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Modernizacje, inwestycje, 
remonty

Zapadlisko 
na Podwalu

Mamy przyjemność poin-
formować Państwa, że nasz 
biuletyn objął patronatem 
medialnym ProRock Festiwal 
2018.
Festiwal organizowany jest 

w klubie Relax od 2015 r. 
i gościł takich artystów, jak 
Kobranocka, 4Szmery, Master 
Men, Animations, TSA, Isca-
riota, Anvision, Perihellium, 
Corruption i Netherfell. Wyda-
rzenie przyciągnęło już setki 
fanów rocka.
Gwiazdą czwartej edycji Pro-

Rock Festiwalu będzie grupa 
NeuOberschleisen. Wystąpią 
też jaworznicki zespół Anima-
tions oraz Flawless Red Guns, 
zwycięzcy konkursu przepro-
wadzonego w ramach Letnie-
go Festiwalu Rocka, którego 
celem jest promowanie ama-
torskich zespołów rockowych 
z całej Polski.

Koncert odbędzie się 14 kwiet-
nia w klubie Relax, siedzibie 
eM Band Orkiestry Rozrywko-
wej Miasta Jaworzna, przy ul. 
Szczakowskiej 35.
Mamy dla Państwa cztery 

wejściówki na ProRock Fe-
stiwal 2018. Dwie otrzymają 
osoby, które jako pierwsze 
dodzwonią się do naszej re-

dakcji i powiedzą hasło „Pro-
Rock Festiwal”. Kolejne dwie 
zostaną rozlosowane wśród 
osób, które  skomentują po-
wyższym hasłem zdjęcie pla-
katu umieszczonego na na-
szym facebookowym profi lu. 
Dodatkowa, piąta wejściówka 
czeka na Państwa Klubie To 
i Owo. Powodzenia!

Nowa twarz Spółdzielni

Objęliśmy patronatem
ProRock Festiwal 2018 

Pan Tadeusz po zdobyciu 
wyższego wykształcenia ukoń-
czył również studia podyplo-
mowe z zakresu zarządza-
nia zasobami ludzkimi oraz 
projektami. Życie zawodowe 
związał z górnictwem. Swoją 
karierę rozpoczął od stano-
wiska pracownika fi zycznego, 
dochodząc do objęcia funkcji 
wiceprezesa ZGE Sobieski i Po-
łudniowego Koncernu Węglo-
wego S.A. w Jaworznie. Współ-
tworzył ZGE Sobieski, ratując 

2900 miejsc pracy w likwidowa-
nej kopalni Jaworzno. Posiada 
doświadczenie w zarządzaniu 
organizacjami gospodarczymi 
oraz planowaniu strategii roz-
woju. Ostatnio pełnił obowiąz-
ki dyrektora ds. pracy w spółce 
Tauron Wydobycie.
Tadeusz Bożek to rodowity 

jaworznianin. Prywatnie jest 
żonatym dziadkiem trojga 
wnucząt. Jego hobby to węd-
karstwo, łowiectwo i jazda na 
nartach.

Nowa twarz Spółdzielni
Przedstawiamy nowego wiceprezesa ds. tech-

niczno-eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Górnik” w Jaworznie Tadeusza Bożka. 
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Z życia Administracji Domów Spółdzielczych
• Przy ul. Klonowej 2, 4, 6, 11 i 13 oraz al. Tysiąclecia 2-14 zostały 
wycięte drzewa.
• W budynkach przy ul. Kalinowej 11 i Starowiejskiej 17 pojawiły 
się nowe tablice ogłoszeniowe.
• Stare oświetlenie zewnętrzne przy ul. Starowiejskiej 17 zastąpiły 
energooszczędne lampy typu LED.
• Zgodnie z decyzją wydziału komunalnego i ochrony środowiska 
przy ul. Sempołowskiej 5 zostały nasadzone drzewa.
• Przy ul. Kalinowej 9 wymienione zostały włazy wejściowe na 
dach.
• Opaski wokół budynków przy ul. Kalinowej  2, 3, 4, 8 i 12 docze-
kały się naprawy.
• W mieszkaniach przy ul. Kalinowej 2 i 8 wykonane zostały po-
miary skuteczności zerowania w gniazdkach.
• Przy ul. Dalekiej 1, 3 i 5 pracownicy Spółdzielni sprawdzili droż-
ność kanałów wentylacyjnych w mieszkaniach.
• Na dachu budynku przy ul. Sempołowskiej 7 zamontowane zo-
stały siatki osłonowe na otwory wentylacyjne w celu zabezpie-
czenia przed ptakami.

