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Nowe sieciowe oblicze Nadodrza
Mateusz KOWALSKI

www.smnadodrze.pl
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• Pasmanteria )18

• Art. instalacyjne, sanitarne i metalowe )17
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BIURO - G³ogów • ul. Spichrzowa 1 • tel. 76 835 76 10, 11

G³ogów • Al. Wolnoœci 70 • tel. 76 835 76 20

• Drewno kominkowe, wêgiel kamienny SPHP

)76 835 76 13

Przed wakacjami ruszy³a nowa strona internetowa Spó³dzielni Mieszkaniowej 

„Nadodrze”. Dostêpna jest ona pod adresem www.smnadodrze.pl. W porównaniu 

do swojej poprzedniczki, jest zdecydowanie bardziej przejrzysta, intuicyjna 

w obs³udze oraz spe³nia wymagania stawiane przed serwisami administracji 

publicznej. Poza tym strona zosta³a dostosowana do potrzeb osób niedowidz¹cych 

(opcja „Wersja wysokokontrastowa”). Internetowy serwis spó³dzielni projektowany 

by³ te¿ z myœl¹ o urz¹dzeniach mobilnych. Oprócz standardowych informacji, które 

znajduj¹ siê na stronie – adres, telefony kontaktowe, godziny pracy, akty prawne – 

mo¿na znaleŸæ kilka elementów, których nie zawiera³a poprzednia wersja serwisu. 

Po pierwsze na stronie g³ównej zamieszczane s¹ aktualnoœci dotycz¹ce ca³ej 

spó³dzielni. Po drugie - zaktualizowano informacje na wszystkich podstronach, 

w tym dotycz¹cych prowadzonych inwestycji, stanu liczebnego nieruchomoœci oraz 

galeriê zdjêæ. Na stronie znajduj¹ siê te¿ poœwiêcone spó³dzielni audycje, które 

nagrywane s¹ w TV Master i Radiu Elka. Na bie¿¹co zamieszczane bêd¹ równie¿ 

wszystkie publikacje, które SM Nadodrze wydaje w wersji drukowanej, czyli Poradnik 

Lokatora oraz Informator.

Po trzecie – na g³ównej stronie, a zatem tu¿ pod rêk¹, znajduj¹ siê og³oszenia 

o przetargach, sprzeda¿y czy najmie. Dziêki temu potencjalni oferenci nie musz¹ 

szukaæ wa¿nych dla siebie informacji, a maj¹ je dostêpne za jednym „klikniêciem”.

Po czwarte – to nie koniec. Strona ci¹gle jest ulepszana i modyfikowana, by 

u³atwiæ mieszkañcom dostêp do niezbêdnych informacji. Uruchomiliœmy testowo 

opcjê „Zg³oœ awariê”, dziêki której lokator mo¿e poinformowaæ odpowiednie s³u¿by 

o problemie w swoim mieszkaniu, klatce czy bloku. Konieczne jest jedynie 

wype³nienie krótkiego formularza z adresem zamieszkania, danymi osobowymi, 

numerem telefonu i opisem awarii. Po jego wys³aniu odpowiednie s³u¿by 

skontaktuj¹ siê ze zg³aszaj¹cym usterkê i w miarê mo¿liwoœci j¹ usun¹. Zamierzamy 

równie¿ nawi¹zaæ œciœlejsz¹ wspó³pracê z firmami, które dostarczaj¹ do naszych 

nieruchomoœci energiê elektryczn¹, wodê i gaz. Chcemy, by na bie¿¹co informowa³y 

mieszkañców o planowanych wy³¹czeniach i zaistnia³ych awariach oraz czasie 

usuniêcia tych niedogodnoœci. Od niedawna SM Nadodrze jest te¿ dostêpna poprzez 

serwis spo³ecznoœciowy Facebook. Wierzymy, ¿e dziêki temu poprawi siê 

komunikacja miêdzy Spó³dzielni¹ a mieszkañcami. W planach jest wykorzystanie 

tak¿e innych mediów spo³ecznoœciowych, jak Google+, Youtube czy Instagram. 

Mamy nadziejê, ¿e nowa „sieciowa” ods³ona spó³dzielni przypadnie mieszkañcom 

do gustu i u³atwi poszukiwanie wa¿nych dla nich informacji.

Jak pewnie wiele osób zauwa¿y³o, ma³y 
lifting przesz³o te¿ logo spó³dzielni. 
Poprzednie, podobnie jak serwis 
WWW, najlepsze lata mia³o ju¿ za 
sob¹. Obecne jest bardziej nowoczesne 
i od kilku miesiêcy wykorzystywane jest 
w korespondencji, materia³ach promo-
cyjnych czy mediach.

SM Nadodrze, jak ka¿da powa¿na 
firma, musi iœæ z postêpem i duchem 
czasu. „Odœwie¿enie” logotypu i stwo-
rzenie nowej strony internetowej jest 
dobrym momentem do otwarcia 
kolejnego rozdzia³u w ¿yciu Spó³dzielni 
i daje impuls do wzmo¿onej pracy na 
rzecz naszych mieszkañców.
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ubezpieczeniach mieszkañ
Kilka s³ów o...

Artyku³ sponsorowany

Ubezpieczenie mieszkañ przy op³atach
Odpowiedzi¹ na te pytanie mo¿e byæ oferowane przez UNIQA TU SA - 

ubezpieczenie mienia ze sk³adk¹ p³atn¹ wraz z op³atami za mieszkanie, które zosta³o 
skierowane do mieszkañców Spó³dzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w G³ogowie. 
Proponowane ubezpieczenie zabezpiecza mienie w postaci: sta³ych elementów 
mieszkañ i ruchomoœci domowych. Te pierwsze to elementy zamontowane lub 
wbudowane na sta³e, miêdzy innymi: wbudowane meble, stolarka okienna 
i drzwiowa, sta³e wyposa¿enie kuchni, czyli to wszystko, czego monta¿ wymaga³ od 
nas poœwiêcenia czasu, energii i pieniêdzy. Z kolei ruchomoœci domowe to nale¿¹ce 
do nas urz¹dzenia, sprzêt zmechanizowany, sprzêt elektroniczny, meble, dywany, jak 
równie¿ ubrania, gotówka, bi¿uteria i przedmioty osobistego u¿ytku znajduj¹ce siê 
nie tylko w mieszkaniu, ale – co wa¿ne - tak¿e w piwnicy, komórce, gara¿u czy na 
strychu. Mienie chronione jest przed najczêœciej wystêpuj¹cymi zdarzeniami 
losowymi m.in. ogniem, wybuchem, zalaniem, huraganem i powodzi¹, a tak¿e przed 
kradzie¿¹ z w³amaniem, rabunkiem i wandalizmem. Co wa¿ne, ochron¹ 
ubezpieczeniow¹ zostan¹ równie¿ objête wszystkie szkody rzeczowe w mieniu 
powsta³e w piwnicy lub gara¿u.

Ochrona odpowiedzialnoœci cywilnej
Ubezpieczenie mieszkañ ze sk³adk¹ p³atn¹ miesiêcznie chroni równie¿ 

odpowiedzialnoœæ cywiln¹ u¿ytkownika lokalu i jego bliskich. W œwietle prawa 
odpowiadamy bowiem za zachowania nasze i naszych podopiecznych, zw³aszcza, gdy 
zdarzy siê nam – b¹dŸ im – wyrz¹dziæ komuœ jak¹œ szkodê. Takie zdarzenie oznacza 
zwykle, ¿e bêdziemy musieli ponieœæ finansowe konsekwencje wobec 
poszkodowanego lub jego ubezpieczyciela. Na przyk³ad:

• jeœli zalejemy mieszkanie s¹siada – z naszej polisy bêd¹ pokryte koszty naprawy 
powsta³ych szkód;

• jeœli w trakcie jazdy rowerem uszkodzimy samochód s¹siada lub potr¹cimy 
przypadkowego przechodnia powoduj¹c obra¿enia cia³a – problem pokrycia kosztów 
odszkodowania pozostawiamy w rêkach UNIQA TU SA;

• jeœli nasze dziecko wybije szybê w oknie s¹siada, koszty wymiany zostan¹ 
pokryte w ramach ubezpieczenia OC w UNIQA TU SA.

Przez umowê ubezpieczenia mieszkania ze sk³adk¹ p³atn¹ miesiêcznie, UNIQA 
zobowi¹zuje siê do zap³aty za szkody w razie zajœcia przewidywanego w umowie 
wypadku. Odpowiedzialnoœæ w ubezpieczeniu OC w ¿yciu prywatnym to 
dziesiêciokrotnoœæ wybranej sumy ubezpieczenia, co oznacza ¿e jeœli zdecyduj¹ siê 
Pañstwo na sumê ubezpieczenia równ¹ 10 000 z³, to ubezpieczyciel bêdzie 
odpowiada³ za szkody wyrz¹dzone przez Pañstwa do 100 000z³.

Zalety ubezpieczenia
Zalet¹ ubezpieczenia ze sk³adk¹ p³atn¹ miesiêcznie jest fakt, i¿ sk³adki zaczynaj¹ 

siê ju¿ od 5,00 z³otych miesiêcznie i s¹ p³acone wraz z op³atami za mieszkanie. Sk³adki 
swoj¹ wysokoœci¹ nie obci¹¿aj¹ bud¿etu gospodarstwa domowego. Plusem 
ubezpieczenia jest brak udzia³u w³asnego w szkodzie, dziêki czemu lokator nie musi 
siê martwiæ, ¿e przy wyp³acie odszkodowania zostanie potr¹cona jakaœ czêœæ, któr¹ 

Mieszkanie jest dla nas zazwyczaj 
najwa¿niejszym i najcenniejszym doro-
bkiem ¿ycia. Jest to miejsce, w którym 
odpoczywamy po pracy oraz przecho-
wujemy w nim cenne dla nas rzeczy. 
Czêsto nie zdajemy sobie sprawy, 
i¿ niespodziewane zdarzenie mo¿e spo-
wodowaæ stratê tego dobytku. Dla-
tego te¿ warto zabezpieczyæ siê przed 
takimi okolicznoœciami i posiadaæ ubez-
pieczenie mieszkania, które z³agodzi 
skutki niepo¿¹danych zdarzeñ.
Podstawowym przedmiotem ubez-
pieczenia s¹ sta³e elementy oraz rucho-
moœci domowe. Polisy zapewniaj¹ 
ochronê od ognia i innych zdarzeñ 
losowych, kradzie¿y z w³amaniem 
i wandalizmu. Coraz czêœciej standar-
dowym elementem pakietów mieszka-
niowych jest tak¿e ubezpieczenie odpo-
wiedzialnoœci cywilnej w ¿yciu pry-
watnym (OC). Prawie ka¿dy ubez-
pieczyciel ma w swojej ofercie ubez-
pieczenie mieszkañ, ale jak wybraæ 
polisê najlepiej dostosowan¹ do na-
szych potrzeb i zapewniæ sobie szerok¹ 
ochronê za niewysok¹ cenê?

ci¹g dalszy na str. 5 >
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bêdzie musia³ sam pokryæ. Istotne jest równie¿ to, ¿e po wyp³acie odszkodowania 
suma ubezpieczenia jest odnawiana w ka¿dym miesi¹cu. Je¿eli na przyk³ad nasza 
suma ubezpieczenia to 25 000 z³ i przydarzy³a nam siê szkoda na kwotê 10 000 z³ w 
lipcu, to w sierpniu nasza suma ubezpieczenia nie zostanie pomniejszona do 15 000z³, 
a ulegnie odnowieniu, by znów osi¹gn¹æ poziom 25 000 z³.       
Jak przyst¹piæ do ubezpieczenia?

