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Nadchodzi nowe
Oddajemy w Państwa
ręce najnowszy numer spółdzielczego
biuletynu „Osiedlowe
To i Owo”. Od ostatniego wydania dzieli
nas czteromiesięczna
przerwa, którą wykorzystaliśmy na udoskonalenie naszego
periodyku - okres wakacji okazał się bardzo
pracowitym i kreatywnym czasem dla redakcji. Mamy nadzieję,
że wprowadzenie
nowej jakości okaże
się traﬁone w Państwa
ocenie. Z biegiem czasu roztoczymy przed
Państwem cały wachlarz nowości, jakie
Zarząd spółdzielni postanowił wprowadzić
do gazetki.

Rewitalizacja pawilonu „Pewexu”
Z przyjemnością informujemy, że
podjęto decyzję o przystąpieniu
do rewitalizacji pawilonu „Pewex”
przy ul. Piłsudskiego 72. Planowany termin zakończenia prac to
czwarty kwartał 2017 r. Na chwilę obecną trwają rozmowy, które
mają na celu uszczegółowienie
formy użytkowania. Aktualni najemcy lokali użytkowych mają
zapewnione pierwszeństwo w
ustalaniu szczegółów najmu.
W miarę postępu rozmów i prac
związanych z rewitalizacją będziemy Państwa informować o kolejnych etapach.
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aktualności
Tegoroczne walne zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie tradycyjnie już zostało podzielone na trzy części i odbyło się w lokalu firmy Tauron Wydobycie S.A. Szyb Piłsudski przy ul. Krakowskiej 6 w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami statutu i było zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.

Walne zgromadzenie SM „Górnik”
Do najważniejszych informacji należy przyjęcie przez walne zgromadzenie sprawozdań z działalności
Rady Nadzorczej, Rad Osiedli oraz
Zarządu spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015
r., a także dokonanie podziału funduszy pozyskanych z prowadzonej
działalności gospodarczej i działalności pozostałej za 2015 r. (pkt 1)
oraz zatwierdzenie głównych kierunków działalności spółdzielni na
2016 rok (pkt 2).
1. „Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej »Górnik«
w Jaworznie, działając na podstawie
art. 38 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16
września 1982r. Prawo spółdzielcze
oraz § 75 pkt.4 Statutu Spółdzielni
Mieszkaniowej »Górnik« w Jaworznie, uchwala następujący podział
zysku netto”: osiągnięty za 2015 r.
zysk netto w kwocie 1 927 278,16 zł
przeznaczony zostanie:

1)

2)

3)

4)

5)

kwota 522 904,45 zł uzyskana ze sprzedaży świadectw energetycznych, tzw. białych
certyfikatów, na pokrycie nadwyżki kosztów
nad przychodami w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi dotyczącej 2013 r.,

kwota do wysokości 400 000,00 zł na pokrycie wydatków dotyczących realizacji zaleceń z zakresu ochrony p.poż., tj. wykonanie instalacji nawodnionej w 12 budynkach
przy ul. Grunwaldzkiej i al. Piłsudskiego oraz
innych zadań, które wynikają z decyzji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie,
kwota 400 000,00 zł na wykonanie zaleceń
Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie organizacji stanowisk kontenerowych, w tym:
ADS 1 - 100 000,00 zł, ADS 2 - 225 000,00 zł,
ADS 3 - 75 000,00 zł,
kwota do wysokości 110 000,00 zł na projekt modernizacji pawilonu handlowego
znajdującego się przy al. Piłsudskiego 72,
kwota do wysokości 68 000,00 zł na zakup
dwóch pojazdów typu meleks,

6)

