kierunku  
a biegnąca przez obecne „USTRONIE” stra-
ciła swój statut na rzecz ul. Słowackiego i dalej 
przez Makowiec do Skaryszewa, wybudowanej  
w latach 1816 – 1819r.

Ulica Staroopatowska pozostała drogą 
lokalną – obecnie już tylko we fragmentach na 
naszym osiedlu.

opracowanie: Anna Kosiec

zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrze-

ga sobie prawo dokonywania zmian w na-
desłanych tekstach (np. korekta dostrze-
żonych błędów, nadawanie lub zmianę ty-

tułów etc.), a także innych zmian wynikają-
cych 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 odmowę publika-
cji takich materiałów.
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Od kwietnia 2012 roku w ofercie pożyczek 
SKOK Kopernik pojawiła się ciekawa pro-

pozycja dla osób korzystających z ubezpiecze-
nia NNW Hestia. Każda osoba, która w okre-
sie promocji postanowi ubezpieczyć się od na-
stępstw nieszczęśliwego wypadku na sumę  
20 000 zł może otrzymać pożyczkę w wysoko-
ści do 9000 zł BEZ PROWIZJI kredytowej. Przyj-
mując, że standardowa prowizja za udzielenie 
kredytu wynosi 5%, czyli przy pożyczce w wy-
sokości 9000 zł, klient może zaoszczędzić na no-
wej promocji aż 450 zł. Oczywiście to czy otrzy-
mamy pożyczkę nie zależy tylko od skorzystania 
z oferty ubezpieczenia od następstw nieszczę-
śliwych wypadków, ale przede wszystkim od 
naszej zdolności kredytowej i oceny kredyto-
wej. Dlatego, aby szybko i sprawnie otrzymać 
pożyczkę w SKOK Kopernik dobrze jest mieć ze 
sobą następujące dokumenty:

- osoby otrzymujące emeryturę
a) ostatnią decyzję o waloryzacji emerytury lub
b) ostatni lub przed ostatni odcinek z emery-

tury lub
c) wyciąg z konta ROR z 3 ostatnich miesię-

cy – wystarczy wydrukować je ze strony inter-
netowej przez, którą mamy dostęp do naszego 
konta, jeśli posiadamy konto w SKOK Kopernik 
oczywiście nie trzeba nic drukować, analityk 
kredytowy sam może sprawdzić nasze zarobki 
w systemie SKOK

- osoby otrzymujące rentę
a) decyzję o przyznaniu renty wraz z określe-
niem okresu na jak długo renta ta jest przyznana
b) ostatnią decyzję o waloryzacji renty lub
c) ostatni odcinek z renty lub wyciąg z konta 
ROR najlepiej z 3 ostatnich miesięcy

- osoby pracujące
a) zaświadczenie o zarobkach i
b) wyciągi z konta ROR – wystarczy wydru-
kować je ze strony internetowej przez, którą 
mamy dostęp do naszego konta, jeśli posiada-
my konto w SKOK Kopernik nie trzeba nic druko-
wać, analityk kredytowy sam może sprawdzić 
nasze zarobki w systemie SKOK.

Oczywiście nie można zapomnieć o dowo-
dzie osobistym i drugim dokumencie potwier-
dzającym tożsamość – może to być prawo jaz-
dy lub legitymacja emeryta-rencisty lub każdy 
inny dokument na którym znajduje się numer 
PESEL i adres zamieszkania. Promocja 0% pro-
wizji jest ograniczona w czasie, więc przy oka-
zji organizowania komunii czy wesela warto jak 
najszybciej pomyśleć o finansowaniu tych im-
prez i skorzystać z oferty SKOK Kopernik. Dla za-
bieganych od poniedziałku do piątku i nie ma-
jących czasu na wizytę w placówce uruchomi-
liśmy usługę „Wniosek Kredytowy przez Tele-
fon” – wystarczy zadzwonić pod numer infolinii 
SKOK Kopernik 801 400 700 i w kilka minut zło-
żyć wniosek kredytowy, aby po pozytywnej de-
cyzji kredytowej, w wybranej placówce SKOK 
w sobotę podpisać umowę kredytową i ode-
brać gotówkę.

Wstrzel się
w dobrą pożyczkę!
Totalne 0% prowizji!

 Przykład reprezentatywny kwota kre-
dytu 11 965 zł rata 381 zł, okres kredyto-
wania 41 miesięcy, oprocentowanie nomi-
nalne 16,05%, prowizja za udzielenie kredy-
tu 4,37%, rrso 25,78%, wymagane ubezpie-
czenie na wypadek śmierci 0,1% od kwoty 
kredytu miesięcznie, koszt całkowity kredy-
tu 4898 zł. Ostateczne warunki kredytowe  

zależą od wiarygodności kredytowej Klien-
ta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatno-
ści pierwszej raty. Dane na 30.03.2012r. 

SKOK im M. Kopernika  mieści się w Ra-
domiu przy ul Żeromskiego 27 tel. 48 340-43-33 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku   
w godzinach  9-17.



