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aktualności

Pawilon Podłęże: 
ruszają prace

Pierwsza informacja, jaką mo-
żemy podać z frontu robót, jest 
taka, że rozbiórka aktualnej 
konstrukcji właśnie się rozpo-
częła. Prace polegają na całko-
witej rozbiórce ścian działowych 
i osłonowych parteru, ścian 
działowych piętra, wierzchnich 
warstw stropodachu wentylo-
wego oraz świetlików dacho-
wych.
Większość robót, ze względu na 

konieczność zminimalizowania 
utrudnień mieszkańcom, wyko-
nywana będzie ręcznie. Prowa-
dzić będą one do usunięcia ścian 
działowych oraz zewnętrznych 
i pozostawienia żelbetowego 
szkieletu budynku. Szacowana 
ilość gruzu, który zostanie wy-
wieziony, to 1 500 m3.
Zainteresowanych wynajmem 

lokali usługowych w nowym pa-
wilonie zapraszamy do kontaktu 
pod wskazane numery telefonu 
(szczegółowe informacje na str. 
5). Aktualnie trwają uzgodnie-
nia dotyczące wyposażenia po-
mieszczeń oraz standardu ich 
wykończenia. Dla mieszkańców 
bloku sąsiadującego z pawilo-
nem, na czas wykonywanych 
prac, w miarę możliwości utwo-
rzone zostaną miejsca parkin-
gowe. W kolejnych wydaniach 
biuletynu będziemy informować 
o postępie prac.

Proces rewitalizacji pawilonu przy al. M. J. Piłsudskiego 72 
wchodzi w czas intensywnej realizacji. Z końcem stycznia do-
tychczasowi najemcy lokali użytkowych przenieśli swoją działal-
ność w nowe miejsca (więcej na str. 8). W tym wydaniu przed-
stawiamy wizualizację Pawilonu Podłęże (nazwa tymczasowa) 
w nowej odsłonie.
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informacje

Ads 1 •	 Nowe, przeciwpożarowe wyłączniki prądu zostały za-
montowane w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 272.

•	 Przy ul. Partyzantów 38 pojawiły się nowe okienka 
piwniczne.

•	 Po uzyskaniu zgody z Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Jaworzno 25 drzew z terenów ADS 1 
zostało wyciętych.

•	 Konserwatorzy ADS 1 dokonują corocznych przeglą-
dów wentylacji oraz prób szczelności instalacji gazo-
wych w mieszkaniach.

Z życia Administracji Domów Spółdzielczych

Ads 2
•	 Kanalizacja w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 

106 została uszczelniona.

•	 Uszkodzone daszki nad wejściami do klatek 
przy ul. 3 Maja, Nosala oraz Wandy zastąpiły 
nowe.

•	 Na bieżąco wykonywane są dodatkowe porę-
cze na klatkach schodowych przy ul. Wandy.

•	 Nawisy śnieżne i lodowe sople zostały usunięte.

Ads 3
•	 W budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 215, 

221 i 225 wykonane zostały piony prze-
ciwpożarowe.

•	 Prowadzona była pielęgnacyjna przycin-
ka drzew.

•	 Lokal użytkowy przy al. M. J. Piłsudskiego 
36 został wyremontowany.

•	 Kontynuowana była wymiana tablic 
ogłoszeniowych.

Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie
Biuro	reklamy:	32	615	55	43	
Nakład:	8	500	sztuk

Numer	zamknięto	17	lutego	2017	r.
„Osiedlowe	To	i	Owo”	jest	prawnie	zarejestrowanym	czasopismem	wpisanym	do	Sądowego	
Rejestru	Dzienników	i Czasopism	pod	poz.	Pr1197.
Na postawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów 
opublikowanych w „Osiedlowe To i Owo” jest zabronione bez zgody wydawcy.