• Przy ul. Brodzińskiego 17 i 19 pojawiły się oznakowane miejsca 
parkingowe.
• Szachty wodno-kanalizacyjne przy al. Piłsudskiego 41 i 60 zosta-
ły zamurowane.
• Parking za blokiem przy ul. Grunwaldzkiej 223 doczekał się 
oświetlenia parkowego oraz pielęgnacyjnego przycięcia drzew.
• Wejście do klatki schodowej przy al. Piłsudskiego 60 zostało od-
malowane.
• Schody prowadzące do lokalu użytkowego przy al. Piłsudskiego 
58 są już po remoncie.
• Zakończyła się pielęgnacyjna przycinka drzew i krzewów na 
osiedlu Podłęże I, II i III.
• Montaż domofonów w drugiej klatce przy ul. Grunwaldzkiej 227 
oraz czwartej klatce przy ul. Grunwaldzkiej 211 dobiegł końca.
• Po zakończonych przetargach dotyczących najmu lokali przy al. 
Piłsudskiego 23 i 31 nowi najemcy odebrali już klucze do miesz-
kań.
• Na osiedlu Podłęże sukcesywnie wymieniane są witryny w loka-
lach użytkowych.

ADS 1

ADS 2

ADS 3

• Zakończyło się malowanie klatek schodowych wraz z wy-
mianą pochwytów przy ul. Podwale 137-143.
• Na budynkach przy ul. Nosala 1 oraz 3 Maja 1, 2 i 3 pojawiły 
się nowe tablice adresowe.
• W drugiej klatce budynku przy ul. Paderewskiego 44, trze-
ciej i czwartej klatce przy ul. Podwale 61 i 69 oraz trzeciej 
klatce przy ul. Broniewskiego 7 zostały zamontowane do-
mofony.
• Ruszył montaż koryt teletechnicznych na budynkach przez 
fi rmę Art-Com.
• Konserwatorzy dokonują corocznych przeglądów wentyla-
cji i instalacji elektrycznej oraz dokonują próby szczelności 
instalacji gazowych.
• Przy ul. 3 Maja 3, Glinianej 5 i Krzywej 9 zadaszenia komino-
we zostały wymienione i uzupełnione.
• Przyczyny powstawania zacieków w mieszkaniach przy ul. 
11 Listopada 18 oraz Nosala 3 zostały usunięte.
• Gospodarze domów dostarczyli do skrzynek lokatorskich 
książeczki opłat czynszowych.
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Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie
Biuro reklamy: 32 615 55 43 
Nakład: 8 500 sztuk

Numer zamknięto  20 lutego 2018 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

Niniejszy podręcznik nie za-
stępuje szkolenia praktyczne-
go, niezbędnego w przygoto-
waniu się do pierwszej reakcji 
w nagłych wypadkach. Jest 
jedynie wskazówką, co należy 
robić do momentu przybycia 
służb ratowniczych.
Wypadki zdarzają się często 

w różnych sytuacjach życiowych: 
w pracy, szkole, domu, na ulicy, 
podczas uprawiania sportu. Za 
wypadek uważa się zdarzenie 
wywołane przyczyną zewnętrz-
ną, powodującą uraz lub śmierć. 
Ciężki wypadek to incydent, 
w wyniku którego nastąpiło cięż-
kie uszkodzenie ciała, takie jak 
utrata wzroku, słuchu, mowy, 
zdolności rozrodczych lub na-
ruszające podstawowe funkcje 
organizmu, a także choroba nie-
uleczalna lub zagrażająca życiu. 
Wypadki dzielimy na pojedyncze 
i zbiorowe. Za zbiorowy wypadek 
uważa się taki, któremu w wyni-
ku tego samego zdarzenia uległy 
co najmniej dwie osoby.
Podczas wypadku przeważ-

nie nie ma w pobliżu lekarza, 
a sprawne udzielenie pomocy 
zależne jest głównie od kolegów, 
rodziny lub przechodniów. Pra-
widłowe przeprowadzenie akcji 
ratowniczej jest często w takim 
momencie sprawą życia lub 
śmierci poszkodowanego. W tej 

nagłej i niespodziewanej sytuacji 
jest rzeczą naturalną, że odczu-
wamy stres i zakłopotanie.
Co zrobić, gdy jesteśmy świad-