Ubezpieczenie mieszkañ ze sk³adka p³atn¹ miesiêcznie to produkt dostêpny dla 
ka¿dego u¿ytkownika lokalu Spó³dzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”.Przyst¹pienie do 
ubezpieczenia jest szybkie i proste - ogranicza siê do wype³nienia przez mieszkañca 
wniosku do³¹czonego do pisma od Spó³dzielni i przekazania go do Administracji 
Osiedla. Nastêpnie Lokator op³aca miesiêczn¹ sk³adkê wraz z op³atami za mieszkanie. 
Je¿eli Lokator posiada ju¿ ubezpieczone mieszkanie, a jest zainteresowany 
ubezpieczeniem oferowanym przez UNIQA TU SA, powinien na wniosku wpisaæ datê 
od kiedy chcia³by do niego przyst¹piæ. 

Ju¿ w paŸdzierniku ka¿dy z Pañstwa otrzyma do skrzynki korespondencyjnej, 
pismo od Spó³dzielni wraz z za³¹czon¹ ofert¹ ubezpieczenia mienia ze sk³adk¹ p³atn¹ 
miesiêcznie. Lokatorzy chêtni przyst¹piæ do ubezpieczenia mog¹ sk³adaæ wype³nione 
wnioski do swojej Administracji Osiedla. Wszyscy z Pañstwa, którzy z³o¿¹ wnioski 
otrzymaj¹ potwierdzenie zawarcia umowy wraz ze sposobem dokonywania 
comiesiêcznych op³at. Ubezpieczenie bêdzie obowi¹zywaæ od pierwszego dnia 
miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po op³aceniu pierwszej raty sk³adki.

   Agnieszka W¹s-Rzeczkowska

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce ubezpieczenia 

udzielane s¹ przez pracowników UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ SA, 

pod numerem tel. 71 339 32 27 lub 694 443 246

UWAGA: WA¯NA INFORMACJA

Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” informuje, ¿e z dniem 30.09.2015 r. Zostanie 

zlikwidowana kasa Spó³dzielni.

W zwi¹zku z powy¿szym od 01.10.2015 r.:

1. wp³aty z tytu³u op³at za posiadanie psa nale¿y dokonywaæ na rachunek bankowy SM „Nadodrze” nr 

93 8669 0001 0141 7450 2000 0036 – w placówkach BS we Wschowie nie bêdzie pobierana 

prowizja z tego tytu³u,

2. wszelkie inne wp³aty na rzecz Spó³dzielni (poza op³atami, dla których jest nadany indywidualny 

numer rachunku bankowego, takimi jak: op³ata za mieszkanie, za wodê, czynsz za lokal u¿ytkowy) 

nale¿y dokonywaæ na rachunek bankowy SM „Nadodrze” nr 93 8669 0001 0141 7450 2000 0036.  
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Dbajmy o wspólne mienie
Miros³aw D¥BROWSKI

W³aœnie ta ca³kowita beztroska, brak nawyku poszanowania wspólnego mienia 
oraz nieœwiadomoœæ kosztów utrzymania budynków by³y powodem zg³oszenia 
koniecznoœci przypomnienia wszystkim u¿ytkownikom mieszkañ co to jest czêœæ 
wspólna i jak wp³ywa na koszty utrzymania ca³ej nieruchomoœci.

Czêœæ wspólna w naszych budynkach pojawi³a siê po wprowadzeniu odrêbnej 
w³asnoœci mieszkañ w budynkach spó³dzielczych. Pojawili siê nowi w³aœciciele 
poszczególnych lokali, którzy jednoczeœnie stali siê wspó³w³aœcicielami czêœci 
wspólnych w prawie nazywanych nieruchomoœciami wspólnymi. Co to s¹ te "czêœci 
wspólne" najproœciej wyjaœnia ustawa o w³asnoœci lokali, a dok³adnie jej art. 3:

1. W razie wyodrêbnienia w³asnoœci lokali w³aœcicielowi lokalu przys³uguje udzia³ 
w nieruchomoœci wspólnej jako prawo zwi¹zane z w³asnoœci¹ lokali. Nie mo¿na ¿¹daæ 
zniesienia wspó³w³asnoœci nieruchomoœci wspólnej, dopóki trwa odrêbna w³asnoœæ 
lokali.

2. Nieruchomoœæ wspóln¹ stanowi grunt oraz czêœci budynku i urz¹dzenia, które 
nie s³u¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku w³aœcicieli lokali.

W zwi¹zku z tym, ¿e definicja nieruchomoœci wspólnej, u nas nazywanej czêœci¹ 
wspóln¹, nie jest jednoznaczna i mog³aby budziæ wiele niedomówieñ i kontrowersji, 
przed przyst¹pieniem do wyodrêbnienia lokali na w³asnoœæ Walne Zgromadzenie 
Cz³onków Spó³dzielni podjê³o uchwa³ê szczegó³owo okreœlaj¹c te czêœci i elementy 
w nieruchomoœciach spó³dzielni. Wyci¹g z tej uchwa³y by³ za³¹czony do porozumienia 
w sprawie warunków przeniesienia w³asnoœci.

Dodatkowo nale¿y przytoczyæ postanowienia paragrafu 12, 13 i 14 tej ustawy, 
które traktuj¹ o obowi¹zkach i uprawnieniach wspó³w³aœcicieli i innych 
u¿ytkowników lokali.

1. W³aœciciel lokalu ma prawo do wspó³korzystania z nieruchomoœci wspólnej 
zgodnie z jej przeznaczeniem.

2. Po¿ytki i inne przychody z nieruchomoœci wspólnej s³u¿¹ pokrywaniu 
wydatków zwi¹zanych z jej utrzymaniem, a w czêœci przekraczaj¹cej te potrzeby 
przypadaj¹ w³aœcicielom lokali w stosunku do ich udzia³ów. W takim samym stosunku 
w³aœciciele lokali ponosz¹ wydatki i ciê¿ary zwi¹zane z utrzymaniem nieruchomoœci 
wspólnej w czêœci nie znajduj¹cej pokrycia w po¿ytkach i innych przychodach. 

A w artykule 13 czytamy:
1. W³aœciciel ponosi wydatki zwi¹zane z utrzymaniem jego lokalu, jest 

obowi¹zany utrzymywaæ swój lokal w nale¿ytym stanie, przestrzegaæ porz¹dku 
domowego, uczestniczyæ w kosztach zarz¹du zwi¹zanych z utrzymaniem 

Niedawno jeden z mieszkañców 
by³ mocno zniesmaczony 
zachowaniem swojego nowego 
s¹siada, który wprowadza³ siê 
do mieszkania na wy¿szym piêtrze. 
Otó¿ ten, wnosz¹c meble i inne 
urz¹dzenia, niezbyt przejmowa³ siê 
uwa¿aniem na œciany i doœæ szybko 
na lamperii pojawi³o siê du¿o 
zadrapañ, obiæ tynku i innych 
skutków takiej beztroski. 
Gdy zwróci³ uwagê na ten element 
i na to, ¿e  klatka by³a niedawno 
malowana, us³ysza³ w odpowiedzi 
stwierdzenie: "p³acê spó³dzielni 
to niech naprawi" 

ci¹g dalszy na str. 7
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nieruchomoœci wspólnej, korzystaæ z niej w sposób nie utrudniaj¹cy korzystania przez 
innych wspó³w³aœcicieli oraz wspó³dzia³aæ z nimi w ochronie wspólnego dobra.

Artyku³ 14 okreœla jakie wydatki zaliczamy do kosztów utrzymania czêœci 
wspólnej: Na koszty zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹ sk³adaj¹ siê w szczególnoœci:

1. wydatki na remonty i bie¿¹c¹ konserwacjê,
2. op³aty za dostawê energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w czêœci 

dotycz¹cej nieruchomoœci wspólnej, oraz op³aty za antenê zbiorcz¹ i windê,
3. ubezpieczenia, podatki i inne op³aty publicznoprawne, chyba ¿e s¹ pokrywane 

bezpoœrednio przez w³aœcicieli poszczególnych lokali,
4.  wydatki na utrzymanie porz¹dku i czystoœci,
5.  wynagrodzenie cz³onków zarz¹du lub zarz¹dcy.
Przytoczone przepisy prawne wydaj¹ siê byæ doœæ czytelne i jednoznaczne, 

a jednak wiele osób nie stosuje siê do nich i nie ma tej œwiadomoœci, ¿e oprócz 
w³asnego mieszkania powinni dbaæ jeszcze o t¹ czêœæ wspóln¹, która te¿ nale¿y do 
nich. Mówi¹c w uproszczeniu, nale¿y pamiêtaæ, ¿e wyodrêbniona nieruchomoœæ to 
budynek (budynki) oraz teren przyleg³y wraz z ca³¹ infrastruktur¹ znajduj¹c¹ siê na 
tym terenie. Ta infrastruktura mo¿e obejmowaæ: dojazd i chodniki, place zabaw, 
miejsca postojowe, elementy zieleni (trawnik, krzewy, drzewa, rabaty itd.), miejsca 
gromadzenia odpadów  i inne elementy. Gdy wiêc mówimy o czêœciach wspólnych, to 
mamy na myœli zarówno te pomieszczenia w budynku, które le¿¹ poza mieszkaniami - 
klatki schodowe, korytarze, piwnice, zsypy, galerie jak i ca³y teren zewnêtrzny.