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca nie zamówionych tekstów i zdjęć, zastrzega sobie 
prawo do skracania otrzymanych materiałów, zmiany ich tytułów i  innych zmian redakcyjnych w nadsyłanych 
tekstach.
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Joanna Bochenek - Olińska
Redaktor Naczelna

otio@smgornik-j.pl
535 214 087
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Na początku lutego odbyło 
się spotkanie z panią Ewą Łatak, 
właścicielką mobilnego salonu 
usług kosmetycznych Piękna 
Pani. Uczestniczkom przybliżo-
ne zostały sposoby poprawiania 
stanu skóry nie tylko za pomocą 
kosmetyków. Na koniec spotka-
nia wszyscy otrzymali miłą nie-
spodziankę - zabieg SPA dla dłoni.  

We wszystkie piątkowe popołu-
dnia klubowicze grali w karty. Nie 
obyło się bez emocji!

W najbliższym czasie zaprasza-
my na Wielkanocną Wystawę Rę-
kodzieła (plakat poniżej).

Tradycyjnie w drugi czwartek 
miesiąca, czyli 9 marca, mgr Ka-
rol Glimos zaprasza na bezpłat-

ne porady prawne, a 14 marca 
o godz. 16 odbędzie się spotkanie 
poetycko-malarskie pt. „Wiosna, 
ach, to ty”, na którym swoje dzieła 
przedstawią poetka Alicja Dudek 
oraz malarka Grażyna Głowacka. 
Serdecznie zapraszamy!

Co słychać w Klubie Seniora
Pod koniec stycznia klubowicze zorganizowali zabawę karnawałową - bal maskowy. Były tańce 

i lekkostrawny poczęstunek, czyli niezwykle udana zabawa.

Terminy można liczyć w dniach, 
co oznacza, że początkiem terminu 
jest dzień, w którym nastąpiło dane 
zdarzenie, np. otrzymanie listu, i dnia 
tego nie wlicza się do biegu terminu, 

zaś liczenie rozpoczynamy od dnia 
następnego. Np. 3 dni od 10 dnia 
miesiąca - będzie to dzień 13. Licze-
nie zaczynamy od 11 dnia miesiąca. 
Termin wtedy kończy się dnia 13 
o północy.
Termin liczony w tygodniach z kolei 

kończy się z upływem dnia w ostat-
nim tygodniu. Datą początkową wte-
dy jest dzień zdarzenia, np. piątek, 
i wtedy dniem, który jest ostatnim 
dniem terminu, będzie również pią-
tek - czy to za tydzień, dwa czy pięć 
tygodni.
Termin liczony w miesiącach koń-

czy się natomiast z upływem takiego 
dnia, który odpowiada początkowe-
mu dniu terminu, ale gdyby takiego 

dnia w danym miesiącu nie było, 
termin kończy się w ostatnim dniu 
miesiąca. Np. w dniu 29 listopada 
nastąpiło zdarzenie, a termin liczony 
wynosi trzy miesiące. Zatem koń-
cem terminu będzie dzień 29 lutego. 
W sytuacji, gdy w danym roku luty 
nie będzie miał 29 dni, końcem ter-
minu będzie 28 lutego.
Termin oznaczony w latach liczony 

jest jak termin oznaczony w miesią-
cach i znaczy to również, że kończy 
się z upływem dnia, który datą odpo-
wiada początkowi danego terminu. 
Zatem dwa lata od 30 maja 2014 r. 
upłyną 30 maja 2016 r. Jednak gdyby 
takiego dnia nie było, jak w przypad-
ku lat przestępnych, datą końcową 

będzie ostatni dzień tego miesiąca.
Uwaga! Co do zasady końcem ter-
minu jest koniec danego dnia wska-
zanego jako dzień terminu - termin 
biegnie więc aż do północy. Wyjąt-
kiem jest wiek osoby fizycznej, ponie-
waż termin upływa już z początkiem 
dnia terminu. Oznacza to, że aby 
osiągnąć wiek oznaczony datą, nie 
musimy czekać do końca dnia.