kami wypadku?
• Wezwijmy służby ratunkowe 

pod numerem 112.
• Pamiętajmy, że najważniejsze 

są pierwsze cztery minuty od wy-
stąpienia wypadku.
• Zabezpieczmy miejsce wypad-

ku, by nie narazić siebie i innych 
ratowników na niebezpieczeń-
stwo.
• Zanim zaczniemy działać, po-

starajmy się uspokoić, odetchnąć 
głęboko kilka razy.
• Nie działajmy szybko, nie wpa-

dajmy w panikę i nie wykonuj-
my wielu rzeczy jednocześnie, 
irracjonalnie. Musimy przecież 
zapewnić poszkodowanej osobie 
wsparcie emocjonalne.
• Przedstawmy się i zapytajmy 

poszkodowanego, jak się nazy-
wa.
• Słuchajmy poszkodowanego 

uważnie.
• Zachowujmy się przyjaźnie 

i bez jakichkolwiek uprzedzeń.
• Wyjaśnijmy poszkodowane-

mu, co się stało, co będziemy 
robić i zaproponujmy współ-
pracę.
• Nie przenośmy poszkodo-

wanego.
• Nie podawajmy mu nic do je-

dzenia i picia, żadnych leków ani 
używek.
• W obecności osób nieprzytom-

nych nie mówmy o ich trudnej 
sytuacji, bo mogą to rozumieć 
(istnieje na to wiele dowodów).
• Jeżeli to możliwe, starajmy się 

używać środków ochrony osobi-
stej, np. rękawiczek. Można też 
spróbować użyć rękawiczek ku-
chennych, woreczków foliowych, 
maseczek, aby nie narazić się na 
dodatkowe nieprzyjemności, bo 
nie wiemy, czy poszkodowany 
nie jest chory na chorobę zakaź-
ną lub nie jest nosicielem np. wi-
rusa HIV.
Udzielanie pomocy jest często 

przeżyciem traumatycznym. 
Nie jest niczym niezwykłym, że 
ratownik silnie prze-
żywa minione 
zdarzenia.  

Najlepszą metodą odreagowa-
nia jest rozmowa z przyjaciółmi, 
rodziną i innymi ratownikami. 
Opowiedzmy im, co robiliśmy, 
o czym wtedy myśleliśmy. Je-
żeli wciąż nas gnębią złe myśli 
i wspomnienia takiego wydarze-
nia, poprośmy o profesjonalną 
pomoc lekarza.

informacje

Zanim pojawi się lekarz
W ostatnim wydaniu naszego biuletynu, przybliżając termin ewakuacji, zakończyliśmy cykl „Postę-

powania w sytuacjach zagrożeń”. W kilku następnych numerach spróbujemy w prosty i jasny sposób 
przedstawić zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Materiał powstał w oparciu 
o podręcznik „Pierwsza pomoc 
przedmedyczna”, wydawany 
przez Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Oddział 
Miejski w Jaworznie.

ogłoszenie
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie zawiadamia, iż w związku ze zmianą usta-

wy o spółdzielniach mieszkaniowych w najbliższej informacji o stanie wodomierzy na 31.12.2017 r. 
zostanie Państwu przypisany numer członkowski.
Prosimy o doręczenie załączonych oświadczeń do Administracji Domów Spółdzielczych w terminie 

do 28.02.2018 r.
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przepisy czytelników

Zielona zupa 
zwiastunem wiosny

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ZARZĄD
al. Tysiąclecia 2-14, 43-603 Jaworzno
Godziny pracy: poniedziałek: 7 - 17 
                          wtorek - piątek: 7 - 15

SEKRETARIAT:
telefon: 32 615 55 41
fax: 32 615 57 55
e-mail: sekretariat@smgornik-j.pl
DZIAŁ CZŁONKOWSKO-PRAWNY:
telefon: 32 615 57 57
e-mail: czlonkowski@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

DZIAŁ TECHNICZNY I ADMINISTRACJE
ul. Paderewskiego 15, 43-600 Jaworzno
Godziny pracy: poniedziałek: 7 - 17 
                          wtorek - piątek: 7 - 15

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

KLUB OSIEDLOWY PODWALE
ul.  Grunwaldzka 106, 43-600 Jaworzno
telefon: 720 858 998
e-mail: klubseniora@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

TELEFON AWARYJNY: 32 616 20 25
(po wysłuchaniu zapowiedzi Spółdzielni 
proszę poczekać na zgłoszenie się pracownika)

ważne numery

Wiosna coraz bliżej, wielkimi krokami nadchodzi 
czas, kiedy zaczniemy zrzucać z siebie kolejne war-
stwy ubrań. Warto już teraz rozpocząć przygotowa-
nia na tę okazję. Tym razem proponujemy Państwu 
zieloną zupę, która w marcu rewelacyjnie spełni 
dwie funkcje. Z jednej strony jest lekka i sycąca, 
a z drugiej rozgrzeje nas od środka w ten trudny dla 
naszego organizmu czas. A smak… powiemy w skró-
cie: nawet dzieciom ta zupa smakuje.

