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Było intensywnie,
różnorodnie, ciekawie
s. 03

informacje
Zostań
wolontariuszem

Dla każdego coś miłego

Klub To i Owo od blisko miesiąca rozszerza swoją
działalność. Chce tym samym
dotrzeć ze swoją ofertą do każdej grupy wiekowej mieszkańców Jaworzna. Stałymi pozycjami w harmonogramie klubu są
już cotygodniowe, czwartkowe
zajęcia z rękodzieła prowadzone pod okiem instruktora,
piątkowe spotkania osób grających w gry planszowe i karty,
cykliczne dyżury dzielnicowych
z jaworznickiej komendy policji
oraz bezpłatne porady prawne.

9 marca odbył się w klubie
pierwszy swap odzieżowy,
czyli możliwość bezpłatnej
wymiany ubrań i dodatków.
Chcemy nadal propagować
ideę swapu, dlatego tego
typu event będzie odbywał
się w klubie cyklicznie, co
najmniej raz w miesiącu. – Dla
nas to nie tylko forma wymiany ciuchów, to również kolejny krok w stronę integracji
mieszkańców, spotkań face
to face i oczywiście ekologii,
bo rzecz niepotrzebna jednej
osobie może dostać szansę na
drugie życie u kogoś innego –
mówi koordynatorka Klubu,
Dorota.
Terminy kolejnych swapów
będą ogłaszane na facebookowym profilu klubu i tablicach
informacyjnych Spółdzielni we
wszystkich administracjach.
– Jesteśmy również w trakcie testowych spotkań z jogi
i pilatesu dla seniorów. Jeśli

ich uczestnicy zechcą kontynuować ćwiczenia z instruktorką, z chęcią udostępnimy
powierzchnie klubu na tego
typu aktywność – dodaje druga
pracownica, Asia.
Poza stałymi zajęciami klub
organizuje okazjonalne spotkania z ciekawymi ludźmi, specjalistami w swoich dziedzinach,
osobami, których wiedza i doświadczenie są niezwykle cenne. Ostatnie takie spotkanie
odbyło się 21 marca. Gościem
klubu była Karolina Kaźmierczak, specjalistka psychoterapii
uzależnień.
Ze swojej strony organizatorzy pracy w klubie zapewniają,
że stale monitorują potrzeby
i oczekiwania mieszkańców
zasobów Spółdzielni w kwestii
tego, jakiego typu zajęcia, spotkania i wydarzenia powinny się
tutaj odbywać. A skąd nazwa
To i Owo? Cóż... ma to związek
z dobrą praktyką!

Wspólnie z MOPS
ZADZWOŃ!
(32)
618-18-34
szukamy
pomocników
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Modernizacje, inwestycje,
remonty
s. 02
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Z życia Administracji Domów Spółdzielczych

ADS 1
• W budynkach, w których dobiegły końca prace malarskie,
uzupełnione zostały ubytki w wylewkach w korytarzach piwnicznych.
• W czwartej klatce przy ul. 11 Listopada 13, pierwszej i drugiej klatce przy ul. 11 Listopada 14 oraz pierwszej klatce przy
ul. Licealnej 2 naprawy doczekały się stopnie schodowe do
piwnic.
• Przyczyny zalań z dachu w budynkach przy ul. 3 Maja 1 i 3,
Wandy 62 i 66 oraz Nosala 3 zostały usunięte.
• Trwa montaż koryt teletechnicznych na klatkach schodowych na zlecenie firmy Art-Com.
• Konserwatorzy dokonują corocznych przeglądów wentylacji i instalacji elektrycznych oraz prób szczelności instalacji
gazowych.
• Przy ul. Krzywej 1 wymienione zostały drzwiczki do rozdzielni elektrycznych oraz przewody zasilające do mieszkań.
• Drzewa między budynkami przy ul. 3 Maja 1 a 3 zostały
przycięte. W sąsiedztwie ul. Nosala 1a wycięte zostały drzewa, na które zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska nie
jest wymagana decyzja administracyjna.