Do czêœci wspólnej nale¿¹ jeszcze te elementy budynku i jego wyposa¿enia, bez 
których ¿aden lokal nie móg³by funkcjonowaæ samodzielnie. S¹ to przede wszystkim 
fundamenty,  œciany konstrukcyjne, stropy, elewacja, dach, instalacje wewnêtrzne.     
Na stronie internetowej spó³dzielni znajd¹ Pañstwo pe³ny tekst uchwa³y o czêœci 
wspólnej w naszej spó³dzielni.

Fundusz remontowy, na który Pañstwo wp³acacie czêœæ op³at za mieszkania, s³u¿y 
pokrywaniu kosztów utrzymania technicznego czêœci wspólnych i w zasadzie tylko 
tych czêœci. Jest wiêc zrozumia³ym, ¿e im bardziej bêdziemy je szanowaæ i o nie dbaæ, 
jak o w³asne mieszkania, to na pewno koszty ich utrzymania bêd¹ mniejsze i tym 
samym wp³aty mniejsze. Nie dziwi wiêc zirytowanie naszego mieszkañca postaw¹ 
nowych s¹siadów, a w szczególnoœci ich beztrosk¹ w stosunku do poszanowania 
wspólnej w³asnoœci, za któr¹ ponosz¹ koszty tylko mieszkañcy tej nieruchomoœci, 
a nie spó³dzielnia.

Na szczêœcie ogromna wiêkszoœæ mieszkañców ma ju¿ tê œwiadomoœæ - w osta-
tnich latach znacznie wzros³a dba³oœæ o wspólne mienie - i tylko nale¿y mieæ nadziejê, 
¿e i ci pozostali równie¿ siê do nich dostosuj¹.

Od kolejnego numeru chcemy oddaæ 
jedn¹ stronê Magazynu Lokatora w rêce 
Mieszkañców. Co to oznacza? ¯e ka¿dy 
bêdzie móg³ wspó³redagowaæ nasz 
kwartalnik. Jak to zrobiæ? Wystarczy 
napisaæ ciekawy tekst, który potem 
opublikujemy na ³amach gazety. 
O czym mo¿na pisaæ? W³aœciwie o wszy-
stkim. Nie narzucamy stylu, tematów, 
formy i innych regu³. Jeœli ktoœ ma 
ciekawe zainteresowania, jest kolekcjo-
nerem, poet¹ lub podró¿nikiem i chcia³-
by podzieliæ siê z innymi swoj¹ pasj¹, 
zapraszamy do napisania o tym 
artyku³u. Mile widziane zdjêcia, które 
uatrakcyjni¹ tekst.

Podobnie swoim talentem czy pracami 
mog¹ pochwaliæ siê panie, które robi¹ 
na drutach, szyde³kuj¹ lub wyszywaj¹. 
Mo¿na te¿ zaprezentowaæ innym 
sprawdzony przepis kulinarny, który 
warto podeprzeæ fotografi¹ gotowego 
dania. 
Czekamy te¿ na opinie, sugestie i podpo-
wiedzi, co nale¿a³oby poprawiæ w pracy 
SM Nadodrze, obs³udze mieszkañców, 
co zmieniæ na osiedlach, jak je 
uatrakcyjniæ. Ka¿dy komentarz jest 
wa¿ny. 
Gdy taki artyku³ bêdzie ju¿ gotowy, mo¿-
na go dostarczyæ w formie papierowej 
lub elektronicznej. Teksty wydrukowane 
wraz ze zdjêciami nale¿y w³o¿yæ do 
skrzynki, która znajduje siê w wejœciu 
g³ównym do budynku SM Nadodrze 
przy Al. Wolnoœci 19 (naprzeciwko 
kancelarii). Natomiast teksty w formie 
elektronicznej trzeba wys³aæ mailem na 
adres: media@smnadodrze.pl.

Redakcja zastrzega sobie prawo do 
skracania i edycji nades³anych tekstów 
oraz publikacji tylko wybranych prac. 
Nades³anych artyku³ów i zdjêæ redakcja 
nie bêdzie zwracaæ. 

Ta strona 

jest dla Ciebie!!!

• Materia³y budowlane
• Gazy techniczne

• Sprzêt AGD, meble i wyk³adziny )20

• Pasmanteria )18

• Art. instalacyjne, sanitarne i metalowe )17
• Art. chemiczne, farby, czêœci rowerowe )21 sphp@poczta.onet.pl

BIURO - G³ogów • ul. Spichrzowa 1 • tel. 76 835 76 10, 11

G³ogów • Al. Wolnoœci 70 • tel. 76 835 76 20

• Drewno kominkowe, wêgiel kamienny SPHP

)76 835 76 13



08 MAGAZYN LOKATORA
kwartalnik Spó³dzielni Mieszkaniowej NADODRZE w G³ogowie

Sztuka i kosmetyka
G³ogówDobryDlaBiznesu

- £adnie tu u Pani, nowoczeœnie i przytulnie. 
• Bardzo dziêkujê stara³am siê stworzyæ klimat, w którym klienci czuliby siê 

swobodnie, jak w domu. Od kiedy prowadzi Pani salon kosmetyczny i dlaczego akurat 
taki wybór kariery zawodowej? Ponad dwa lata temu ukoñczy³am naukê w reno-
mowanym  studium kosmetycznym w Zielonej Górze. Po zdobyciu dyplomu odby³am 
sta¿, po którym zdecydowa³am, ¿e chcê realizowaæ siê zawodowo we w³asnym 
gabinecie. Wiosn¹ tego roku podjê³am decyzjê o stworzeniu w³asnego gabinetu. 
Wybór kariery zawodowej ma œcis³y zwi¹zek z moimi zainteresowaniami. Jestem 
absolwentk¹ Akademii Sztuk Plastycznych i zdolnoœci plastyczne chcia³bym 
wykorzystaæ do podkreœlania piêkna kobiet.  

- Kto korzysta z Pani us³ug? To tylko mieszkanki/mieszkañcy osiedla Piastów? 
• Nie tylko. Mam sporo klientów z innych dzielnic G³ogowa oraz z pobliskich 

miejscowoœci, a nawet z zagranicy np. klientki z Niemiec, Anglii, Holandii, które 
przyje¿d¿aj¹ do G³ogowa nie tylko aby wypocz¹æ, ale równie¿, aby siê upiêkszyæ. 

- Jakie us³ugi Pani oferuje?
• Gabinet kosmetyczny „AJA” oferuje us³ugi zwi¹zane z pielêgnacj¹ cia³a, twarzy, 

d³oni i stóp. Na pielêgnacjê cia³a sk³adaj¹ siê takie zabiegi jak: eksfoliacja kwasowa 
niweluj¹ca cellulit i zbliznowacienie cia³a, masa¿e relaksacyjne i depilacja woskiem. 
Na pielêgnacjê twarzy polecam mikrodermabrazjê szyi, twarzy, dekoltu, piling 
kawitacyjny, mezoterapiê mikroig³ow¹ pobudzaj¹ca skórê, eksfoljacjê kwasami 
medycznymi oraz zabiegi nawadniaj¹ce, pielêgnuj¹ce, oczyszczaj¹ce, pobudzaj¹ce 
i upiêkszaj¹ce (henna brwi, rzês, makija¿e okazjonalne). Na pielêgnacjê d³oni 
proponujê zabieg SPA, zabiegi nawil¿aj¹ce, pielêgnacyjne oraz manicure klasyczny, 
hybrydowy,  tytanowu, japoñski, ¿el hybryda oraz przed³u¿anie paznokci metod¹ 
akrylow¹, ¿elow¹, hybrydow¹ i tytanowy. Na pielêgnacjê stóp polecam pedicure 
klasyczny, medyczny oraz zabieg SPA.

- Podobnych salonów w G³ogowie jest du¿o, czym wyró¿nia siê AJA? 
• Salon AJA to przede wszystkim po³¹czenie sztuki z kosmetyk¹, moje zdolnoœci 

artystyczne ³¹czê z nowoczesn¹ formu³¹ zabiegów upiêkszaj¹cych. W ostatnim czasie 
zdoby³am uprawnienia do przeprowadzania zabiegów d³oni na paznokcie metod¹ 
tytanow¹, co jest absolutn¹ nowoœci¹ na rynku kosmetycznym w naszym kraju. Ca³y 
czas podnoszê swoje kwalifikacje, œledzê trendy, wprowadzam nowoœci rynkowe. 
Wkrótce zamierzam rozszerzyæ us³ugi o zabiegi spalaj¹ce tkankê t³uszczow¹ poprzez 
wykorzystanie strumieni lasera oraz zabiegi fizjoterapeutyczne. Tym, co wyró¿nia mój 
mój gabinet jest tak¿e jego atmosfera.

- £atwo zacz¹æ, a póŸniej prowadziæ w³asny biznes w G³ogowie? 
• Prowadzenie biznesu w G³ogowie czy w ka¿dym innym miejscu, zale¿y od wielu 

czynników. Sukces prowadzenia gabinetu zale¿y od zadowolenia klienta, bo to on jest 
najlepsz¹ reklam¹. Liczê na to, i¿ moja inwencja twórcza w po³¹czeniu z wychodzeniem 
na przeciw potrzebom klienta zapewni mi sukces.

- Lepiej pracowaæ u siebie czy gdzieœ na etacie? 
• Praca u siebie a praca na etacie to dwie skrajnoœci. Ka¿da z nich ma wady i zalety. 

Czy ³atwo zacz¹æ biznes? Nie. Czy ³atwo prowadziæ biznes? Nie – bez wzglêdu na to, 
gdzie - czy G³ogowie czy te¿ w innym miejscu. Sukces prowadzenia biznesu zale¿y od 
osoby, która chce ten biznes prowadziæ i od tego, czy znajdzie ona skuteczny sposób na 
sukces. 