Składniki:
• litr bulionu warzywnego/

rosołu,
• 300 g brokułów,
• 150 g zielonego groszku,
• dwie średnie cebule,
• dwie marchewki,
• mała pietruszka,
• natka pietruszki, łyżecz-

ka pieprzu, soli i sproszko-
wanego chili,
• jogurt naturalny, grzanki 

lub groszek ptysiowy.

Wywar doprowadzamy do 
wrzenia, dodajemy drob-
no pokrojoną pietruszkę 
i marchewkę. Gotujemy ok. 
10 minut, po czym dodaje-
my rozdrobnione brokuły 
i groszek. Doprawiamy do 
smaku. Całość gotujemy ok. 
15 minut, a następnie blen-
dujemy na jednolity krem. 
Ozdabiamy kleksem jogur-
tu i posypujemy grzankami 
z chleba grahama lub grosz-
kiem ptysiowym. Voila!
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Aktualnie w Polsce panuje okres 
ferii, co oznacza, że każdy uczeń 
na przełomie stycznia i lutego, 
w zależności od województwa, 
ma dwa tygodnie, podczas któ-
rych nie musi chodzić do szkoły. 
W Śląskiem ferie się skończyły, 
dlatego miałam już okazję roz-
mawiać z kolegami i koleżankami 
na szkolnych korytarzach. Można 
spodziewać się, że pierwszym py-
taniem, które wzajemnie sobie 
zadawaliśmy, było ,,Jak spędzi-
łeś/aś ferie?”. Odpowiedzi były 
skrajnie różne, ale można było 
wyodrębnić dwie grupy. Pierwsza 
to osoby, które zaczynały opowia-
dać o tym, że aktywnie spędziły 
te dwa tygodnie. Narty, snowbo-
ard, łyżwy, imprezy, spotkania ze 
znajomymi, spacery, wyjazdy za 
granicę, wyjścia do kina i wiele 
innych pomysłów. Druga grupa, 
znacznie liczniejsza, odpowiada-
ła: ,,W sumie to nie robiłem/am 

nic”, często z uwzględnie-
niem jedzenia, oglądania 
seriali, leżenia 
i spania.
Sprawa wy-

gląda bardzo 
podobnie 
z weekenda-
mi, wakacjami 
lub innymi 
wolnymi 
dniami, nie 
tylko w środowi-
sku uczniowskim. 
Rzadko kiedy pod-
czas dnia wolnego mamy 
ochotę gdzieś wyjść, coś 
zrobić, zwyczajnie ruszyć się 
z domu. Zdecydowanie wolimy 
zagrzebanie się pod kołdrą 
w piżamie i przeleżenie całego 
dnia, z laptopem na kolanach 
lub telefonem w dłoni. Może 
to być spowodowane tym, jak 
szybko i rutynowo żyjemy. 

Cały nasz tydzień wygląda tak 
samo: dom, szkoła/praca, dom. 
Gdzieś po drodze coś zjemy, za-
haczymy o sklep, wypełnimy swo-
je obowiązki, takie jak np. nauka, 
i położymy się spać, ale rzadko 
coś poza tym. Dorośli mówią, że 
trzeba się uczyć, bo dzisiejsze cza-
sy to wyścig szczurów, bo bez wy-
kształcenia nie ma się nic, a ciężka 
praca to podstawa. Z jednej stro-
ny bardzo łatwo mi zrozumieć tę 
chęć lenistwa w wolnym czasie. 
Sama jestem uczennicą i chcia-
łabym jak najczęściej znajdować 
chwilę dla siebie, na jakiś oddech 
między jednym a drugim zabiega-
nym, stresującym dniem. A z dru-
giej strony... szkoda życia. Bardzo 
trywialnym, ale niesamowicie 
prawdziwym stwierdzeniem jest 