prawo

Jak liczyć terminy w sprawach urzędowych?
Nasze prawo przewiduje terminy liczone w dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Prawidłowe wyliczenie termi-

nu, który nas obowiązuje, jest ważne, ponieważ jego przekroczenie wiąże się z konsekwencjami.

aktualności

Kancelaria	Radcy	Prawnego
Katarzyna	Martyka
43-600	Jaworzno
ul.	Sportowa	13	lok.	2
tel.	513 176	626
www.kancelaria.martyka.org



04 TO i OWO
Osiedlowe

Karnawałowe pączki pani Joanny
Karnawał kończy się z ostatnim dniem lutego, więc jest jeszcze trochę czasu na spróbowanie nieco  

lżejszej wersji pączków: pieczonych w piekarniku, a nie smażonych w głębokim oleju. Przepis otrzy-
maliśmy od pani Joanny, pracownicy Spółdzielni. Bardzo dziękujemy i zachęcamy do spróbowania!

Tym razem ponownie zapraszamy na Osiedle Podłę-
że, gdzie przy al. M. J. Piłsudskiego 30 mieści się sklep 
wielobranżowy pani Teresy Kondoszek. Już od godz. 7, 
od poniedziałku do soboty, w sklepie pani Teresy moż-
na zaopatrzyć się w świeże pieczywo oraz owoce i wa-
rzywa od rolników spod Krakowa. Znajdziemy tu też 
nabiał, słodycze, lody, napoje i wiele innych artykułów.

Pani Teresa, prócz zaopa-
trywania swojego sklepu 
w najlepsze produkty, sły-
nie również z działalności 
charytatywnej. Od wielu lat 
wspomaga drużynę grającą 
w amatorskiej lidze piłkar-
skiej Salos, czyli PSV Pod-
łęże. Jest również jedną ze 
sponsorek Akademii Boksu 
Roberta Gortata oraz współ-
organizuje zabawy dla malu-
chów z Przedszkola Miejskie-
go nr 26 na Podłężu.

Świeże pieczywo, owoce 
i warzywa od rolników 

nasi najemcy

przepisy czytelników

Składniki:
• 3 szklanki mąki tortowej,
• 3 łyżki cukru pudru,
• skórka otarta z całej cytryny,
• 5 żółtek,
• 6 dag rozpuszczonego masła,
• szklanka mleka,
• 5 dag drożdży,
• szczypta soli,
• 2 łyżki ekstraktu waniliowego,
• powidło,dżem lub konfitura 
do nadziewania,
• lukier lub cukier puder,
• ewentualnie skórka poma-
rańczowa.

Drożdże rozpuszczamy w 
lekko ciepłym mleku. Dodaje-
my cukier i odstawiamy na 10 
minut. Do powstałego rozczy-
nu dodajemy przesianą mąkę, 
żółtka, sól, skórkę z cytryny 

oraz ekstrakt waniliowy. Ciasto 
wyrabiamy bardzo dokładnie, 
pod koniec dodajemy rozpusz-
czone masło. Wyrabiamy tak 
długo, aż pokażą się pęcherzyki 
powietrza. 

Ciasto odstawiamy do wy-
rośnięcia, powinno podwoić 
swoją objętość. Z wyrośniętego 
odrywamy kawałki, formując 
kulki, po czym je również od-
stawiamy do wyrośnięcia. 

Piekarnik nagrzewamy do 
180 stopni i pieczemy w nim 
pączki ok. 20 minut. Nadziewa-
my jeszcze ciepłe za pomocą 
szprycy do tortów. Oprószamy 
cukrem pudrem lub polewamy 
lukrem i posypujemy skórką 
pomarańczową. Smacznego!
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Pasieka	„Mój	Miód”	na	Podłężu	k/par-
ku	poleca	miody	i	inne	produkty.

tel. 501 247 684

Awaryjne	otwieranie	samochodów,	
mieszkań	i	usługi	ślusarskie,	naprawa	
i	wymiana	zamków.	

600 600 235, 
awaryjneotwieranie24.pl.