Anna Antczak jest absolwentk¹ 

ASP, a tak¿e renomowanego 

studium kosmetycznego. Zdobyte 

umiejêtnoœci ³¹czy we w³asnym 

Gabinecie Kosmetycznym AJA, 

który od kilku miesiêcy funkcjonuje 

przy ulicy Jagielloñskiej 29b 

w G³ogowie
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Master przedstawia Vectrê!

Materia³ sponsorowany

Rozmowa z Maciejem Brokiem, cz³onkiem Zarz¹du firmy Master
Jak to siê sta³o, ¿e ponad roku temu Master nawi¹za³ z Vectr¹ 

wspó³pracê biznesow¹. Nowy partner strategiczny to firma 
ogólnopolska. Dlaczego akurat Vectra?

Rynek telekomunikacyjny staje siê coraz bardziej 
wymagaj¹cy. Nowoczesne us³ugi potrzebuj¹ 
ci¹g³ego inwestowania w technologiê oraz 
infrastrukturê. Aby móc pod¹¿aæ za zmianami 
i dostarczaæ produkty na odpowiednim poziomie, 
niezbêdne s¹ odpowiednio du¿e nak³ady 
inwestycyjne. Du¿ym firmom ³atwiej jest dzia³aæ 
i rozwijaæ swój potencja³. Chocia¿by z tego 
wzglêdu, ¿e maj¹ wiêksze mo¿liwoœci finansowe. 
Co w finalnym rozrachunku przek³ada siê na 
ogóln¹ satysfakcjê klientów. Postanowiliœmy 
znaleŸæ inwestora strategicznego, aby móc dalej 

inwestowaæ w rozwój naszych produktów i poszerzaæ ich wachlarz. 
Bior¹c pod uwagê wszystkie aspekty, Vectra okaza³a siê najlepszym 
partnerem, który prowadzi podobn¹ politykê biznesow¹ do Mastera. 
Skala dzia³ania Vectry, atrakcyjne produkty, potencja³ biznesowy firmy 
oraz bliska infrastruktura techniczna (Vectra od kilkunastu lat posiada 
swoje sieci w s¹siedztwie G³ogowa, czyli w Polkowicach czy Legnicy) 
spowodowa³y, ¿e nawi¹zaliœmy wspó³pracê z gdyñsk¹ Vectr¹. Firmie 
Master, jako lokalnej telewizji z d³ug¹ histori¹ zale¿y, aby nasi klienci 
byli zadowoleni z mo¿liwoœci jakie im dajemy, dzisiaj dziêki wsparciu 
Vectry.

Vectra to ogólnopolska firma z siedzib¹ w Gdyni. Czy lokalny 
rynek, tu w G³ogowie, jest dla niej wa¿ny?

W³aœnie dlatego wybraliœmy Vectrê, bo jest nie tylko firm¹ z du¿ymi 
mo¿liwoœciami, ale te¿ spó³k¹ z d³ugoletni¹, polsk¹ histori¹. Pomimo 
tego, ¿e jest ogólnopolskim dostawc¹ nowoczesnych us³ug, ceni sobie 
lokalnoœæ w swojej dzia³alnoœci. W tym miejscu mogê nawet pokusiæ 
siê o stwierdzenie, ¿e to firma, która myœli globalnie, ale dzia³a 
lokalnie. Mamy tego dowody chocia¿by we wspó³pracy z Masterem. 
Ka¿da grupa abonentów, ka¿dy indywidualny klient ma dla Vectry 
takie samo, wa¿ne znaczenie. Przyk³adem na to jest nowy Salon 
Firmowy Mastera i Vectry przy ulicy Armii Krajowej 5, który powsta³ 
w³aœnie dziêki Vectrze. Nowoczesne i przestronne miejsce zachêca 
klientów do odwiedzin i daje poczucie komfortu podczas obs³ugi 
spraw abonenckich. Co wiêcej, Vectra w swojej dzia³alnoœci 
biznesowej jest równie¿ wra¿liwa na to, co siê dzieje dooko³a. Czuje siê 
odpowiedzialna spo³ecznie. Pomimo tego, ¿e jest ogólnopolskim 
dostawc¹ us³ug, przywi¹zuje du¿¹ wagê do problematyki regionalnej. 
We wspó³pracy z Urzêdem Miasta w G³ogowie przyst¹pi³a w³aœnie do 
projektu „Karta Seniora”, dziêki czemu seniorzy Mastera bêd¹ mogli 
skorzystaæ z nowoczesnych us³ug Vectry w atrakcyjnych cenach. 
WeŸmie równie¿ udzia³, jako partner wydarzenia, w Dolnoœl¹skim 
Festiwalu Nauki. Lokalne ¿ycie dla Vectry jest istotnym aspektem jej 
dzia³ania na tym rynku. 
Dlaczego klienci Mastera powinni zainteresowaæ siê ofert¹ Vectry? 
Co konkretnie zyskuj¹ abonenci na tym, ¿e Vectra jest ogólnopolskim 
dostawc¹ us³ug?
Wprowadzaj¹c ofertê naszego strategicznego partnera, chcemy daæ 
klientom mo¿liwoœæ wyboru pomiêdzy us³ugami œwiadczonymi przez 
Mastera a now¹, atrakcyjn¹ propozycj¹ od Vectry, która daje 
abonentom du¿o wiêcej. Jej oferta to nie tylko multimedialne us³ugi 
w bardzo atrakcyjnych cenach. To równie¿ nowoczesne urz¹dzenia 
abonenckie (np. dekodery), wiele pakietów us³ug, które znakomicie 
dopasowuj¹ siê do indywidualnych potrzeb oraz szerokie mo¿liwoœci 
dla ca³ej rodziny. Wobec innych propozycji rynkowych oferta Vectry 
nale¿y do najbardziej atrakcyjnych pod wzglêdem zawartoœci, jakoœci 
oraz ceny. Samych programów telewizji cyfrowej emituje w liczbie 
205, w tym 65 w jakoœci HD. A¿ 50 z nich mo¿na bezp³atnie ogl¹daæ na 
komputerze i urz¹dzeniach przenoœnych typu laptop, tablet czy 
smartfon. 

Co wyró¿nia Vectrê na rynku g³ogowskim?
Uruchomienie w G³ogowie alternatywnej, atrakcyjnej oferty Vectry 

to przede wszystkim szereg nowych mo¿liwoœci, dziêki którym klient 
mo¿e bez ograniczeñ korzystaæ z multimedialnego œwiata rozrywki. 
Kibice Chrobrego G³ogów mog¹ na bie¿¹co œledziæ transmisje meczów. 
Bowiem Vectra ofertuje a¿ 29 kana³ów sportowych o ró¿nej tematyce, 
ze spor¹ dawk¹ emocji. Najm³odsi widzowie mog¹ skorzystaæ z boga-
tej propozycji kana³ów dzieciêcych, m.in. CBeebies, Nickelodeon, 
Disney Junior. Pasjonaci kina otrzymaj¹ dostêp a¿ do 49 programów 
filmowych z produkcjami takich nadawców, jak 13Ulica, AXN HD, 
Comedy Central HD, czy HBO HD. M³odzie¿ szkolna i pasjonaci szeroko 

pojêtej wiedzy mog¹ ogl¹daæ kana³y edukacyjne i rozrywkowe bez 
ograniczeñ. Równie¿ na drugim telewizorze, bo Vectra daje tak¹ 
mo¿liwoœæ. Us³uga Multiroom, która pozwala ogl¹daæ telewizjê na 
wiêcej ni¿ jednym telewizorze w Vectrze kosztuje ju¿ od 7,50 z³ 
miesiêcznie. Poza tym klienci Vectry otrzymuj¹ dostêp do mobilnych 
serwisów internetowych, takich jak TV Online, FoxPlay, FilmBox Live 
oraz HBO GO, dziêki którym mog¹ ogl¹daæ ulubione programy, filmy 
i seriale na wielu urz¹dzeniach nie tylko kiedy chc¹, ale równie¿ gdzie 
chc¹. Do tego nowoczesne dekodery z funkcj¹ cyfrowej nagrywarki 
(PVR), dziêki którym abonent mo¿e jednoczeœnie ogl¹daæ i nagrywaæ 
program o tej samej porze. Internet stacjonarny z prêdkoœci¹ a¿ 100 
Mb/s, router WiFi w cenie us³ugi oraz brak limitu pobierania danych. 
Dodatkowo unikalna oferta dla graczy, czyli bezp³atna subskrypcja 
PlayStation Plus dla pakietów 100 Mb/s. A tak¿e telefon stacjonarny 
z nielimitowanymi po³¹czeniami na numery stacjonarne i komórkowe 
w Polsce, do krajów Unii Europejskiej, USA i Kanady.

A czy Vectra oferuje nowoczesn¹ us³ugê VOD, na któr¹ od 
d³u¿szego czasu czekaj¹ abonenci Mastera?

Ju¿ dziœ us³uga Vectra VOD znajduje siê w ofercie Vectry. Mo¿na 
z niej korzystaæ bez koniecznoœci jej aktywacji, a jedynie za pomoc¹ 
jednego przycisku na pilocie. Aplikacja Vectra VOD w ³atwy i intuicyjny 
sposób udostêpnia setki filmów, seriali i programów do wyboru, w tym 
nowoœci, w kilka miesiêcy po premierze kinowej. Biblioteka zawiera 
pozycje najbardziej renomowanych wytwórni filmowych oraz 
najwiêkszych polskich dystrybutorów. Oferta jest systematycznie 
rozwijana, równie¿ w obszarze darmowych treœci, z których mo¿e 
skorzystaæ ka¿dy abonent. Bez ¿adnych op³at mo¿na ogl¹daæ 
zawartoœæ kana³ów dzieciêcych, jak Nickelodeon, Cartoon Network 
i Boomerang oraz ciekawe programy tematyczne i filmy z kana³ów 
Discovery Channel, TLC, TCM czy MTV Polska to naprawdê ciekawa 
rozrywka bez wychodzenia z domu. 

Czy wprowadzenie oferty Vectry oznacza zaprzestanie dzia³alnoœci 
Mastera?

Funkcjonowanie Mastera na lokalnym rynku jest pewne i stabilne. 
Realizujemy i nadal bêdziemy realizowaæ politykê umacniania naszej 
marki w G³ogowie. Pielêgnowanie lokalnej wiêzi to dla nas priorytet. 
Dlatego chcemy byæ blisko tego, co dzieje siê w naszym mieœcie. Dzisiaj 
realizujemy ten plan we wspó³pracy z Vectr¹. Podkreœlê jeszcze raz, ¿e 
wprowadzenie jej oferty jest ciekaw¹ alternatyw¹ dla naszych 
klientów. Bogaty wachlarz produktów, z których do tej pory abonenci 
nie mogli skorzystaæ, daje im mo¿liwoœæ korzystania z multimedialnej 
rozrywki w szerokim zakresie. 