• Przy wejściach do budynków przy ul. Partyzantów 6 i Kamińskiego 20-22 zamontowane zostały kosze na reklamy.
• Przy ul. Kwiatowej 4, Aurelii Stachurki 8-14 i al. Tysiąclecia 2-14
zostały wycięte drzewa.
• Na dachu budynku przy ul. Starowiejskiej 17 pojawiły się siatki osłonowe na otwory wentylacyjne w celu zabezpieczenia ich
przed ptakami.
• Budynek przy ul. Klonowej 6 ma już nowe włazy na dach.
• Przy ul. Kalinowej 9, 11 i 13 naprawione zostały opaski wokół
budynków.
• Pracownicy Spółdzielni sprawdzili drożność kanałów wentylacyjnych oraz szczelność gazu w mieszkaniach przy ul. Cegielnianej 16, 28, 30 i 34 oraz Grunwaldzkiej 272.
• Zakończył się montaż domofonu w drugiej klatce bloku przy ul.
Armii Krajowej 6.
• W mieszkaniach przy ul. Partyzantów 38 oraz Kalinowej 5 wykonane zostały pomiary skuteczności zerowania w gniazdkach.

ADS 2
• Malowane są wejścia do klatek przy al. Piłsudskiego 30.
• Trwa montaż wyłączników przeciwpożarowych przy
ul. Towarowej 65, 67 i 69.
• Drzwi wejściowe na dach przy al. Piłsudskiego 82 i 84
doczekały się ocieplenia.
• Zakończyła się wymiana instalacji pionów ciepłej
i zimnej wody przy al. Piłsudskiego 76.
• Kontynuowana jest wymiana oświetlenia w windach.
• Przy al. Piłsudskiego 60 trwa montaż instalacji przeciwpożarowych.
• Przy al. Piłsudskiego 31, 58, 60 i 76 ma miejsce gruntowne sprzątanie piwnic.
• Gospodarze domów są w trakcie porządków wiosennych.
• W związku z obowiązkiem powszechnej deratyzacji
gospodarze domów wyłożyli trutkę na szczury na Podłężu I, II i III.

ADS 3
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Tydzień Kobiet w Klubie
Poniedziałek
Pierwszy dzień Tygodnia Kobiet. Było intensywnie, dziecięco, kobieco i ciekawie. Magdalena Witecka zaprezentowała nam chustonoszenie, Alicja
Kucharczyk z Centrum Bezpieczeństwa Fotelik.inf opowiedziała nam o bezpiecznym przewożeniu najmłodszych, a pracownicy Biurolandu, prócz
ufundowania słuchaczom świetnych prezentów, przybliżyli nam temat oczyszczania powietrza w domu.

Wtorek

Środa

Dziękujemy Małgorzacie Głowacz za tak
interesującą prelekcję i cudownie kobiece
prezenty.

Moc, energia, power! Duża dawka wiedzy i doświadczenia w wykonaniu Tatiany Galińskiej, prezes
Stowarzyszenia Power Walk Polska. Przekonaliśmy się, że power walk i slowjogging to cudowne formy
aktywności w każdym wieku. Ktoś jeszcze chętny na kurs instruktora power walk? Będziemy stawiać
pierwsze kroki spaceru mocy... w Jaworznie. Szczegóły już wkrótce.

Czwartek

Były kwiaty, były słodkości… było pięknie.

Piątek

Pierwszy odzieżowy

swap w Jaworznie
Wzorem wielu światowych miast Klub
To i Owo w ostatni dzień Tygodnia Kobiet
zorganizował pierwszy odzieżowy swap
w Jaworznie. Wielu z nas narzeka na brak
wolnego miejsca w szaﬁe. Tu właśnie przychodzi z pomocą idea swapów odzieżowych, podczas których można oddać nieużywane już przez nas rzeczy, a w zamian

zyskać inne. Jeśli i Ty masz za dużo ubrań
w domu, których nie nosisz już od ponad
roku i wewnętrznie czujesz, że wasze drogi
się już nie zejdą. Jeśli chciałabyś odświeżyć swoją garderobę, choć niekoniecznie
w parze z wydawaniem na to pieniędzy
i jeśli lubisz spotkać się w gronie fajnych
osób z podobnym „szafowym” proble-

mem, to właśnie odzieżowy swap jest ide- bującym.
alnym rozwiązaniem dla Ciebie. Nie dość, 5. Prowadzona jest tylko wymiana, nie
że to oszczędność, to jeszcze niebanalna sprzedaż.
forma spędzania czasu.
6. Przyniesione ubrania i rzeczy muszą
być czyste i niezniszczone.
Zasady są proste.
7. Przed wydarzeniem nie jest wymagana
1. Wstęp jest bezpłatny.
rejestracja.
2. Przyniesione ubrania sama wieszasz na Planowane jest organizowanie swawieszakach, które musisz wziąć ze sobą
pów raz w miesiącu. Zachęcamy do
3. Możesz wziąć tyle rzeczy, ile Ci się
śledzenia Klubowego fanpage`a, gdzie
spodoba, ale nie zapominaj o innych
można znaleźć wszystkie szczegóły dotyuczestniczkach.
czące wydarzenia.
4. Jeżeli nic Ci się nie spodoba, nie zabieraj
swoich ubrań - zostaną oddane potrzefacebook.com/KlubToiOwo/
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ważne numery
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)