ROZWAŻANIA
CZY RELIGIA CZYNI NAS 

SZCZĘśLIWSZYMI?
Wiemy, że wszelkie cierpienie, cierpienie 

w całej historii ludzkości, raz na zawsze zostało 
wywyższone przez Jezusa na krzyżu. Tam 
Jezus wziął na siebie wszelki grzech i całe cier-
pienie, będące jego wynikiem. Żadne cierpienie 
nie jest z tego wykluczone. Każde jest przy-
jęte i ofiarowane Ojcu. Będąc Synem człowie-
czym, Jezus streszcza w sobie cała ludzkość.  
Nikt nie zostaje pominięty. Wielu, może więk-
szość, nie potrafi przynieść swego cierpienia. 
Może nie wiedzą oni, że istnieje taka możli-
wość albo cierpienie tak bardzo ich przytłacza. 
Jednak ono zostało już Bogu ofiarowane. Jezus 
uczynił to za nich i nadal to czyni, a my wraz 
z Nim, ilekroć Kościół sprawuje Eucharystię.  
Przez to, że Jezus dobrowolnie wszedł w nasze 
cierpienie i uczynił zeń akt miłości, wszelkie cier-
pienie zostało wewnętrznie wyjaśnione. Pewien 
niemiecki teolog tak pisał: „Czy Izrael był szczę-
śliwy ze swoim Bogiem? Czy Jezus był szczę-
śliwy ze swym Ojcem? Czy religia czyni kogo-
kolwiek szczęśliwszym? Czy sprawia, ze staje 
się »dojrzalszy«? Czy daje mu tożsamość? 
Daje dom, zapewnia bezpieczeństwo, pokój  
z samym sobą? Czy odpowiada mu na pytania? 
… wątpię w to”. Jak chrześcijański teolog może 
powątpiewać, czy religia czyni nas szczęśliw-
szymi, czy odpowiada na wszystkie nasze 
pytania? Wystarczy nie tylko sięgnąć do świę-
tych Kościoła. Wielu zwyczajnych, prostych 
ludzi w wierze szuka odpowiedzi na wielkie 
egzystencjalne pytania. Pośrodku trudnych 
doświadczeń życiowych znajdują oni bezpie-
czeństwo. Wiedzą, że są w Bożych rękach 
i wszystko ma sens. Potrafią powtarzać za 
św. Pawłem: „Bóg, Ten który rozkazał ciem-
nościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął  
w naszych sercach” (2 Kor 4,6). Oni wiedzą,  
że Golgota nigdy nie jest daleko od Taboru.

(Wilfrid Stinissen)

Metoda F.E.D.®

Innowacyjna metoda bezoperacyj-
nego leczenia kręgosłupa w Aka-
demickim Centrum Medycznym  
- Radomskiej Szkoły Wyższej

Metoda F.E.D.® której prekursorem jest hisz-
pański profesor Santos Sastre Fernandez wykorzy-
stywana jest do bezoperacyjnego leczenia skolioz, 
kifoz oraz lordoz u osób w każdym wieku, od dzie-
ci, młodzieży po osoby dorosłe.  

Jest to pierwsza tego typu metoda w regio-
nie radomskim przynosząca widoczne efekty już po 
kilku tygodniach ćwiczeń. Polega ona na zastoso-
waniu trzech elementów składających się na ca-
łość terapii: fizykoterapii (zabiegi tj. elektrostymu-
lacja, ciepłolecznictwo), ćwiczeń w aparacie F.E.D.®  
sterowanym przez moduł komputerowy oraz kine-
zyterapii analitycznej (indywidualnych ćwiczeń na 
sali gimnastycznej w pozycjach izolowanych). 

Program ćwiczeń - turnus rehabilitacyjny 
wymaga od Pacjenta dużego samozaparcia, wy-
siłku fizycznego oraz systematyczności w dążeniu 
do celu czyli zatrzymania pogłębiającej się wady, 
a w fazie końcowej zmniejszenia stopnia skrzywie-
nia kręgosłupa bądź jego całkowitego zniesienia.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 3 tygodnie  
i odbywają sie w Akademickim Centrum Medycz-
nym - Radomskiej Szkoły Wyższej przy ul. Struga 
60 (vis a vis stadionu Radomiaka). W tym okresie 
wykonywane są zabiegi raz bądź dwa razy dzien-
nie w zależności od możliwości Pacjenta. 

Im wcześniejsze rozpoznanie wady i zasto-

sowanie metody F.E.D.® tym większa szansa na 
zatrzymanie postępu choroby, korekcję skrzywie-
nia, uniknięcie operacji na kręgosłupie oraz popra-
wę jakości życia codziennego. 

Zapraszamy, 

Michał Paprocki - Terapeuta Metody F.E.D.®

Akademickie Centrum Medyczne przy RSW



„To nic, że ciągle nowe kłótnie w domu masz,
Że uciekł Ci rasowy pies.
To nic, że dziennie w pracy rośnie Ci Twój garb,
To nic naprawdę, stary, więc się śmiej, bo...
Świat szaleje, a Ty wypływasz w rejs...”

Słowa Bogdana Kuśki, tej znanej szanty idealnie oddają moje wrażenia związane 
z tegorocznym rejsem po Morzu Adriatyckim. 