Czy program lokalny TV Master zaprzestanie swojej dzia³alnoœci?
Program Lokalny TV Master kontynuuje i nada bêdzie kontynuowa³ 

swoj¹ dzia³alnoœæ na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Bardzo doceniamy 
jego wartoœæ. Co wa¿ne TV Master dostêpny jest równie¿ w ofercie 
Vectry. 

Dziêkujê za rozmowê!

WypowiedŸ prezesa spó³dzielni – Miros³awa D¹browskiego
“Oferta przygotowywana przez Vectrê, zgodnie z zapewnieniami jej 
przedstawicieli, jest jakoœciowo i cenowo bardzo korzystna. 
Konkurencyjne s¹ przede wszystkim ceny Internetu, a telewizja 
cyfrowa oferuje nie tylko bogaty pakiet kana³ów, ale równie¿ wiele 
funkcji dodatkowych. Jako spó³dzielnia liczymy na rozwijanie 
wspó³pracy miêdzy nami a firm¹ Vectra oraz budowanie 
pozytywnych relacji.”
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CZUJ¥ SMAK 
ZAROBIONYCH PIENIÊDZY

Mateusz KOWALSKI

Pobudka o godzinie 6 rano 
dla m³odego cz³owieka, 
tym bardziej w wakacje, 
to spore wyzwanie. 
Kiedy jeszcze trzeba szybko 
siê umyæ, ubraæ i zjeœæ 
œniadanie, by o 7 stawiæ siê 
do pracy w administracji 
osiedla, to zadanie staje siê 
prawie karko³omne. 
Jednak uczestnicy 10. edycji 
„Wakacyjnej Pracy dla 
M³odych” udowodnili, 
¿e takie rzeczy nie 
s¹ im straszne

W tegorocznej edycji programu udzia³ wziê³o 136 osób, które w dwóch turnusach 
pracowa³y na wszystkich oœmiu osiedlach administrowanych przez Spó³dzielniê 
Mieszkaniow¹ „Nadodrze” oraz terenach zielonych nale¿¹cych do Gminy Miejskiej 
G³ogów. Pierwsi pracownicy stawili siê 6 lipca, program zakoñczono 31 lipca. Zanim 
m³odzi pracownicy trafili w poszczególne rejony miasta, przeszli szkolenie BHP. Po nim 
przez dwa tygodnie wykonywali na terenach spó³dzielczych i miejskich prace 
porz¹dkowe. By³y to przede wszystkim:
• porz¹dkowanie terenów zielonych (odchwaszczanie, nasadzenia, grabienie, 
okopywanie ¿ywop³otów), prace remontowo-konserwacyjne (malowanie ³awek, 
ogrodzeñ, trzepaków),
• sprz¹tanie piwnic i klatek schodowych w budynkach mieszkalnych,
• prace biurowe (porz¹dkowanie archiwum),
• porz¹dkowanie parkingów i chodników (usuwanie odrostów, zamiatanie piasku).

Chocia¿ z za³o¿enia program ma wymiar edukacyjny i wychowawczy, to jego 
uczestnicy podpisali umowy, na podstawie których otrzymali potem wynagrodzenia. 
– M³odzi ludzie z pewnoœci¹ czuj¹ teraz smak zarobionych przez siebie pieniêdzy. 
Podczas pracy czuli te¿ na sobie oko mieszkañców, którzy dogl¹dali, czy uczestnicy 
rzetelnie wykonuj¹ swe obowi¹zki. Myœlê, ¿e wszyscy jesteœmy zadowoleni z efektów 
programu – mówi Bogus³aw Nowak, kierownik osiedla Chrobry.

Takie programy z pewnoœci¹ przygotowuj¹ do podjêcia w przysz³oœci sta³ej pracy, 
ale te¿ wyrabiaj¹ szacunek do pracy innych. Poza tym efektywnie wykorzystany zosta³ 
potencja³ m³odych ludzi oraz ich zaanga¿owanie do pracy. Konstruktywnie te¿ uda³o 
siê zagospodarowaæ ich czas wolny podczas wakacji. - Czasami zmêczenie dawa³o 
o sobie znaæ, wstawanie na godzinê 7.00 do pracy te¿ nie by³o ³atwe, ale atmosfera 
w grupie rekompensowa³a wszystko. Niektóre prace wykonywaliœmy po raz pierwszy, 
wiêc musieliœmy siê najpierw nauczyæ niektórych czynnoœci. Kiedyœ mo¿e nam siê to 
jednak przydaæ. Pieni¹dze zarobione podczas „Wakacyjnej Pracy dla M³odych” 
wydamy na letnie wyjazdy albo zakupy – mówili uczestnicy programu.

Kolejna edycja ”Wakacyjnej Pracy” ju¿ za rok. Tegoroczna pozwoli³a wyci¹gn¹æ 
nam kolejne wnioski, które pomog¹ usprawniæ program w przysz³oœci. Zdajemy sobie 
bowiem sprawê, ¿e nie wszyscy m³odzi ludzie dobrze wykorzystuj¹ dan¹ im szansê na 
zdobycie doœwiadczenia i uzyskanie byæ mo¿e pierwszego w ¿yciu wynagrodzenia. 
W przygotowaniu jest regulamin „Wakacyjnej Pracy dla M³odych”, który dok³adnie 
okreœli wymagania stawiane przed uczestnikami programu, wyszczególni ich prawa 
i obowi¹zki. Chcemy, by z „Wakacyjnej Pracy” zadowoleni byli wszyscy - m³odzi 
z wykonanej pracy i zarobionych pieniêdzy, dozorczynie i konserwatorzy z pomocy 
nastoletnich pracowników, a mieszkañcy z efektów pracy, czyli zadbanych terenów 
zielonych oraz posprz¹tanych czêœci wspólnych w nieruchomoœciach.
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Po prostu PROJEKTYWNI
- Robicie fajne rzeczy! Sk¹d pomys³ na tak¹ firmê? 
• Zaraz po studiach artystycznych pracowaliœmy kreatywnie dla agencji 

reklamowych, tworz¹c spoty i materia³y promocyjne dla du¿ych marek. Ta praca by³a 
dobrze p³atna, jednak nie dawa³a wystarczaj¹cej satysfakcji (w szczególnoœci Justynie). 
Z potrzeby tworzenia rzeczy materialnych powsta³ blog (www.projektywni.pl/hand-
made), na którym Justyna publikowa³a swoje realizacje. Z biegiem czasu zosta³y one 
uzupe³niane o dodatkowe elementy tworzone przez Ernesta. W krótkim okresie 
swobodne blogowanie zaczê³o nieœæ liczne zamówienia, dziêki czemu zdecydowaliœmy 
w pe³ni oddaæ siê pasji i tworzeniu rêkodzie³a. Po ok. 4 latach prowadzenia tak 
dzia³alnoœci “w domu”, postanowiliœmy otworzyæ pracowniê w mieœcie, jako kolejny 
etap rozwoju.

- Aby robiæ takie rzeczy, trzeba mieæ talent, umiejêtnoœci i serce do takiej roboty. 
Wygl¹da na to, ¿e Wam niczego nie brakuje.

• Chyba najwa¿niejsze jest to ostatnie - serce. Mi³oœæ do tego co siê robi i nie chodzi 
tu tylko o tê bran¿ê… Jeœli w “biznesplanie” zabraknie pasji i serca, to interes nigdy nie 
bêdzie autentyczny - tak nam siê wydaje. Owszem, w naszym przypadku talent 
i umiejêtnoœci s¹ dosyæ istotne. Jest nas dwójka, dziêki czemu dzia³amy ze zdwojon¹ 
si³¹ i ka¿dego dnia nakrêcamy siê nawzajem. Zadowoleni klienci tak¿e dodaj¹ nam 
du¿o si³y i wiary w to co robimy.

- Trafiaj¹ do Was meble, które poddajecie renowacji, ale te¿ zajmujecie siê 
projektowaniem i produkcj¹ – jakie meble mo¿na u Was zamówiæ?

• To prawda. Klienci przynosz¹ ró¿ne meble, mocno stylizowane - antyki (czêsto 
powa¿nie nadgryzione czasem), jak i te bardziej wspó³czesne, które wymagaj¹ nieco 
innego rodzaju pracy. Nie przywracamy meblom pierwotnego wygl¹du, a raczej 
nadajemy nowego wizerunku przy pomocy fantastycznych farb Chalk Paint by Annie 
Sloan. Poza przetwórstwem oferujemy na zamówienie, nasze wzornictwo. Zale¿y nam 
na tym, aby nasze meble by³y pe³ne ciep³a i estetycznej si³y! S¹ to sto³y, stoliki, szafki, 
obudowy do karniszy i kaloryferów, atrapy kominków i wiele, wiele innych.

- Farby z których korzystacie w swojej pracy, mo¿na u Was tak¿e kupiæ. Co to za 
produkt, kto go kupuje?

• Jesteœmy oficjalnym dystrybutorem farb do stylizacji mebli Chalk Paint by Annie 
Sloan. S¹ to farby, które robi¹ furorê na ca³ym œwiecie przez swoje ³atwe i szerokie 
zastosowanie. Farbami tymi mo¿na pomalowaæ niemal ka¿d¹ powierzchniê: surowe 
drewno, mebel na pe³en po³ysk, p³ytê meblow¹. kamieñ, beton, metal, mosi¹dz, szk³o, 
tkaninê, tapicerkê meblow¹ itp. ale co najwa¿niejsze, nie trzeba szlifowaæ powierzchni 
przed malowaniem :) Mamy klientów (w znacznej wiêkszoœci s¹ to kobiety), którzy 
z ogromn¹ chêci¹ i zapa³em kupuj¹ farby na swój u¿ytek. Czêsto zaczyna siê to od 
prostej próby pomalowania krzese³ka, czy ma³ej pó³ki, a koñczy siê na przemalowaniu 
“ca³ego mieszkania”. Naszymi klientami s¹ otwarte i pe³ne zapa³u osoby, które dbaj¹ 
o swój dom...