młodym okiem

Świat kobiet
Dzień Kobiet pierwszy raz obchodzono 28 lutego 1909 r. Od 1910 r. świętujemy go 8 marca. To
wyjątkowy dzień, w którym kobiety, niezależnie od
rasy, pochodzenia, religii czy statusu społecznego,
zostają zasypywane życzeniami i podarunkami.
Został on ustanowiony jako wyraz szacunku dla
ofiar walki o równouprawnienie kobiet.
Niestety, jak wiemy, płeć
piękna nie zawsze była
traktowana na równi
z mężczyznami.
Dawniej
nasze
prawa
były
mocno
ograniczone, kobiety
rzadko
kiedy pracowały, a do
tego zarabiały dużo
mniej niż
mężczyźni.
Na szczęście w dzisiejszych czasach
sytuacja wygląda
lepiej, bo nie ma
dziedziny, w której
nie odgrywałybyśmy ważnej
roli.
Kobiety w naszym kraju jako
pierwsze w Europie zdobyły
prawa wyborcze i coraz częściej sięgają po najwyższe funkcje państwowe. Poza tym, że
przedstawicielki płci pięknej
weszły na rynek pracy i realizują się zawodowo, wykonują też
profesje, które kiedyś były dla
nich nieosiągalne. Widzimy je
jako policjantki, pilotki, posłanki, reżyserki, prawniczki, prokuratorki czy żołnierki. Wszystkie
te zawody były kiedyś typowo
męskie, aktualnie również kobiety odnoszą w nich sukcesy.
Mimo wszystko wciąż zarabiają
mniej. W dzisiejszym świecie
nadal występują, wprawdzie
niewielkie, ale znaczące różnice w traktowaniu przedstawicieli obu płci, co uaktywnia
ruchy feministyczne walczące
o równouprawnienie.
Za sprawą feministek Dzień
Kobiet jest obecnie obchodzony dużo mniej hucznie niż
miało to miejsce jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu.

W czasach PRL-u każda kobieta
dostawała goździka, rajstopy,
ściereczki, kawę. Było to święto, dzięki któremu panie mogły
uzupełnić zapasy brakujących
na rynku artykułów. Aktualnie jedyne, czego możemy się
spodziewać, to róża i życzenia.
Święto nie jest nagłaśniane tak
jak kiedyś, ponieważ kobiety nie chcą być „wyróżniane”
w ten sposób, wolą być traktowane jak mężczyźni, których
święto zostało stworzone całkiem niedawno i nie jest szczególnie popularne.
Walczymy o swoje prawa już
od wielu lat i jesteśmy na dobrej drodze, aby być traktowane na równi z płcią przeciwną.
Kto wie, może doczekamy takich czasów, w których kobiety będą dominowały w każdej
dziedzinie życia.
Natalia Sichowska
III LO w Jaworznie
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przepisy czytelników

Owocowe koktajle Pierwsza pomoc

Płynne witaminy

Omdlenie może zdarzyć się każdemu: na
ulicy, w autobusie, pracy, szkole czy domu
lub w innym, dusznym pomieszczeniu. To
krótka utrata przytomności, zazwyczaj spowodowana zbyt wysoką temperaturą, niedotlenieniem mózgu, stresem i osłabieniem,
np. gdy nie odżywiamy się prawidłowo.

Marcowe „Osiedlowe To
i Owo” w większości poświęcone jest piękniejszej części
naszych mieszkańców, czyli
kobietom. Idealnie wpasowała się ze swoim przepisem
pani Ania z osiedla Podłęże,
która zachęca nas do picia
zdrowych koktajli owocowych, mających dobry wpływ
na naszą cerę. Po zimie
szczególnie warto odżywić
skórę również od środka.
Dziękujemy!
Koktajl na suchą
i zniszczoną skórę
Składniki:
• ok 10 sztuk winogron,
• szklanka wody mineralnej,
• pół cytryny,
• dwa jabłka ze skórką,
• miód lub stewia do posłodzenia.
Owoce kroimy na mniejsze
kawałki. Wszystkie składniki
miksujemy w sokowirówce.
Wypijamy jak najszybciej, zanim
owoce się utlenią i stracą swoje
właściwości. Pijemy ok. trzech
razy w tygodniu.

w przypadku omdlenia

Koktajl odmładzający
Składniki:
• ok. 100 g truskawek,
• sok z pomarańczy,
• dwa kiwi (mogą być ze skórką),
• miód lub stewia do posłodzenia.
Owoce, tak jak w poprzednim
przepisie, kroimy na mniejsze
kawałki i miksujemy w sokowirówce. Pijemy od razu po
przygotowaniu, nawet kilka razy
dziennie.