Oświetlenie	domów	i	mieszkań.	
Profesjonalna	jakość.	

tel. 510 557 980

Naprawa	telewizorów
tel. 603 898 300

Pogotowie	 instalacji	 antenowych	 TV-
-SAT.	Teleradiomechanika.

tel. 602 627 046, 32 752 73 23
e-mail: bajkoland.jaworzno@interia.pl

Kupię	mieszkanie	kawalerkę	lub	2,	3	
pokoje,	może	być	zadłużone,	do	remon-
tu.	Płacę	gotówką. 

tel. 32 307 21 69

TAPICERSTWO
tel. 32 753 21 65

604 840 451

Protezy	nylonowe,	szkieletowe,	porcelana,	
naprawy.

tel. 694 245 071

Szafy	INDECO	z	drzwiami	przesuwnymi,	
zabudowa	wnęk.	Rabaty	do	35%.	
Meble	kuchenne	na	wymiar.
www.bartez-indeco.pl.

tel. 604 133 038

GŁADZIE	BEZPYŁOWE,	sufity	podwieszane,	
tapetowanie,	prace	malarskie.		Tanio			
i	solidnie.	KOMI	–	PLAST

 tel.  507 53 53 52

Sprzedam	mieszkanie	na	Kalinowej	
49m2,	II	piętro,	balkon,	po	remoncie.	

tel.  507	073	078

Zamienię	M-3,	51m2,	8	piętro	na	
podobne	do	4	piętra	–	może	być	
zadłużone.	

tel. 508 738 303

Zamienię	M-3,	51m2,	8	piętro	na	podobne	do	
4	piętra	–	może	być	zadłużone.	

tel. 508 738 303

Montaż	serwis	anten	50	zł.	TV-SAT.	
Montaż	TV	na	ścianie,	sklep,	porady
www.at-victoria.eu.

tel. 515 207 235

Przeprowadzki	Kompleksowe	Utylizacja
tel. 32 220-64-27, 531 944 531

ogłoszenia drobne

ŁOŻYSKA
- paski klinowe; simmeringi;

REMONTY		
SILNIKÓW		

ELEKTRYCZNYCH
P.H.U.	„Hakpol”

Jaworzno, ul. Dąbrowska 22a
tel. 32 615-63-04
pn.-pt. 800-1600

Zamienię	3	pokoje,	67,13	m2,
Podłęże,	8	piętro	na	2	pokoje	do	5	piętra,	
dwustronne	z	balkonem.	

tel. 733-160-169

Skuteczna	pomoc	w	trudnościach	
szkolnych.	Nowoczesne	metody	i	pomoce

tel. 692 295 789

Zamienię	M-2	na	M-3.
tel. 511 509 470, 789 396 767 

HALA	„TAXI”	
tel.	32 793	83	83
Szybko,	tanio,	solidnie,	24	h.	

Numer	1	w	Jaworznie.
Wspieraj	lokalną	przedsiębiorczość.

www.hala-taxi.pl
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Co	to	jest	czad?
Czad, czyli tlenek węgla (CO), jest 

bezwonnym, cięższym od powie-
trza, silnie trującym gazem. Do 
organizmu dostaje się przez drogi 
oddechowe i uniemożliwia roz-
prowadzanie tlenu we krwi.

Jak	i	gdzie	powstaje?
Powstaje podczas spalania. Nie-

bezpieczeństwo mogą stwarzać:
• urządzenia mechaniczne: sa-

mochody, agregaty prądotwórcze, 
pompy zasilane silnikami spalino-
wymi;
• niesprawne piece grzewcze: ką-

pielowe, centralnego ogrzewania, 
kominki, zasilane gazem, olejem 
opałowym lub paliwem stałym 
(węglem, kosem, drewnem itp.).
Największe niebezpieczeństwo 

niesie palenie różnego rodzaju 
śmieci, szczególnie plastików, folii 
i lakierów syntetycznych. Podczas 
ich spalania, oprócz CO, powstaje 
wiele innych szkodliwych dla zdro-
wia i życia ludzkiego oraz środo-
wiska naturalnego substancji, jak 
silnie trujące dioksyny wywołujące 
raka układu oddechowego, trzust-
ki, wątroby, choroby serca i innych 
narządów wewnętrznych.