- Jak Wam siê prowadzi biznes w G³ogowie? Warto pracowaæ u siebie?
• G³ogów jest doœæ specyficznym miastem, jednak my je kochamy i widzimy jak 

z dnia na dzieñ przybywa klientów nie tylko od farb ale i tych, którzy doceniaj¹ nasze 
rzeczy. Mamy wra¿enie, ¿e ciê¿ka opinia dotycz¹ca miasta powoli mija, a ludzie coraz 
czêœciej oczekuj¹ czegoœ ciekawego, oryginalnego. Czy warto pracowaæ u siebie? S¹ 
plusy i minusy prowadzenia dzia³alnoœci, jednak uwa¿amy, ¿e na dzieñ dzisiejszy nie 
widzimy siebie nigdzie indziej. To jest nasze miejsce - nasz G³ogów i nasza chwila. Jeœli 
marzeniem jest prowadzenie w³asnego biznesu, to nale¿y je zrealizowaæ, ale z pe³nym 
zaanga¿owaniem i wiar¹ w sukces :)

- Projektywni to ma³¿eñstwo 
z ogromn¹ pasj¹ i mi³oœci¹ 
do swojej pracy. Uprawiamy szeroko 
pojêty handmade (rêkodzie³o) 
w sferze domu i jego wystroju, dlatego 
zajmujemy siê przetwarzaniem starych 
mebli, ubieramy je na nowo w kolor 
i formê, tapicerujemy i haftujemy. 
Ponadto tworzymy swoje mebelki, 
przedmioty, zas³ony, poduchy, itp... 
Tak przedstawiaj¹ siê Justyna 
i Ernest Homolka, m³odzi ludzie 
z ogromn¹ energi¹, którzy tworz¹ 
niesamowite rzeczy. Ich pasjê i serce 
wk³adane w pracê widaæ w ka¿dym 
centymetrze odnowionego mebla, 
tapicerowanego krzes³a, uszytej 
zas³ony!

PROJEKTYWNI HANDMADE
ul. KRÓLEWSKA 3c, G³ogów
Czynne od wtorku do pi¹tku 09:00-18:00, 
sobota 10:00-14:00
Www.projektywni.pl
www.facebook.com/projektywni
www.farbyanniesloan.pl 

Artur STARCZEWSKI
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CO TO S¥ 

„DOPALACZE”?
Strony internetowe poœwiêcone „dopalaczom” s¹ przewa¿nie prowadzone przez 

u¿ytkowników narkotyków albo producentów i s³u¿¹ promocji tych œrodków. 
Prezentowane informacje nie s¹ wiêc wiarygodne. Rzetelne informacje mo¿na 
znaleŸæ na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii 
przygotowanej przez specjalistów.

Œrodek zastêpczy = dopalacz
POSTAÆ ŒRODKÓW ZASTÊPCZYCH:
• œrodki pochodzenia g³ównie roœlinnego: susze, kadzide³ka. Stosuje siê tak jak: 

tytoñ - pali w fajkach, czy wykonuje z nich tzw. skrêty lub kadzide³ka - spala 
w pomieszczeniu. Maj¹ce w sposób legalny powodowaæ efekty zbli¿one do palenia 
marihuany czy opium; 

• œrodki pochodzenia g³ównie syntetycznego: sprzedawane w formie: tabletek 
(tzw. party pills) lub proszków w torebkach, które zawieraj¹ zazwyczaj rozmaite 
mieszanki ró¿nych grup zwi¹zków dzia³aj¹cych psychoaktywnie: stymulantów, 
opioidów, halucynogenów, dysocjantów, empatogenów itp.;

• œrodki syntetyczne zawieraj¹ce jedn¹, konkretn¹ substancjê: sprzedawane 
w postaci: znaczków do lizania, ma³ych pigu³ek i w innych formach. Œrodki te s¹ 
stosunkowo najmniej popularne.

W ostatnich latach na rynku pojawi³y siê nowe substancje psychoaktywne 
o zró¿nicowanym sk³adzie chemicznym. Funkcjonowa³y pod nazw¹ “dopalacze”. 
Po zamkniêciu sklepów z “dopalaczami” pojawi³y siê nowe. Designer Drugs (DD), 
Research Chemicals (RC) - pod tymi nazwami kryj¹ siê obecnie sklepy internetowe, 
prowadz¹ce sprzeda¿  tych substancji. Nowe narkotyki z za³o¿enia imituj¹ 
te tradycyjne, powoduj¹c niebezpieczne dla zdrowia skutki.

Jeœli Twoje dziecko zaczê³o zachowywaæ siê w sposób nietypowy, spêdza wiêcej 
czasu poza domem z grup¹ nowych znajomych a jednoczeœnie unika kontaktu 
z rodzicami (opiekunami), opuszcza siê w nauce, zaniedbuje swój wygl¹d lub te¿ 
zamyka siê na d³ugie godziny w swoim pokoju – sprawdŸ co siê dzieje. Byæ mo¿e 
za¿ywa narkotyki.

ZWRÓÆ UWAGÊ NA NASTÊPUJ¥CE SYGNA£Y: Rozszerzone Ÿrenice, wytrzeszcz 
oczu, s³owotok, nadmierna ruchliwoœæ, zaburzenia snu, chudniêcie, zmiennoœæ 
nastrojów, trudnoœci w koncentracji uwagi, niepokój, ataki agresji, krwotoki z nosa - 
te objawy mog¹ œwiadczy o tym, ¿e dziecko za¿ywa substancje stymuluj¹ce. 
Najczêœciej wystêpuj¹ pod postaci¹ bia³ego proszku, którego œlady w pokoju lub na 
rzeczach dziecka powinny wzbudz¹ Twój niepokój. Nietypowy zapach w³osów 
i ubrania, nadmierna weso³oœæ, przekrwione oczy, kaszel, zwiêkszony apetyt, 
zaburzenia koordynacji ruchowej powinny wzbudziæ podejrzenia, ¿e dziecko mo¿e 
paliæ mieszanki zio³owe (Kanabinoidy). W pokoju mo¿e unosiæ siê zapach dymu, 
w kieszeniach ubrañ mog¹ znajdowaæ siê suszone rozdrobnione liœcie, jak równie¿ 
inne akcesoria – szklane fifki, bibu³ki, zapalniczka, charakterystyczne foliowe torebki. 
Nieobecny wzrok, zaburzenia percepcji i œwiadomoœci, nadwra¿liwoœæ zmys³ów, 
halucynacje wzrokowe i s³uchowe, lêk, panika, urojenia mog¹ œwiadczyæ o za¿yciu 
substancji halucynogennych. W przypadku przedawkowania wystêpowaæ mog¹: 
dreszcze, œlinotok, wymioty, zesztywnienie lub zwiotczenie miêœni. Kontakt z osob¹ 
która za¿y³a halucynogen mo¿e byæ znacznie utrudniony. CO ROBIÆ, gdy 
podejrzewasz, ¿e dziecko bierze narkotyki?
zacznij dzia³aæ, problem sam siê nie rozwi¹¿e;
od³ó¿ emocje, w³¹cz rozum?; dowiedz siê jak najwiêcej o substancjach 
psychoaktywnych; ustal regu³y postêpowania i konsekwentnie ich przestrzegaj - 
stosuj zasadê ograniczonego zaufania;
okazuj mi³oœæ i zainteresowanie swojemu dziecku;  korzystaj ze wsparcia; nie 
usprawiedliwiaj nieobecnoœci w szkole;  nie wstydŸ siê i nie ukrywaj problemu; szukaj 
pomocy specjalistów zajmuj¹cych siê uzale¿nieniami.

Bezp³atna infolinia Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej - 800 060 800

Nazwa nie posiada charakteru 
naukowego; jest to raczej termin 
u¿ywany potocznie dla okreœlenia 
grupy ró¿nych substancji lub ich 
mieszanek o rzekomym b¹dŸ 
faktycznym dzia³aniu 
psychoaktywnym. Reklamowane 
s¹ m.in. jako „smart drugs” 
(„sprytne substancje, zwiêkszaj¹ce 
spryt i inteligencjê”) – usprawniaj¹ce 
pamiêæ, koncentracjê uwagi. 
W zale¿noœci od typu produktu, 
imituj¹ swoje nielegalne 
odpowiedniki: œrodki stymuluj¹ce 
(podobnie jak amfetamina), 
euforyzuj¹ce (jak tabletki ekstazy), 
relaksuj¹ce (jak konopie indyjskie), 
a nawet psychodeliczne 
i halucynogenne (jak LSD). S¹ wœród 
nich substancje pochodzenia zarówno 
syntetycznego, jak i naturalnego 
(roœlinnego). Wiele z nich ma 
atrakcyjne, zachêcaj¹ce nazwy, jak: 
„Sza³wia wieszcza”, „Zio³a marzeñ”, 
„Ogon lwa (Lion’s Tail)”, itp.
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reklama
reklama w Magazynie Lokatora

skutecznie docieramy do wiêkszoœci mieszkañców G³ogowa

tel. 695 879 033

I NIEPE£NOSPRAWNYCH
BUDUJEMY Z MYŒL¥ O STARSZYCH

Budynki zarz¹dzane przez SM Nadodrze tylko w niewielkim stopniu odpowiadaj¹ 
potrzebom osób, które maj¹ problemy z poruszaniem siê. Zdecydowana wiêkszoœæ 
bloków stawiana by³a w czasie, gdy nie obowi¹zywa³y jeszcze ¿adne normy dotycz¹ce 
tych kwestii. Teraz przystosowywanie ich do potrzeb osób niepe³nosprawnych, czyli 
budowa podjazdów i wind, jest praktycznie niemo¿liwe. Na bazie tych problemów 
pojawi³ siê pomys³ wybudowania obiektu, który w pe³ni odpowiada³by potrzebom 
osób starszych i niepe³nosprawnych. Postawiony zostanie w miejscu dzisiejszej 
administracji osiedla Œródmieœcie. Obecna siedziba ADM to stary parterowy 
budynek, pozosta³oœæ po zapleczu budowlanym z lat 60-tych. Nie spe³nia on ju¿ 
swego zadania i sprawia wiele problemów z utrzymaniem. Zamiast wiêc remontu 
obiektu, zarz¹d SM Nadodrze zdecydowa³ o jego wyburzeniu i wybudowaniu nowego 
bloku mieszkalnego z lokalami u¿ytkowymi. Fragment parteru budynku zajmie 
administracja osiedla. Docelowo obiekt bêdzie mia³ 5-7 kondygnacji. Ca³y budynek 
bêdzie w pe³ni dostosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Ju¿ z poziomu 
chodnika bêdzie mo¿na za pomoc¹ podjazdów, platform i dŸwigów dostaæ siê do 
ka¿dego lokalu. W obiekcie bêd¹ szerokie drzwi, tak¿e te wewn¹trz lokali 
mieszkalnych, oraz przestronne korytarze. Od lat Spó³dzielnia ma mnóstwo zapytañ 
o mieszkania dostosowane do potrzeb osób niepe³nosprawnych. St¹d te¿ decyzja, by 
nowe lokale by³y w ten sposób przygotowane. W zwi¹zku z tym czêœæ lokali zajm¹ 
osoby starsze i niepe³nosprawne. Pozosta³e mieszkania bêd¹ proponowane 
cz³onkom spó³dzielni wed³ug ich zapotrzebowania.