7)

kwota 156 373,71 zł na dopłatę do zamiany nieruchomości pomiędzy spółdzielnią
a gminą Jaworzno, tj. droga Kalinowa na
parking Kościuszkowców, działka przy pawilonie handlowym przy al. Piłsudskiego 72,
działka przy ul. Krzywej,
kwota 50 000,00 zł na pokrycie kosztów
odnowienia, przystosowania i modernizacji
lokali mieszkalnych przejmowanych przez
spółdzielnię na majątek własny,

8)

kwota 50 000,00 zł na modernizację zaplecza przy ul. Paderewskiego 15, które stanowi mienie spółdzielni,

9)

kwota 170 000,00 zł na pokrycie kosztów
zadań celowych, w tym zakup i wymianę
wodomierzy z odczytem radiowym: ADS 1 50 000,00 zł i ADS 2 - 50 000,00 zł oraz zakup
i wymianę lamp typu LED (oświetlenie wejść
do budynków i klatek schodowych): ADS 3 70 000,00 zł.

2. Przewodniczący Mieczysław
Danelczyk poinformował, że w materiałach na walne zgromadzenie
przedstawione zostały kierunki
działalności spółdzielni na 2016 r.
i poprosił o zabranie głosu w tym temacie Wiceprezesa Andrzeja Zająca.
Zastosowanie wielkiej płyty w budownictwie mieszkaniowym w latach 70. i 80. na masową skalę pozwoliło uzyskać znaczący przyrost
ilości mieszkań. Rozwój technologiczny i gospodarczy, a co za tym idzie
dostępność innowacyjnych materiałów, oferujących udoskonalone
właściwości użytkowe i mniejszą
szkodliwość dla środowiska, wymuszają szereg zmian prowadzących
do poprawy jakości zamieszkiwania
oraz pozwalających wyeliminować
wady konstrukcyjne budynków.
Najważniejszymi problemami dotyczącymi naszych zasobów pozostaje:
•
niezachowanie parametrów
izolacyjności cieplnej,
•
niewłaściwa wentylacja - przewody wentylacyjne jako ciągi
montowane z prefabrykatów, brak właściwego „ciągu”
i szczelności, co nabiera specjalnego znaczenia w przypadku zastosowania okien
PCV oraz drzwi bez funkcji
rozszczelnienia,
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niskiej jakości instalacja elektryczna w budynkach - niedobór mocy dla dzisiejszego
wyposażenia przeciętnego
mieszkania - stąd jej praca na
granicy wytrzymałości,
•
tragicznie niskiej jakości materiały wykorzystane do wykonania sieci i instalacji wod.-kan. wpływające obecnie nie
tylko na fatalną jakość dostarczanej wody, ale również na
obniżenie jej ciśnienia i temperatury,
•
konieczność zabudowy jednolitej instalacji teleinformatycznej pozwalająca na podłączenie do każdego mieszkania
łącza internetowego, sygnału
telewizji kablowej, cyfrowej,
TV-SAT, systemu monitoringu
czy domofonu.
Problemy te mają kolosalny wpływ
na bieżące użytkowanie zasobów.
Podnoszą się znacznie koszty eksploatacyjne, czyli utrzymania budynku. Działania podejmowane przez
Zarząd spółdzielni są odpowiedzią
na powyższe problemy, dążeniem
do obniżenia ponoszonych kosztów
oraz poprawy warunków zamieszkania. Składają się na nie:
•
sukcesywna realizacja wieloletniego planu remontów,
•
zmniejszenie kosztów z tytułu
zużycia mediów, a zwłaszcza
energii cieplnej w związku
z poprawą izolacyjności termicznej budynków,
•
likwidacja grupowych stacji
wymienników ciepła i przesunięcie granicy dostawy do budynku, a co za tym idzie eliminacja strat występujących na
sieci międzyobiektowej,
•
poprawa
bezpieczeństwa,
komfortu oraz obniżenie ponoszonych kosztów poprzez
wymianę dźwigów osobowych,
•
rozliczenie kosztów na nieruchomość,
•
zintensyfikowanie windykacji
należności wobec spółdzielni.
•
Prace remontowe w 2016 r.