to, że życie jest tylko jed-
no. Młodość jest tylko 

jedna. Czasem, 
podczas le-
niuchowa-
nia, uderza 

nas świado-
mość, że marnu-
jemy cenny czas. 
Kiedy my siedzi-

my w domu 
i patrzymy na 
kolejny odcinek 

tego serialu, który 
jest jak tasiemiec, 

ktoś inny ogląda właśnie 
ciekawą sztukę w teatrze, jest 

na wakacjach życia gdzieś w Au-
stralii albo spędza czas z rodziną 
w parku i śmieje się do łez. Nie 
trzeba robić wielkich rzeczy, żeby 
żyć, ale nie można bać się po nie 
sięgać. Czasem to nie kwestia 
pieniędzy, bo wakacje za kilka ty-
sięcy złotych w słonecznej Turcji, 

pod palmami, mogą być znacz-
nie mniej ekscytujące i wnosić 
dużo mniej do naszego życia niż 
zwiedzanie Włoch, do których 
dostaniemy się np. autostopem 
i tam przeżyjemy coś, czego nie 
zapomnimy do końca życia.
„Chwytaj dzień” to słynne 

stwierdzenie Horacego. Jego 
współczesną wersją jest ,,yolo”, 
często żartobliwie używane 
przez młodzież. Tę samą mło-
dzież, która siedzi w domu przed 
komputerem i całymi dniami po-
trafi bawić się w tę samą grę. Wy-
daje mi się, że często ,,żyjemy tyl-
ko raz” na pokaz, np. gdy zdarzy 
nam się wyjść gdzieś ze znajomy-
mi i pod wpływem grupy zrobić 
coś głupiego, czasem niebez-
piecznego, wówczas zamieszcza-
my filmik lub zdjęcie w mediach 
społecznościowych i na tym ko-
niec ,,chwytania dnia”. Widać na 
pierwszy rzut oka, że ludzie mają 
zwyczajnie złe rozumienie tych 
terminów. Zamiast rzeczywiście 
zrobić coś dla siebie, coś przeżyć, 
zobaczyć, używają tych haseł po 
to, żeby usprawiedliwić coś głu-
piego, co już się stało z ich winy, 
albo zachęcić samych siebie do 
podjęcia wyzwania. Wydaje mi 
się, że nie tak powinno to działać. 
Dzięki tym hasłom powinniśmy 
być bardziej świadomi tego, że 
życie jest tylko jedno i jeśli nie 
wykorzystamy go w pełni, może-
my żałować tego, czego nie zro-
biliśmy, a mieliśmy możliwość.

Kupię mieszkanie kawalerkę lub 2, 3 po-
koje, może być zadłużone, do remontu. 
Płacę gotówką. 

tel. 32 307 21 69

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

tel. 604 133 038

Krawcownia Magdy  Turek  
al. Piłsudskiego 58 zaprasza 9 -16. Szycie 
miarowe, przeróbki i naprawa odzieży. 

tel. 693 770 406.

HALA „TAXI” 
tel. 32 793 83 83

Szybko, tanio, solidnie, 24 h. 

Numer 1 w Jaworznie.
Wspieraj lokalną przedsiębiorczość.

www.hala-taxi.pl

ogłoszenia drobne

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

 tel.  507 53 53 52

Sukienki okazjonalne – szycie na miarę, 
doradztwo w doborze fasonu. 

tel. 790 755 093

Pasieka „Mój Miód” na Podłężu k/parku 
poleca miody i inne produkty.

tel. 501 247 684

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

tel. 515 207 235

Protezy nylonowe, acronowe, szkieletowe, 
akrylowe, szyny, szynoprotezy – naprawa 
i usuwanie kamienia oraz osadów; 
dostawianie zębów i klamer, aparaty 
ortodontyczne – naprawa. 

Rejestracja i ustalanie terminów: 
 tel. 694 245 071

Serdeczne podziękowania 

Radzie Nadzorczej, Zarządowi 

oraz pracownikom Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie, 

za okazanie współczucia, życzliwości 

oraz uczestniczenie w ostatniej drodze 

Ś.P. Piotra Kaczmarka składają Żona, 

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

tel. 508 738 303

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

600 600 235, 
awaryjneotwieranie24.pl.

Naprawa telewizorów
tel. 603 898 300

TAPICERSTWO
tel. 32 753 21 65

604 840 451

młodym okiem

Natalia Sichowska
III LO w Jaworznie

Carpe Diem
W dzisiejszych czasach ludzie, a w szczególności mło-

dzież, żyją według stwierdzenia „yolo” (z ang. ,,you only 
live once” - „żyje się tylko raz”), łudząco podobnego do 
horacjańskiego ,,carpe diem” (z łac. ,,chwytaj dzień”). Co 
rozumiemy przez tę ideologię? Niewracanie do przeszło-
ści i niewybieganie w przyszłość czy może wyzbywanie 
się strachu przed czynami, które boimy się popełnić, bo 
mogą przynieść niechciane konsekwencje?