W bloku powstanie 40-60 mieszkañ. Ostateczn¹ ich liczbê bêdzie mo¿na podaæ po 
stworzeniu pe³nej dokumentacji architektonicznej. W planach jest wybudowanie 
jednego pionu z mieszkaniami jednopokojowymi. Pozosta³e lokale bêd¹ mia³y od 
2 do 4 pokoi. W czêœci piwnicznej budynku planowane jest stworzenie parkingu. Na 
czas rozbiórki starego budynku i stawiania nowego administracja osiedla przeniesie 
siê prawdopodobnie do Centrum Technicznego Spó³dzielni przy Armii Krajowej 5. 
Trudno na razie mówiæ o konkretnych terminach zwi¹zanych z realizacj¹ zadania. 
W ci¹gu najbli¿szych miesiêcy ma powstaæ koncepcja, a potem projekt budowlany. 
W pierwszym kwartale 2016 roku Spó³dzielnia chce uzyskaæ pozwolenie na budowê. 
Prace ziemne mog³yby ruszyæ wiosn¹ przysz³ego roku. Stawianie budynku, jego 
wykoñczenie i wyposa¿enie w niezbêdne instalacje mo¿e potrwaæ nawet rok. Pierwsi 
lokatorzy wprowadziliby siê wiêc do nowych mieszkañ w drugim kwartale 2017 roku. 
Jest to wariant optymistyczny, zak³adaj¹cy, ¿e na poszczególnych etapach nie 
wyst¹pi¹ ¿adne utrudnienia czy opóŸnienia. 

G³ównym Ÿród³em finansowania budowy bêd¹ œrodki uzyskane ze sprzeda¿y 
dzia³ki przy Placu Solnym na Starym Mieœcie, która obecnie jest w³asnoœci¹ SM 
Nadodrze. Dodatkowe nak³ady bêd¹ pochodziæ ze œrodków w³asnych spó³dzielni. 

Spó³dzielnia Mieszkaniowa 
Nadodrze og³osi³a konkurs 
na koncepcjê architektoniczno-
urbanistyczn¹ nowego budynku 
mieszkalnego, który powstanie 
przy ulicy Strzeleckiej. 
Bêdzie on w pe³ni dostosowany 
do potrzeb osób starszych 
i niepe³nosprawnych

Mateusz KOWALSKI
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Wychowuj¹, szkol¹ i bawi¹

W harcerstwie od lat nie zmienia siê jedno – wychowanie zgodnie z ideowymi 
zasadami w oparciu o metodê harcersk¹. Przez ca³y czas, od zucha do harcerza, 
m³odzi ludzie poznaj¹ w praktyce uniwersalny i ponadstuletni system pracy. Opiera 
siê on na ideowych wartoœciach, na pracy zespo³owej, na twórczym i ci¹gle 
doskonalonym programie oraz na uczeniu siê przez dzia³anie. ZHP to te¿ odkrywanie 
siebie, swojego œrodowiska lokalnego i ca³ego œwiata.

Dlaczego warto byæ harcerzem? Bo to, co daje bycie harcerzem, zostaje na 
zawsze. Harcerze zdobywaj¹ wiedzê, umiejêtnoœci i doœwiadczenie, które bêd¹ 
wykorzystywaæ w doros³ym ¿yciu. Mowa tu o umiejêtnoœciach liderskich, pracy 
w zespole, umiejêtnoœci okreœlania sobie celów i zamierzeñ, samorozwoju, chêci 
ci¹g³ego podnoszenia swoich umiejêtnoœci i kompetencji. Harcerstwo uczy 
patriotyzmu w oparciu o ponadczasowe i uniwersalne zasady i idee. 
Ka¿dy cz³owiek bêd¹cy w ZHP mo¿e powiedzieæ o sobie, ¿e jest czêœci¹ 
miêdzynarodowej organizacji licz¹cej ponad 40 milionów cz³onków. ZHP to nie tylko 
zbiórki, rajdy i biwaki. S¹ to te¿ niezapomniane przygody i chwile spêdzone na 
obozach i koloniach. To liczne znajomoœci i przyjaŸnie zawierane na ca³ym œwiecie. 
Nasze dzia³ania to szereg imprez regionalnych, ogólnopolskich i miêdzynarodowych. 

Obecnie hufiec stawia na szkolenie m³odzie¿owej kadry, przysz³ych liderów, 
którzy bêd¹ pracowaæ z dzieæmi i m³odzie¿¹. Organizuje kursy pierwszej pomocy 
i szkolenia dla wychowawców. Jednym z dzia³añ jest wsparcie organizowanych 
w mieœcie i powiecie przedsiêwziêæ s³u¿¹cych spo³eczeñstwu. Co roku harcerze 
organizuj¹ tak¿e festiwale kulturalne.

Kto i jak mo¿e wst¹piæ w szeregi ZHP?
Ka¿dy kto jest w wieku 7-21 lat mo¿e byæ harcerzem. W zale¿noœci od wieku 

wstêpuje siê do odpowiedniej gromady lub dru¿yny. Oczywiœcie ZHP, jak ka¿da 
organizacja, ma swoje zasady i bêd¹c w niej trzeba siê do nich dostosowaæ. Mimo to 
a¿ sto tysiêcy m³odych ludzi w Polsce uwa¿a, ¿e nie ma lepszego miejsca, nie ma 
lepszej organizacji, nie ma tak wspania³ej atmosfery i tak wartoœciowych ludzi, jak 
w ZHP. 

W G³ogowie funkcjonuje kilka gromad i dru¿yn zuchowych lub harcerskich. Zuchy 
(dzieci z klas I – III) mo¿na spotkaæ w SP nr 10, SP nr 13, SP nr 12 oraz SP nr 2. Dru¿yny 
harcerskie (dzieci z klas IV – VI) dzia³aj¹ w SP nr 13, SP nr 2 oraz siedzibie hufca. 
Dru¿yny starszoharcerskie (m³odzie¿ gimnazjalna) funkcjonuj¹ przy Miejskim 
Centrum Wspierania Rodziny, Klubie Batalionowym oraz Gimnazjum Aslan. 
Natomiast wêdrowników (czyli m³odzie¿ w wieku 16-21 lat) mo¿na spotkaæ w Zespole 
Szkó³ Ekonomicznych, Klubie Batalionowym oraz hufcu.

phm. Krzysztof Stachów
Komendant Hufca ZHP G³ogów

Foto: arch. ZHP

W listopadzie Hufiec ZHP G³ogów 
bêdzie obchodzi³ 70-lecie swego 
istnienia. Przez te lata wychowa³ 
wiele pokoleñ g³ogowian. 
Czynnie w³¹cza³ siê te¿ w ¿ycie 
miasta i powiatu. Te lata to 
równie¿ setki nowych przyjaŸni, 
prze¿ytych przygód, obozów, 
szkoleñ i innych wydarzeñ
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Jesienne nastroje
Artur STARCZEWSKI

• Materia³y budowlane
• Gazy techniczne

• Sprzêt AGD, meble i wyk³adziny )20

• Pasmanteria )18

• Art. instalacyjne, sanitarne i metalowe )17
• Art. chemiczne, farby, czêœci rowerowe )21 sphp@poczta.onet.pl

BIURO - G³ogów • ul. Spichrzowa 1 • tel. 76 835 76 10, 11

G³ogów • Al. Wolnoœci 70 • tel. 76 835 76 20

• Drewno kominkowe, wêgiel kamienny SPHP

)76 835 76 13

- Dlaczego jesieni¹ czêœciej dopadaj¹ nas smutki i mamy obni¿ony nastrój? 
• Nieodzowne w naszym ¿yciu jest œwiat³o s³oneczne. Jak nietrudno siê domyœliæ – 

wystêpowanie zmian w naszym samopoczuciu zale¿y w du¿ej mierze od stopnia 
nas³onecznienia. Nasze emocje, energia zale¿ne s¹ w du¿ej mierze od czynników 
zewnêtrznych, w tym w³aœnie od s³oñca. W okresie jesienno-zimowym w naszej 
szerokoœci geograficznej stopieñ nas³onecznienia drastycznie spada. Ponadto okres 
jesienno-zimowy wi¹¿e siê z zimnem i wzmo¿onym wydatkowaniem energii na ogrzanie 
organizmu. Równie¿ zmniejszona aktywnoœæ fizyczna zwiêksza podatnoœæ na 
odczuwanie objawów depresji sezonowej.

- Czy jest to normalny stan czy powinniœmy siê  nim niepokoiæ?
• Nie bez znaczenia pozostaje fakt, ¿e natura cz³owieka jest mocno sprzê¿ona 

z natur¹ i najlepiej nam siê ¿yje, gdy z ni¹ wspó³gramy. Aktualnie nazywany Sezonowym 
Zaburzeniem Afektywnym (SAD) zespó³ objawów, takich jak: uczucie przewlek³ego 
przemêczenia, obni¿ona aktywnoœæ, brak motywacji do dzia³ania, wzmo¿ona sennoœæ, 
trudnoœci z porannym wstawaniem, zwiêkszony apetyt, zwiêkszanie siê masy cia³a, 
os³abienie popêdu seksualnego, problemy z pamiêci¹, koncentracj¹ uwagi, 
z wykonywaniem codziennych czynnoœci, utrata energii, zobojêtnienie, niechêæ do 
pracy i funkcjonowania w spo³eczeñstwie. Kiedyœ, gdy cz³owiek funkcjonowa³ bardziej 
zgodnie z rytmem zmieniaj¹cych siê pór roku – nie by³ ¿adnym nadzwyczajnym stanem. 
Okres wiosenno-letni wi¹za³ siê ze wzmo¿on¹ prac¹. Natomiast okres jesienno-zimowy 
naturalnie wymusza³ na cz³owieku obni¿on¹ aktywnoœæ.Taki stan nie powinien nas 
zatem niepokoiæ, bo wynika z naszych uwarunkowañ biologicznych. Na pewno powinien 
nas zaniepokoiæ fakt przed³u¿aj¹cych siê objawów.