Danelczyk, Mariusz Dziubanik, Kazimierz Jawor, Stanisław Lisowski,
Janusz Miedziński, Dariusz Miszczyński, Magdalena Plewko-Kotynia.
Skład Rady Osiedla Podwale: Jan
Golba, Kazimierz Gwóźdź, Józef Jabłecki, Agata Kurzeja, Wirgiliusz Łaźnia,
Tomasz Oratowski, Piotr Ożarowski,
Stanisław Rodzik, Józef Ryba, Waldemar Sarlej.
Skład Rady Osiedla Podłęże: Michał
Bagiński, Maciej Bochenek, Bogdan
Kaleta, Teresa Karpik, Rafał Kotwasiński, Elżbieta Moździerz, Antoni
Pietrewicz, Mariola Pypłacz, Józef
Szyndler, Joanna Wołowiec, Zdzisław
Ziarko.
Na koniec przyjęte zostało sprawozdanie komisji wnioskowej w sprawie realizacji wniosków za rok 2015.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

obejmują:
prace malarskie - malowanie
klatek schodowych w 10 budynkach,
wymianę wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji w 5 budynkach,
remont chodników oraz naprawę dróg osiedlowych z budową miejsc postojowych,
wymianę 2 745 sztuk wodomierzy,
wymianę dźwigów osobowych w 5 budynkach,
wymianę okien w piwnicach 7
budynków,
zabudowę, uzupełnienie urządzeń „małej architektury”,
remont dachów 5 budynków,
roboty termomodernizacyjne: ocieplenie ścian osłonowych oraz stropodachów
wraz z wymianą okien na
klatkach schodowych i piwnicach - 8 budynków, usunięcie
i utylizacja płyt azbestowych
- 2 budynki, zmiana źródła ciepła w 10 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
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Konsekwencją działań termomodernizacyjnych jest zmniejszenie
zapotrzebowania mocy cieplnej dla
budynków ocieplanych, czego skutkiem jest obniżenie kosztów ogrzewania oraz podgrzania ciepłej wody
użytkowej.
Ważnym nierozwiązanym problemem pozostają zimowe zagrożenia
naturalne, jak śnieg i lód, oraz ich
konsekwencje, w szczególności na
dachach naszych budynków: nawisy śniegu, powstające sople lodowe,
a w końcu zalane mieszkania czy niebezpieczeństwo dla przechodniów.
W tym roku będziemy oczekiwać
na zmiany prawne i możliwości
finansowania ze źródeł unijnych
rozproszonych mikroinstalacji energetyki solarnej (paneli fotowoltaicznych) w Polsce. Będziemy aktywnie
szukać odpowiedzi, czy Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie
jest dobrym miejscem dla projektu
inwestycyjnego w tym zakresie.
Podczas walnego zgromadzenia
wybrani zostali też nowi członkowie
Rad Osiedli. Skład Rady Osiedla Stałego: Wojciech Chyła, Mieczysław

Porozmawiajmy
o remontach
Spotkania
konsultacyjne
wpisały się już na stałe w kalendarz wydarzeń spółdzielni.
Co roku spotykamy się z Państwem jesienią - tym razem
zapraszamy 24.10 (ADS 1,
Osiedle Stałe, ul. Starowiejska 15, godz. 17), 25.10 (ADS
2, Osiedle Podwale, Liceum
Ogólnokształcące nr 1, ul. Licealna 3, godz. 17) i 26.10 (ADS 3,
Osiedle Podłęże, Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Ławczana
12, godz. 17). Na zebraniach
omówimy propozycje prac remontowych, które zostaną wykonane w naszych zasobach w
przyszłym roku. Szczegóły dotyczące spotkań znajdą Państwo na stronie internetowej
spółdzielni: www.smgoronik-j.
pl oraz w kolejnym numerze
naszego biuletynu i na www.
otio.smgornik-j.pl.