Omdlenie trwa zwykle kilkanaście sekund. Gdy jesteśmy
przy osobie, która właśnie zemdlała, należy:
• ocenić jej przytomność,
• udrożnić drogi oddechowe
przez odgięcie głowy do tyłu
i ocenienie oddechu przez 10
sekund,
• jeżeli omdlały oddycha, należy ułożyć go w pozycji poziomej z nogami uniesionymi
na wysokość 30-40 cm,
• jeśli po ok. minucie poszkodowany nie odzyska świadomości, to mamy do czynienia
z utratą przytomności i należy niezwłocznie wezwać po-

gotowie ratunkowe.
Pamiętajmy, że przy omdleniu nie wolno klepać ani szarpać poszkodowanego, chlapać go wodą, wkładać mu
niczego do ust ani podawać
żadnych leków.

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

ogłoszenia drobne
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
Kupię mieszkanie kawalerkę lub 2, 3 pokoje, 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
Naprawa telewizorów

tel. 603 898 300

TAPICERSTWO

tel. 32 753 21 65
604 840 451

Awaryjne otwieranie samochodów,
mieszkań i usługi ślusarskie, naprawa
i wymiana zamków.
600 600 235,
awaryjneotwieranie24.pl.
Pasieka „Mój Miód” na Podłężu k/parku
poleca miody i inne produkty.
tel. 501 247 684
Kupię mieszkanie za gotówkę, szybka
realizacja.
tel. 576 013 043
GŁADZIE BEZPYŁOWE, sufity podwieszane,
tapetowanie, prace malarskie. Tanio
i solidnie. KOMI – PLAST
tel. 507 53 53 52
Zamienię M-3, 51m2, 8 piętro na podobne
do 4 piętra – może być zadłużone.
tel. 508 738 303
Bezpieczeństwo i skuteczność sprzedaży
Twojej nieruchomości. Wybierz mądrze
Kałużny Nieruchomości, Rynek Główny.
tel. 794 301 941

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
Grupa terapeutyczna DDA/DDD, Centrum
Rozwoju Osobistego i Psychoterapii SELF,
www.self.jaworzno.pl ,
tel 502 376 336, 606 950 855.

Sukienki
okazjonalne
– szycie na miarę
– doradztwo w doborze fasonu

Tel. 790 755 093
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Bądźmy dla siebie
Minione tygodnie upłynęły nam pod znakiem
spotkań w Klubie To i Owo. Tydzień Kobiet był
okazją, by otworzyć się na nowe pomysły i przeżycia.
Relacje z działalności klubu mogą Państwo śledzić na
naszej stronie internetowej www.smgornik-j.pl oraz
w mediach społecznościowych, jednak najchętniej
zapraszamy Państwa do odwiedzania klubu osobiście.
Od wielu miesięcy powtarzamy, że Spółdzielnia to ludzie.
To wspólne sprawy i wspólne
otoczenie. Okazuje się, że integracja daje radość, wiedzę
i odpoczynek. W naszym klubie
pokazały się nowe osoby, a dotychczasowi uczestnicy zajęć
również tchnęli w nas nową
wiosenną energię i okazało się,

samouczek mieszkańca
Co załatwisz
w danym dziale
Spółdzielni?
Dział gospodarki zasobami
mieszkaniowymi, ul. Paderewskiego 15:
• pokój nr 29, tel. 32 615 55 43
wew. 12: umowy najmu pomieszczeń dodatkowych (piwnice, części korytarzy), faktury
za wodę i kanalizację do podlewania ogródków przy blokach,
• pokój nr 28, tel. 32 615 55
43 wew. 14: najem lokali użytkowych, rozliczenia i faktury
za najem lokali użytkowych,
dzierżawa terenów pod działalność gospodarczą, zgłoszenia
prowadzenia działalności go-