- Czy z depresji jesiennej mo¿na siê samemu wyleczyæ?
• Z jesiennej depresji tak. Jeœli rzeczywiœcie po zastosowaniu ró¿nych œrodków, 

o których wczeœniej wspomina³am, zmian w codziennym funkcjonowaniu i przy 
zachowanej œwiadomoœci swojego samopoczucia – widzimy poprawê.  Zupe³nie inaczej 
wygl¹da sprawa, gdy pomimo ró¿nych prób i wysi³ków objawy nie przechodz¹ albo siê 
nasilaj¹. Wówczas wymagaj¹ one konsultacji psychiatrycznej lub psychologicznej.

- Gdzie szukaæ pomocy jeœli u siebie lub znajomej osoby zauwa¿ymy objawy 
depresji? 

• Objawy chandry jesiennej mo¿na spróbowaæ zwalczyæ samemu. Pomocni s¹ te¿ 
najbli¿si i przyjaciele, którzy s³u¿¹ uszami do s³uchania. Natomiast objawy depresji 
warto skonsultowaæ z lekarzem rodzinnym, który skieruje nas do specjalisty lub 
z psychologiem.

- Jak sobie radziæ w sytuacji, kiedy 

dopada nas jesienna chandra? 

• Warto zainwestowaæ 

w fototerapiê. Œwietnym 

pomys³em jest wyjazd na wczasy 

do nas³onecznionych krajów. 

Niezmiernie wa¿ny jest wp³yw 

diety na nasze samopoczucie. 

Zadbane przez w³aœciw¹ dietê 

jelita, to nie tylko dobrze 

od¿ywiony organizm, ale te¿ 

wiêcej daj¹cej szczêœcie serotoniny 

w mózgu. Tak¹ sam¹ rolê pe³ni¹ 

æwiczenia fizyczne. Mo¿na siê 

wspomóc odpowiednimi 

suplementami diety, zio³ami. 

- Jak odró¿niæ zwyk³e jesienne 

obni¿enie nastroju i spadek energii 

od depresji jesiennej? 

• Obserwacja i samoœwiadomoœæ, 

a tak¿e umiejêtnoœæ s³uchania 

innych, sprzyjaj¹cych nam 

i ¿yczliwych ludzi – to najlepsza 

wskazówka.

Zmêczenie, z³y nastrój, 
rozdra¿nienie... któ¿ z nas 
nie mia³ takich objawów w okresie 
jesiennym? Jak walczyæ z jesienn¹ 
chandr¹? Kiedy zwróciæ siê 
o pomoc do specjalisty? 
ML rozmawia³ z Katarzyn¹ Hanke, 
psychologiem, doradc¹ 
personalnym z g³ogowskiej firmy 
Pro-Coaching.pl
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www.meryk.pl • cukiernia-cafemeryk@post.pl • jesteœmy te¿ na Facebook’u 

Kuponik z wpisanym rozwi¹zaniem, adresem i koniecznie numerem telefonu wrzuæ do skrzynki 

znajduj¹cej siê w wejœciu do Spó³dzielni lub przeœlij na adres redakcji (do 20 paŸdziernika 2015 r).

MAGAZYN LOKATORA, Spó³dzielnia Mieszkaniowa NADODRZE, Aleja Wolnoœci 19, pok. 34, G³ogów.

Rozwi¹zuj¹c poprzednie zagadki torciki wygra³y: Karolina i Weronika :) 
W nagrodê otrzymali po pysznym torciku od Cukierni Meryk. 
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Dokoñcz i pokoloruj rysunki zawierzaków ;)
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Dorysuj  i pokolouj buŸki zwierzaków....
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foto z archiwum A. Papuszki

Jurecki
- Wróci³eœ po dziewiêciu latach do G³ogowa. Jak siê tutaj czujesz?
• Czujê siê tak samo dobrze, jak dziewiêæ lat temu. Oczywiœcie G³ogów siê 

zmieni³, rozbudowa³, ale jeœli chodzi o atmosferê i moje samopoczucie to s¹ bardzo 
dobre. 

- Na ile wp³yw na Twoj¹ decyzjê o powrocie do Polski, do G³ogowa mia³o to, ¿e 
wczeœniej gra³eœ ju¿ w Chrobrym?

• Mia³o bardzo du¿y wp³yw. Mia³em ró¿ne oferty, z Polski i zagranicy. G³ogów by³ 
w pierwszej trójce wszystkich ofert. Ta propozycja by³a bardzo mocno 
przedyskutowana z moj¹ rodzin¹. Spêdzi³em tu œwietne cztery lata, osi¹gnêliœmy 
wieki sukces. Nie ma te¿ co ukrywaæ, ¿e z G³ogowa mam bardzo blisko do domu.

- Masz ogromne doœwiadczenie, doskonale znasz ligê niemieck¹. Jak porównasz 
polsk¹ ligê do niemieckiej?

• (œmiech) Ciê¿kie pytanie. Bundesliga jest najmocniejsz¹ lig¹ na œwiecie i tam 
z ka¿d¹ dru¿yn¹ trzeba siê liczyæ, czy jest to dru¿yna z czuba tabeli czy beniaminek. 
W Polsce jest inaczej. Wiemy, jaka jest sytuacja Kielc czy P³ocka. Sam przypadek Kielc, 
gdzie zaczynaj¹ przygotowania 1 sierpnia i pierwsze ligowe mecze traktuj¹, jako 
okres przygotowawczy. W Niemczech tego nie ma. Tam jest nastawienie, ¿e od 
pocz¹tku trzeba mocno pracowaæ, aby od pocz¹tku ligi byæ w jak najlepszej formie. 
Na pewno wiêksze s¹ hale, ale jeœli chodzi o atmosferê, to obie ligi siê nie ró¿ni¹.

- Czego trzeba naszej lidze, aby by³a bardziej atrakcyjna?
• Z roku na rok jest coraz bardziej atrakcyjna. Œwiadczy te¿ o tym fakt, ¿e gra u nas 

coraz wiêcej obcokrajowców, tak¿e z takich krajów jak Hiszpania, Portugalii czy 
nawet z Niemiec - jest zawodnik w jednym z zespo³ów Superligi. W europejskich 
pucharach graj¹ nasze zespo³y, zachodz¹ wysoko, co te¿ jest promocj¹ naszej ligi. 

Najwiêkszym problemem s¹ finanse. Bud¿et czasami nie wystarcza, aby 
sprowadziæ wiêksze gwiazdy, ale chyba powodów do narzekañ nie mamy.

- Jak siê czujesz w Chrobrym, jak wspó³praca z ch³opakami?
• Nie ma problemu. Dogadujemy siê bardzo dobrze. Czasami na treningu s¹ 

mocniejsze spiêcia miêdzy nami, ale to wszystko w ferworze walki. O to te¿ Chodzi, to 
jest pi³ka rêczna i trzeba trenowaæ ostro, aby byæ przygotowanym na mecz.

- Jesteœ zawodnikiem, pe³nisz te¿ funkcjê drugiego trenera. Co chcia³byœ przenieœ 
na nasz grunt ze swojego doœwiadczenia?

• Przede wszystkim jestem zawodnikiem i tu chcia³bym daæ jak najwiêcej 
ch³opakom na boisku - wspieraæ doœwiadczeniem, wspieraæ mentalnie, szczególnie 
w tych trudnych momentach meczu daæ tak¹ pozytywn¹ energiê. 

Jako trener... ciê¿ko powiedzieæ, bo jestem pocz¹tkuj¹cym trenerem. Bardzo siê 
 cieszê, ¿e wspó³pracujê z Piotrem Zembrzuskim. Ma ogromne doœwiadczenie,
  spêdzi³ na ³awce kilkanaœcie lat i prze¿y³ ró¿ne chwile - i te lepsze, i te gorsze. Wie, jak
  zachowaæ siê w danym momencie. Uczê siê od niego bardzo du¿o i ta wspó³praca  
  bardzo dobrze funkcjonuje.

- Pierwsze mecze za Chrobrym. O co powalczycie w tym sezonie?
• Plany siê nie zmieni³y. Chcemy byæ w pierwszej szóstce przed play-off, aby nie 

trafiæ na Kielce czy P³ock. W pierwszym meczu przykra kontuzja Tomka Rosiñskiego, 
która wykluczy³a go na oko³o pó³ roku, wiêc bêdziemy musieli sobie radziæ bez niego. 
Ka¿dy zdaje sobie sprawê, jak wartoœciowym zawodnikiem jest Tomek i ile dobrego 
dawa³ dla zespo³u. Mimo wszystko plany zostaj¹, walczymy.

• Czego ¿yczyæ Tobie i dru¿ynie na najbli¿szy sezon?
- Zdrowia! Zdrowia przede wszystkim, je¿eli bêdzie zdrowie, to bêdziemy 

walczyæ, aby osi¹gn¹æ swój cel.

Dla wielu by³a to ogromna 

niespodzianka. Kiedy kilka 

miesiêcy temu Chrobry og³osi³ 

powrót do G³ogowa Bartosza 

Jureckiego, mówi³y i pisa³y o tym 

chyba wszystkie media. Niektóre 

z niedowierzaniem... 

Jeden z najlepszych obrotowych 

œwiata wybra³ Chrobrego i w³aœnie 

w G³ogowie kontynuuje swoj¹ 

karierê. Powrót Jureckiego do 

Chrobrego z pewnoœci¹ podzia³a³ 

mobilizuj¹co na ca³y zespó³, który 

w sezonie 2015/2016 mierzy 

wysoko. ML rozmawia³ 

z Bartoszem Jureckim

ponownie w G³ogowie!
Artur STARCZEWSKI
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