06 TO i OWO
Osiedlowe

Spółdzielnia podjęła w styczniu 
i lutym szereg działań w sprawie 
zapadliska. Ogrodzenie i zabez-
pieczenie terenu były prioryte-
tem. Wykonano również oględzi-

ny i inwentaryzację zapadliska. 
Przygotowana przez geofizyków 
dokumentacja naprawy szkody 
wskazuje metody i koszty po-
trzebnych działań.

Zarząd uspokaja mieszkańców, 
przypominając jednocześnie 
o zakazie przekraczania ogro-
dzenia wokół tego terenu. Ponie-
waż wszystkie działania muszą 

być wykonane starannie, w spo-
sób bezpieczny i trwały, rzecz 
wymaga czasu. Wobec tego ape-
lujemy do mieszkańców o zrozu-
mienie i cierpliwość.

Zapadlisko pod kontrolą
aktualności

PROFIL 1

5'

mgr Dawid Sowiński
/upr. nr X-0235/

PROFIL 1
Układ Dipole-Dipole

W ubiegłym miesiącu informowaliśmy o zapadlisku, które 27 grudnia pojawiło się na terenie zielo-
nym pomiędzy budynkami przy ul. S. F. Mazur 2 a 4. Miejskie spółki wodociągowe i ciepłownicze bły-
skawiczne zabrały się do usuwania awarii spowodowanych przez zapadniętą ziemię, a Spółdzielnia 
zleciła firmie Geosolum wykonanie badań geofizycznych w tym miejscu.

Jak wielokrotnie dotąd wspo-
minałam, Spółdzielnia to nie 
tylko budynki. Spółdzielnia 
to przede wszystkim ludzie. 
Wspólnota, którą zawiązali za-
łożyciele wiele lat temu, miała 
zająć się nie tylko zapewnia-
niem mieszkań, ale także za-
spokajaniem innych potrzeb 
swoich członków. Wśród nich 
zaś widzę przede wszystkim 
naszą integrację. Za nią powin-
niśmy czuć się odpowiedzialni 
i wykorzystywać możliwości, 
jakie stwarza nam bycie człon-
kami naszej spółdzielczej spo-
łeczności.  
Spotykam się z Państwem na 

dyżurach Zarządu i na osied-

lach, w czasie pracy i poza nią. 
To przypomina mi, że Spół-
dzielnia to wszyscy jej członko-
wie: wszyscy Państwo, którzy 
mieszkają w naszych zasobach. 
Dlatego staraniem Zarządu 
będzie rozwój działalności 
społecznej i kulturalnej. Jej za-
lążkiem jest klub, który mieści 
się przy ul. Grunwaldzkiej 106, 
i w którym znajdzie się miejsce 
nie tylko dla naszych seniorów, 
lecz także innych grup wieko-
wych i społecznych tworzących 
nasze środowisko spółdzielcze.
Działalność  Spółdzielni bę-

dzie zmierzać do rozwoju 
w tym zakresie, proponując 
Państwu różne formy spot-
kań, rozrywki, czasem nauki, 
a przede wszystkim poznawa-
nia siebie nawzajem. W najbliż-
szych tygodniach i miesiącach 
o proponowanych Państwu 
wydarzeniach będziemy infor-
mować na naszej stronie inter-
netowej www.smgornik-j.pl, na 
profilu Facebook Spółdzielni, 
na łamach biuletynu „Osiedlo-
we To i Owo” oraz na profilu 
samego klubu. W siedzibach 

administracji poszczególnych 
osiedli oraz w siedzibie Zarzą-
du mogą Państwo zgłaszać 
swoje uwagi i propozycje oraz 
zasięgać informacji o tym, co 
w klubie będzie się działo. Li-
czę, że z czasem stanie się on 
dla nas atrakcyjnym miejscem 
spotkań i wymiany ciekawych 
doświadczeń.
Bo spółdzielczość to właśnie 

wspólne sprawy. Dla Zarządu 
to utrzymane należycie budyn-
ki i ich otoczenie oraz  przyja-
zne środowisko, w którym Pań-
stwo mieszkają. Poznajmy się 
lepiej, bo to zapewni nam nie-
ustanne polepszanie warun-
ków życia, którego nie spędza-
my przecież tylko w czterech 
ścianach. Jak powiedział Guy 
de Maupassant: „Spotkania 
z ludźmi czynią życie wartym  
przeżycia”.