Co	jest	powodem	zatruć?
Co roku poszkodowanych jest 

około 2 500, a śmiertelnemu 
zatruciu ulega ponad 100 osób 
rocznie! Powodem są szczelne, 
zamknięte okna i drzwi, przewo-
dy kominowe, brak wentylacji po-
mieszczeń, zatkane lub niedrożne 
kratki wentylacyjne, niefachowa 
instalacja urządzeń grzewczych 
w garażach, piwnicach itp. - brak 
odpływu spalin.

Jakie	są	objawy	zatrucia?
Zatrucie tlenkiem węgla obja-

wia się bólem brzucha i zawrota-
mi głowy, uciskiem w skroniach, 
szumem w uszach, wymiotami, 
sennością, ociężałością oraz ogól-
nym osłabieniem organizmu. Gdy 
dawka CO jest duża, dochodzi 

do niedotlenienia tkanek, wsku-
tek czego następuje porażenie 
ośrodka oddechowego, bezdech, 
trudności z oddychaniem (oddech 
przyśpieszony), utrata przytomno-
ści. Wszystkie te objawy powodują 
, że człowiek staje się bierny i nie 
ucieka z miejsca zagrożenia. Nie 
uzyskawszy pomocy, umiera. 

Co	zrobić	w	razie	zaczadzenia?	
Zadzwonić pod numer 112, wy-

nieść poszkodowanego na świe-
że powietrze, rozluźnić ubranie 
(rozpiąć pasek, poluzować kra-
wat, rozpiąć guziki), okryć kocem 
i nie pozwolić zasnąć. Nadzorować 
chorego aż do czasu przyjazdu 
lekarza. Jeśli straci przytomność, 
ale będzie oddychał, należy uło-
żyć go w bezpiecznej pozycji. Jeśli 
przestanie oddychać, należy roz-
począć reanimację. Trzeba pamię-
tać, by ratując poszkodowanego, 
nie znaleźć się w podobnej sytu-
acji. Należy stosować szczególne 
środki bezpieczeństwa i zachować 
ostrożność przy udzielaniu po-
mocy. Zdarzyło się wiele razy, że 
poszkodowanego udało się ura-
tować, a śmierć poniósł ratownik!

Jak	 ustrzec	 się	 przed	 zatru-
ciem?
Należy stosować niecałkowite 

zamykanie okien (klamka pod ką-
tem ok. 45 stopni, tzw. mikrowie-
trzenie) oraz, zarówno w oknach, 
jak i drzwiach, otwory lub kratki 
wentylacyjne w dolnej ich części 
(należy je udrażniać w celu zapew-
nienia prawidłowej wentylacji). 
Drzwi i okna muszą być sprawne 
technicznie, aby można było je na-
tychmiast otworzyć w przypadku 
zwiększonego stężenia CO. Dodat-
kowym zabezpieczeniem może 
być zamontowanie elektrycznych 
czujek tlenku węgla.

Przygotowane	na	podstawie	in-
formatora	wydanego	przez	Straż	
Pożarną	 w	 Jaworznie	 „Postępo-
wanie	w	sytuacjach	zagrożeń”.

Czym jest czad? Skąd się bierze i jak się przed nim bronić? Lektura tego krótkiego tekstu zajmie 
Państwu kilka minut, a może się okazać, że dzięki zawartym w nim wskazówkom uratują Państwo 
czyjeś zdrowie lub życie.

aktualności

Nie daj się czadowi. To warto wiedzieć

informacje

W związku z rozpoczęciem prac 
w pawilonie na Osiedlu Pod-
łęże swoją lokalizację zmieniła 
kwiaciarnia prowadzona przez 
panią Zofię Gretkowską, która 
teraz znajduje się przy al.	 M.	 J.	
Piłsudskiego	 60, oraz salon ze-
garmistrzowski pana Krzysztofa 
Kotusa - obecnie przy al.	M.	J.	Pił-
sudskiego	 39. Godziny otwarcia 
sklepów pozostają bez zmian.