Ale od początku….

Luty 2012. 
Dochodzi do mnie informacja o organizowanym w maju przez klub HKZM 

„Szkuner” rejsie morskim w Chorwacji. Wcześniej  Szkolna Sekcja Żeglarska dzia-
łająca przy I LO im. M. Kopernika w Radomiu oraz ROZŻ organizują warsztaty  
z nawigacji, które prowadzi kpt. Paweł Sulima. Bez chwili zawahania dzwonię, 
aby się zapisać- na szczęście są jeszcze dwa miejsca na jachcie! Szybka kalkulacja 
dochodów i oszczędności- jak zacisnę pasa uzbiera się potrzebna suma. Jako, że nigdy 
nie byłam na morzu (pływałam tylko po Wielkich Jeziorach Mazurskich) przygoto-
wania do rejsu zaczynam od zebrania informacji o niezbędnych rzeczach. Sen z powiek 
spędza mi sztormiak, który jest niezbędny, a dobry kosztuje krocie. Ostatecznie poży-
czam spodnie i biorę wiatro i wodoszczelną kurtkę zimową. Im bliżej rejsu tym coraz 
częściej okazuje się, że nie mam kaloszy, czapki zimowej, której by mi nie zwiało przy 
silnym wietrze, kremu z wysokim UV).

2.05.2012. Poznaję załogę i idziemy na zakupy, które mają nam zapewnić posiłki 
przez cały rejs. 

4.05.2012. Godz. 6.03 wyjeżdżamy pociągiem KM z Radomia do Warszawy, 
skąd o 9.00 mamy autokar międzynarodowy, który bezpośrednio zawiezie nas do portu 
w Sukośanie. 

5.05.2012. Po 21 godzinach jazdy (godz. 5.54) docieramy do mariny w Suko-
śanie, która to jest jedną z największych w Dalmacji. Zmęczeni długą podróżą nie 
możemy doczekać się kąpieli pod prysznicem. Jednak po wyjściu z autokaru zapo-
minamy o wszystkim oczarowani wschodem słońca na tle setek jachtów. W ocze-
kiwaniu na czarter zwiedzamy okolicę, kupujemy pieczywo i wodę. Cieplutko, 
słonecznie, lazurowa woda i ten zapach (jaśminu?) czego chcieć więcej? W Polsce 
słońce jest rarytasem, więc cieszymy się z takiej pięknej pogody i od razu wysta-

A Ty wypływasz w rejs?

wiamy buzie, aby się opaliły. Dopiero o godz. 16 nasz 
jacht jest gotowy. Jemy obiad  i wypływamy! Płyniemy 
całą noc. Ku naszemu zdziwieniu rano zaczyna padać  
i robi się brzydka pogoda. Ponadto buja i nie wszyscy 
znoszą to dobrze…ok. 14.00 docieramy do portu handlo-
wego w Rijece. I na wstępie niemiła niespodzianka- brak 
prysznica, wody do uzupełnienia, a cena „kosmiczna”! 
Zwiedzamy Rijekę.

7.05.2012. Rijeka. Idziemy na mały, ale jakże 
urokliwy chorwacki targ. Ok. 15.00 (czekaliśmy, aż 
przestanie padać) wypływamy dalej. Kierunek- wyspa 
Rab. Piękna urokliwa wysepka i zdecydowana poprawa 
pogody napawa nas optymizmem. Morale załogi popra-
wiają się. Spokojna wyspa z klasztorem i wieżą, które 
koniecznie trzeba zwiedzić. Nocleg w porcie i nad ranem 
ok. 04.00 wypływamy. Kierunek Mali Lośnij. Na miejscu 
jesteśmy ok. 16.00 i… niespodzianka- remont kei. Na 
ląd musimy się dostać pontonem. Zwiedzamy, robimy 
zakupy. Wypływamy rano na wyspę Vir, wcześniej okrą-
żamy wyspę Susak, wypatrujemy delfinów, podczas 
ich skoków próbujemy im zrobić focię. Dopływamy 
wieczorem. Udaje się zacumować na dziko przy pomo-
ście. Jesteśmy atrakcją dla tamtejszych mieszkańców- 
rybaków. Następnego dnia wypływamy koło południa po 
zakupach pieczywa i świeżych ryb. 

12.05.2012. Wpływamy do macierzystego portu. 
Klar na jachcie, przygotowanie kanapek na podróż  
i opuszczamy nasz jacht Sas 39. Zaoszczędziliśmy trochę 
pieniędzy i wieczorem idziemy na uroczystą kolację do 
restauracji, a o 22 przyjeżdża autokar i odwozi nas do 
Radomia. Szkoda, że to co dobre tak szybko się kończy  
i trzeba wrócić do szarej rzeczywistości.

„To wszystko było - minęło, zostało tylko wspomnienie, 
Już nie poczuję wibracji pokładu, gdy kable grają.
Już tylko dom i ogródek, i tak aż do śmierci…”

Słowa: Tomasz Piórski

Nie! za rok znowu płynę
i już zaczynam zbierać pieniądze.

Autor: Justyna Fila



ZAMÓW: www.wodapierrot.pl