aktualności

Katarzyna Martyka
Prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Górnik”  
w Jaworznie 

Wspólne sprawy
Za nami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na 

którym dokonaliśmy kilku zmian w naszym statu-
cie. Jedna z nich była ukierunkowana na rozwinię-
cie odpowiedzialności społecznej Spółdzielni.
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Klub To i Owo: 
będzie się działo

informacjeinformacje

To, co szykuje klub w najbliższym czasie, mogłoby sta-
nowić oddzielne wydanie naszego biuletynu. Obszerną 
informację na ten temat będzie można znaleźć w jaworz-
nickiej telewizji, na naszej stronie internetowej i na profi -
lach w portalach społecznościowych. A będzie się działo.

Już dziś możemy zdradzić, 
że klub zmienia swoją nazwę 
z Klubu Osiedlowego Podwale 
(a niegdyś Klubu Seniora) na 
Klub To i Owo. Ta metamorfo-
za dla redakcji ma szczególny 
wymiar. Ale zmiana logo to je-
dynie wierzch rewolucji, która 
już przetacza się przez klubo-
we mury. Zachęcamy, a wręcz 
namawiamy do śledzenia 
informacji na temat atrakcji, 
z jakich będzie można korzy-
stać (na stronie www, na Fa-
cebooku, w administracjach).
A początek marca będzie 

mocno nastawiony na spra-
wienie przyjemności naszym 
klubowiczkom. Między 5 a 9 
marca organizujemy Tydzień 
Kobiet, podczas którego panie 
będą mogły:
• wziąć udział w wykładzie 

dotyczącym zagadnień medy-
cyny estetycznej,
• skorzystać z ważnych porad 

dla młodych mam z chustono-
szenia oraz odpowiedzialnego 
wyboru fotelika samochodo-
wego,

• uczestniczyć w prelekcji na 
temat power walkingu, którą 
poprowadzi Tatiana Galińska 
ze stowarzyszenia Power Wal-
king: więcej informacji obok, 
• zapoznać się z pielęgnacją 

kosmetykami Mary Kay,
• wymienić się ubraniami na 

zasadzie SWAP,
• zajrzeć do fotostoiska, któ-

rego tłem będzie praca wyko-
nana na zajęciach rękodzieła 
w klubie.
Uf, dużo tego! A wszystko za 

darmo i w miłej atmosferze.
Przypominamy również 

o możliwości skorzystania 
z darmowych porad praw-
nych 15 marca o godz. 16. 
Prosimy o zapisy telefoniczne. 
A w związku ze zbliżającymi się 
mistrzostwami świata w pił-
ce nożnej klub ma możliwość 
zorganizowania dla Państwa 
bezpłatnego kursu języka ro-
syjskiego w stopniu komuni-
katywnym. Jacyś chętni? Za-
praszamy do kontaktu!

samouczek mieszkańca
Co załatwisz 

w danym dziale 
Spółdzielni? 
Nadzór budowlany :

• opinia/zgoda na wszelkie 
prace podejmowane  
w przypadku podjęcia 
działań remontowo-
-budowlanych w obrębie 
lokalu mieszkalnego lub 
użytkowego,

• określenie warunków adap-
tacji pomieszczeń,

• zgoda na zabudowę rolet 
zewnętrznych, zadaszeń lub 

innych elementów zabudo-
wy logii, balkonu, tarasu,

• opinia/zgoda na przebu-
dowę lub likwidację stałych 
elementów lokalu,

• opinia/zgoda na przebu-
dowę lub likwidację sieci 
stanowiących wyposażenie 
lokalu (elektryczna, gazowa, 
centralnego ogrzewania, 
wodno-kanalizacyjna, tele-
techniczna),

• likwidacja barier architekto-
nicznych,

• problemy w zakresie warun-
ków technicznych użytkowa-
nia lokalu.

dyżury
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie 

Zarządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek mie-
siąca w godz. 16-17. Antoni Pietrewicz i Michał Bagiński 
czekać będą na Państwa 5 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 miesiąca 

w godz. 16-17, siedziba ADS 2, ul. Paderewskiego 15;
osiedle Podłęże - każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 

17-18, siedziba ADS 3, al. Piłsudskiego 40.