spodarczej w lokalu mieszkalnym, reklamy i szyldy, ogłoszenia do biuletynu „Osiedlowe To
i Owo”; pokój nr 28, tel. 615 55
43 wew. 12: informacje dotyczące wysokości stawek opłat,
rozliczanie wodomierzy zbiorczych (woda i kanalizacja),
• pokój nr 26, tel. 615 55 43
wew. 10: najem lokali mieszkalnych będących własnością S.M.
„Górnik”, organizowanie przetargów związanych z najmem
lokali mieszkalnych Spółdzielni,
sprawy związane z przekształceniem lokali mieszkalnych
w odrębną własność, sprawy
terenowo-prawne, geodezyjne, księgi wieczyste, deklaracje
opłat za gospodarowanie odpadami.

dyżury
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie
Zarządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16-17. Agata Kurzeja i Teresa Karpik czekać będą na Państwa 9 kwietnia.
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.

że klub może być miejscem
spotkań różnych grup wiekowych i społecznych.
Przekonujemy Państwa i przekonywać będziemy, że warto
inwestować czas w poznawanie nowych ludzi, doświadczanie nowych wrażeń, udział
w zajęciach i spotkaniach. Zapraszamy do zapoznania się

z ofertą Klubu To i Owo, ale
przede wszystkim do wejścia
w kontakt z administracjami
osiedlowymi, których pracownicy, będąc najbliżej Państwa,
chętnie udzielą informacji,
pokażą harmonogramy klubowych zajęć i poproszą, by Państwo sami zaproponowali, co
może Państwa interesować.
Mamy wśród naszych członków ludzi z pasją, otwartych
na drugiego człowieka, a to
ogromny potencjał. Największą jednak wartością jest każdy z Państwa, ponieważ każdy
człowiek ma swoją historię
i doświadczenia, którymi może
się podzielić.
Zapraszamy do śledzenia
działalności klubu i współtworzenia jego formatu. Bądźmy
dla siebie.

Katarzyna Martyka
Prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej „Górnik”
w Jaworznie

ogłoszenie
UWAGA, RODZICE!
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orła Białego w Jaworznie w roku szkolnym 2018/2019 proponuje:
od klasy czwartej:
• klasę eksperymentalną - NOWOŚĆ!* - nowatorskie rozwiązanie modyfikujące warunki, organizację zajęć edukacyjnych i zakres treści nauczania,
• klasę ogólną z innowacją pedagogiczną z języka angielskiego,
• klasę sportową koszykówki dziewcząt i chłopców,
• klasę integracyjną,
• możliwość nauki drugiego języka obcego w ramach kół zainteresowań (do wyboru niemiecki lub rosyjski).
od klasy siódmej:
• klasę eksperymentalną - NOWOŚĆ!* - nowatorskie rozwiązanie modyfikujące warunki, organizację zajęć edukacyjnych i zakres treści nauczania,
• klasę dwujęzyczną z językiem angielskim (5 godzin języka angielskiego
w tygodniu, przedmioty nauczane dwujęzycznie),
• klasę mistrzostwa sportowego koszykówki chłopców (autorski program, 16 godzin zajęć wychowania fizycznego),
• klasę ogólną,
• klasę integracyjną.
*Eksperyment pedagogiczny „Doświadczam świata - odkrywam siebie” oczekuje na zatwierdzenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W przypadku braku
akceptacji będzie w takiej samej formie realizowany jako innowacja pedagogiczna.

WBIERAJĄC NASZĄ SZKOŁĘ, WYBIERASZ SUKCES.
CZEKAMY NA CIEBIE!
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orła Białego
ul. Towarowa 61, 43-609 Jaworzno
www.gim4.jaworzno.edu.pl
tel. 32 616 51 49 e-mail: sekretariat@zso.jaworzno.edu.pl

Osiedlowe
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informacje

„Pomaganie to wyzwanie”: szukamy wolontariuszy
Od trzech lat Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie prowadzi zajęcia wolontariatu dla
wychowanków pieczy zastępczej. Polegają one na udzielaniu pomocy w nauce konkretnemu wychowankowi, z konkretnego przedmiotu, przez godzinę, w konkretny dzień tygodnia. Jeśli wolontariusz
zechce udzielać korepetycji kilku wychowankom, też jest taka możliwość, jednak z każdym spotyka się
indywidualnie.
Wspólnie z MOPS chcemy
uruchomić kolejną grupę pomocy, która mogłaby spotykać
się w Klubie To i Owo. Zajęcia
wolontariatu odbywają się pod
opieką pedagoga z ramienia
MOPS. Z każdym wolontariuszem podpisane jest stosowne
porozumienie o wykonywaniu
świadczeń
wolontarystycznych na okres roku szkolnego.
Na zakończenie wolontariusz
otrzymuje zaświadczenie oraz
pisemne podziękowanie za zaangażowanie w pomoc wolontariacką (miło widziane przez
uczelnie wyższe oraz potencjalnych pracodawców).
Aktualnie poszukujemy chętnych do pomocy z matematyki,