Gdzie kwiaciarnia i zegarmistrz ze starego pawilonu na Podłężu?
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SPÓŁDZIELNIA	MIESZKANIOWA
Godziny	pracy:	poniedziałek:	7	-	17 
                      				wtorek	-	piątek:	7	-	15

ZARZĄD
al.	Tysiąclecia	2-14,	43-603	Jaworzno

SEKRETARIAT:
telefon:	32	615	55	41
fax:	32	615	57	55
e-mail:	sekretariat@smgornik-j.pl
          
DZIAŁ	ROZLICZEŃ	CZYNSZÓW	I	WINDYKACJI:
telefon:	32	615	57	65
telefon:	32	615	68	88
e-mail:	windykacja@smgornik-j.pl

DZIAŁ	KSIĘGOWOŚCI:
telefon:	32	615	61	46
e-mail:	ksiegowosc@smgornik-j.pl

DZIAŁ	FINANSOWY	-	WKŁADY:
telefon:	32	615	61	41
e-mail:	wklady@smgornik-j.pl

ZARZĄD
ul.	Paderewskiego	15,	43-600	Jaworzno

DZIAŁ	GOSPODARKI	ZASOBAMI	MIESZKANIOWYMI:
telefon:	32	615	55	43
																	32	616	41	32
e-mail:	gzm@smgornik-j.pl

NADZÓR	BUDOWLANY:
telefon:	32	616	41	32
																	32	752	08	12
e-mail:	nadzor@smgornik-j.pl

SERWIS	CIEPŁOWNICZY:
telefon:	32	616	41	32
																	32	752	08	12
e-mail:	serwis.cieplowniczy@smgornik-j.pl

ADMINISTRACJA	DOMÓW	SPÓŁDZIELCZYCH	NR	1
ul.	Starowiejska	17,	43-603	Jaworzno
telefon:	32	615	52	58
									 	32	615	54	02
e-mail:	ads1@smgornik-j.pl

ADMINISTRACJA	DOMÓW	SPÓŁDZIELCZYCH	NR	2
ul.	Paderewskiego	15,	43-600	Jaworzno
telefon:	32	616	24	94
																	32	752	08	11
e-mail:	ads2@smgornik-j.pl	

ADMINISTRACJA	DOMÓW	SPÓŁDZIELCZYCH	NR	3
al.	Piłsudskiego	40,	43-600	Jaworzno
telefon:	32	616	50	19
																	32	616	55	94
e-mail:	ads3@smgornik-j.pl

ZAKŁAD	BUDOWLANO-REMONTOWY
ul.	Paderewskiego	15,	43-600	Jaworzno
telefon:	32	616	21	78

POGOTOWIE	WIND
telefon:	32	616	57	05
													 602	771 542

DYSPOZYTOR	
TELEFON	AWARYJNY:	32	616	20	25

ważne numery W
ażne	num

ery

dyżury

Członkowie	Rady	Nadzorczej	pełnią	dyżur	w	siedzi-
bie	Zarządu	Spółdzielni	w	każdy	pierwszy	poniedzia-
łek	miesiąca	w	godz.	16-17.	
Wojciech	Chyła	i	Bogdan	Kaleta	czekać	będą	na	Pań-
stwa	6	marca.

Dyżury	członków	Rad	Osiedli:
Osiedle	 Stałe	 -	 każdy drugi poniedziałek miesiąca 

w godz. 16-17, siedziba ADS 1, ul. Starowiejska 17;
Osiedle	Podwale	-	każdy pierwszy poniedziałek miesią-

ca w godz. 16-17, siedziba Klubu Osiedla Podwale (Klub 
Seniora), ul. Grunwaldzka 106;
Osiedle	 Podłęże	 - każdy pierwszy wtorek miesiąca 

w godz. 17-18, siedziba ADS 3, al. M. J. Piłsudskiego 40.