Pomówimy 
o spacerach mocy

W środę 7 marca o godz. 
16 Klub To i Owo odwie-
dzi Tatiana Galińska, pre-
zes stowarzyszenia Power 
Walk Polska i właścicielka 
fi rmy szkoleniowo-dorad-
czej, która od 12 lat poma-
ga organizacjom rozwijać 
kapitał ludzki. To charyzma-
tyczna kobieta z wielkim 
pokładem energii. Swoją 
pasję do sportu przekuła 
w drugi zawód: trenera 
personalnego i instruktora 
fi tness. Klubowiczom opo-
wie o swojej przygodzie 
ze sportem, inspiracjach, 
motywacji i pracy, które 
pozwoliły jej zdobyć Koro-
nę Maratonów Polskich. 
Zaprezentuje też techniki 
power walk i slowjoggingu, 
fantastycznych form ruchu 
w każdym wieku.
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W tym miesiącu przedsta-
wiamy naszego kolejnego 
najemcę z osiedla Podłęże. 
Towarzystwo ubezpieczenio-
we Gothaer sprzedaje polisy 
OC i AC przede wszystkim 
w tradycyj-
nej sieci 
dystrybu-
cji, czyli 
u agen-
tów, 
którzy 
współ-
pracują 
z firmą. Na terenie Jaworzna 
Gothaer posiada dwie pla-
cówki należące do partne-
rów. Można tu nabyć ubez-
pieczenie OC, autocasco, 
NNW, assistance, ubezpie-

czenie turystyczne i rolne 
oraz domu i mieszkania. 
Zamiast tracić czas na spot-
kanie z agentem Gothaer 
w Jaworznie, szybciej i wy-
godniej jest zlecić porówna-

nie cen polis specjalistom. 
W naszych 
zasobach 
placów-

ka towa-
rzystwa 
ubezpie-
czeniowego 

Gothaer 
mieści się przy al. M. J. Pił-
sudskiego 26, a otwarta jest 
codziennie od godz. 8 do 18. 
Zapraszamy!

krzyżówka

uśmiechnij się

Litery z pól ponumerowanych od 1 
do 19 dadzą rozwiązanie krzyżówki, 
które należy przesłać pocztą elek-
troniczną na adres otio@smgornik-
-j.pl do 10 marca. W temacie prosi-
my wpisać „Krzyżówka nr 2/2018”. 
Wśród uczestników, którzy nadeślą 
prawidłowe rozwiązanie, rozlosuje-
my talon o wartości 50 zł na arty-
kuły spożywcze (bez alkoholu) ufun-
dowany przez Macieja Bochenka, 
przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Uwaga! Wysłanie rozwiązania jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgo-
dy na przetwarzanie danych oso-
bowych dla celów redakcyjnych. 
Z udziału w losowaniu wyłączeni są 
dłużnicy oraz pracownicy S.M. „Gór-
nik” w Jaworznie.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki 

nr 1/2018 otrzymuje pan Jan Polit. 
Gratulujemy!

Faceta wzięli do wojska. Przychodzi na komisję, a że trafi ł na dobre-

go człowieka, pyta go wojak, gdzie chce służyć.
– W lotnictwie. Od zawsze chciałem latać.
– Dobrze. Będziesz latał. Musisz tylko zdać kilka testów.

Facet spróbował. Nie zdał. Wraca przed komisję.

– No cóż, przykro mi, chłopcze. Pozwolę ci znowu wybrać.

– Obrona przeciwlotnicza.
– A dlaczego?
– Skoro ja nie będę latał, to nikt nie będzie.– Skoro ja nie będę latał, to nikt nie będzie.

Młody żonkoś telefonuje do swojego ojca:
– Tato, poradź mi coś. Ona się do mnie nie odzywa ponad dwa mie-

siące, może się z nią rozwieść?
W telefonie słychać śmiech, po czym ojciec odpowiada:

– Synu, nie bądź głupi, drugiej takiej nie znajdziesz.– Synu, nie bądź głupi, drugiej takiej nie znajdziesz.

W mieszkaniu dzwoni telefon. Zaniepokojona teściowa pyta syno-

wej:
– Słyszałam, że Heniu złamał nogę. Co się stało?

– Robiłam kotlety i zabrakło ziemniaków, więc wysłałam go do skle-

pu. Idąc, przewrócił się.
– To okropne, co wtedy zrobiłaś?
– Na szybko ugotowałam tylko zupę.

reklama

nasi najemcy

Towarzystwo ubezpieczeń