informacje

języka niemieckiego i angielskiego na poziomie edukacyjnym gimnazjum i szkoły średniej. MOPS prowadzi również
listę wolontariuszy, którzy
mogą pomagać z innych przedmiotów.
Jeśli są Państwo zainteresowani niesieniem pomocy
w nauce, prosimy o kontakt
telefoniczny: 32 618 18 34 lub
mailowy: wolontariat@mops.
jaworzno.pl. Jeśli będzie taka
potrzeba i znajdą się chętni
wolontariusze, Klub To i Owo
z przyjemnością udostępni
swoje pomieszczenie na prowadzenie takich korepetycji.

informacje

Warsztaty ogrodnicze Pora zadbać o zieleń

Dla tych z Państwa, którzy
chcieliby mieć piękny balkon,
oraz dla tych, którzy nie wiedzą, jak pielęgnować przyblokowy ogródek, zorganizujemy

w Klubie To i Owo warsztaty
ogrodnicze! Zainteresowanych
prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem: 720 858 998.

Osiedlowe
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Jak co roku nasze administracje zbierają zamówienia na
krzewy i nasiona trawy. Zachęcamy mieszkańców posiadających ogródki przyblokowe oraz

dbających o tereny zielone
Spółdzielni o składanie zamówień do końca kwietnia.

Numer zamknięto 23 marca 2018 r.
„Osiedlowe To i Owo” jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru
Dzienników i Czasopism pod poz. Pr1197.

Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Górnik” w Jaworznie

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.

Biuro reklamy: 32 615 55 43
Nakład: 8 500 sztuk
Redakcja: 535 214 087

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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krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych
od 1 do 18 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które należy przesłać pocztą elektroniczną na adres otio@
smgornik-j.pl do 20 kwietnia. W temacie prosimy wpisać „Krzyżówka
nr 3/2018”. 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 wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów redakcyjnych.
Z udziału w losowaniu wyłączeni są
dłużnicy oraz pracownicy S.M. „Górnik” w Jaworznie.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki
nr 2/2018 otrzymuje pani Katarzyna
Szynalik. Gratulujemy!

uśmiechnij się
mężczyzna zwraca się do kobiety:
że złoży mi pani dzisiaj wi– Gdy tak patrzę na pani uśmiech, myślę,
zytę.
– podrywacz z pana!
– nie, dentysta.
i tłumaczy żonie, że wypodpity facet wraca do domu po północy
szedł z baru o godz. 21.
krótkie ulice! – krzyczy ko– przecież od baru do domu są tylko trzy
bieta.
– może i krótkie, ale za to jakie szerokie…

Jasio do mamy:
pana.
– mamo, daj dwa złote dla tego biednego
– a gdzie jest ten pan?
– Tam, za rogiem, sprzedaje lody.
pyta:
przychodzi bezrobotny do urzędu pracy i
– czy znajdę tutaj pracę?
rkę, samochód, 10 tys.
– oczywiście! dostanie pan służbową komó
zł miesięcznie...
– pani chyba żartuje?
– Tak, ale to pan zaczął!

reklama

nasi najemcy

Salon Diamentowy Blask
W lutowym wydaniu naszego
biuletynu zachęcaliśmy do skorzystania z usług Jana Urycia,
który prócz tego, że prowadzi
biuro turystyczne, jest wykwalifikowanym specjalistą z dziedziny
ubezpieczeń. W kolejnym, marcowym, w zgodzie z kobiecym
duchem tego numeru, zapraszamy do zapoznania się z ofertą salonu Diamentowy Blask Kosmetyka-Fryzjerstwo-Solarium, który
mieści się przy ul. Grunwaldzkiej
215. Już po przekroczeniu progu lokalu i „rzuceniu okiem” na
kadrę widać, że znajdziemy się
w dobrych rękach. A oferta Diamentowego Blasku jest niezwykle bogata. Po konkrety odsyłamy do strony internetowej www.
diamentowyblask.eu.