10 TO i OWO
Osiedlowe

Litery z pól dodatkowo 
ponumerowanych od 1 do 8 
dadzą rozwiązanie krzyżówki, 
które należy przesłać pocztą 
elektroniczną na adres 
otio@smgornik-j.pl do 10 marca. 
W temacie prosimy wpisać 
„Krzyżówka nr 2/2017”. Wśród 
uczestników, którzy nadeślą 
prawidłowe rozwiązanie, 
rozlosujemy talon o wartości 
50 zł na artykuły spożywcze 
(bez alkoholu) ufundowany 
przez Macieja Bochenka, 
przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. 
Uwaga! Wysłanie rozwiązania 

jest jednoznaczne z wyraże-
niem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych dla celów 
redakcyjnych. Z udziału w lo-
sowaniu wyłączone są osoby, 
które są dłużnikami Spółdzielni 
oraz pracownicy S.M. „Górnik” 
w Jaworznie.

Nagrodę w krzyżówce nr 
1/2017 otrzymuje pani Boże-
na Ziemniak, gratulujemy!

krzyżówka

uśmiechnij się

–	Tato,	a	gdzie	żyją	jeże?
–	Nie	wiem…
–	Tato,	a	czemu	jeże	kłują?
–	Nie	wiem…
–	Tato,	a	kiedy	jeże	pojawiły	się	na	Ziemi?
–	Nie	wiem…
–	Zostaw	tatę	w	spokoju	–	wtrąca	się	mama.
–	 Dlaczego?	 Niech	 pyta,	 skąd	 ma	 się	 chłopak	 dowiedzieć	

wszystkiego	o	jeżach?!

Jasio	przychodzi	do	domu.	Mama	krzyczy:
–	Dlaczego	masz	takie	brudne	ręce?!
–	Bo	bawiłem	się	w	piaskownicy!
–	A	dlaczego	masz	czyste	palce?
–	Bo	gwizdałem	na	psa!

–	 Wiesz,	 mamo,	 Kazio	 wczoraj	 przyszedł	 brudny	 do	 szkoły	

i	pani	za	karę	wysłała	go	do	domu.
–	I	co,	pomogło?
–	Tak,	dzisiaj	cała	klasa	przyszła	brudna.	

Idzie	zajączek	przez	las	i	podśpiewuje:
–	Pomylone	misie,	pomylone	misie…
Zza	krzaka	wyskakuje	ogromny	niedźwiedź.	Na	to	zając:

–	Pomyliło	mi	się…

poznajmy się

W lutowym wydaniu naszego 
biuletynu przybliżamy Państwu 
sylwetkę pani Marioli Pypłacz, 
członkini Rady Osiedla Podłę-
że. Pani Mariola od urodze-
nia mieszka w Jaworznie, 
gdzie wychowuje dwoje 
dzieci. Od wielu lat udziela 
się społecznie, co daje jej 
ogromną satysfakcję. Jej 
działania w Radzie Osiedla 
skierowane są na polepsza-
nie jakości życia najmłodszych 
oraz najstarszych mieszkańców 
zasobów Spółdzielni.
Zachęcamy Państwa do kontaktu 

z panią Mariolą w sprawach zwią-
zanych ze Spółdzielnią poprzez 
Administrację Domów Spółdziel-
czych nr 3 lub „Osiedlowe 
To i Owo”.

Mariola
Pypłacz
W lutowym wydaniu naszego 

biuletynu przybliżamy Państwu 
sylwetkę pani Marioli Pypłacz, 

nie jakości życia najmłodszych 
oraz najstarszych mieszkańców 

Zachęcamy Państwa do kontaktu 
z panią Mariolą w sprawach zwią-
zanych ze Spółdzielnią poprzez 
Administrację Domów Spółdziel-

Pypłacz