Numer zamknięto 20 września 2016 r.
„Osiedlowe To i Owo” jest prawnie zarejestrowanym czasopismem
wpisanym do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism pod poz.
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.

Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie

Biuro reklamy: 32 615 55 43
Nakład: 8 500 sztuk
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ważne numery
Godziny pracy:
poniedziałek: 7 - 17
wtorek - piątek: 7 - 15

ZARZĄD

al. Tysiąclecia 2-14, 43-603 Jaworzno

SEKRETARIAT:

telefon: (032) 615 55 41
fax: (032) 615 57 55
e-mail: sekretariat@smgornik-j.pl

DZIAŁ ROZLICZEŃ CZYNSZÓW I WINDYKACJI:
telefon: (032) 615 57 65
telefon: (032) 615 68 88
e-mail: windykacja@smgornik-j.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:

telefon: (032) 615 61 46
e-mail: ksiegowosc@smgornik-j.pl

DZIAŁ FINANSOWY - WKŁADY:
telefon: (032) 615 61 41
e-mail: wklady@smgornik-j.pl

ZARZĄD

Ważne numery

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

aktualności

ul. Paderewskiego 15, 43-600 Jaworzno

DZIAŁ GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI:
telefon: (032) 615 55 43
(032) 616 41 32
e-mail: gzm@smgornik-j.pl

NADZÓR BUDOWLANY:

telefon: (032) 616 41 32
(032) 752 08 12
e-mail: nadzor@smgornik-j.pl

SERWIS CIEPŁOWNICZY:

telefon: (032) 616 41 32
(032) 752 08 12
e-mail: serwis.cieplowniczy@smgornik-j.pl

ADMINISTRACJA DOMÓW SPÓŁDZIELCZYCH NR 1
ul. Starowiejska 17, 43-603 Jaworzno
telefon: (032) 615 52 58
(032) 615 54 02
e-mail: ads1@smgornik-j.pl

ADMINISTRACJA DOMÓW SPÓŁDZIELCZYCH NR 2
ul. Paderewskiego 15, 43-600 Jaworzno
telefon: (032) 616 24 94
(032) 752 08 11
e-mail: ads2@smgornik-j.pl

ADMINISTRACJA DOMÓW SPÓŁDZIELCZYCH NR 3
al. Piłsudskiego 40, 43-600 Jaworzno
telefon: (032) 616 50 19
(032) 616 55 94
e-mail: ads3@smgornik-j.pl

ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY
ul. Paderewskiego 15, 43-600 Jaworzno
telefon: (032) 616 21 78

POGOTOWIE WIND
telefon: (032) 616 57 05
(0) 602 771 542

DYSPOZYTOR

telefon awaryjny: (032) 616 20 25

Mamy nowe Melexy

W celu zapewnienia większej skuteczności usuwania usterek, jakie
zdarzają się na naszych osiedlach,
spółdzielnia zakupiła trzy nowe
pojazdy elektryczne marki Melex.
Prócz sprawniejszego reagowania
na Państwa zgłoszenia, używając

pojazdów napędzanych tą najczystszą formą energii, wspieramy nasz
węgiel, który w jaworznickiej elektrowni przetwarzany jest na prąd.
Mamy nadzieję, że te samochody
posłużą nam równie długo jak poprzednie, czyli ponad 13 lat.

dyżury
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Zarządu spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w
godz. 16-17. Wojciech Chyła i Mariusz Dziubanik czekać będą
na Państwa 3 października.
DYŻURY CZŁONKÓW RAD OSIEDLI:
Osiedle Stałe - każdy drugi poniedziałek miesiąca od godz. 16
do17 w siedzibie ADS 1 przy ul. Starowiejskiej 17;
Osiedle Podwale - każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od
godz. 16 do 17 w siedzibie ADS 2 przy ul. Paderewskiego 15;
Osiedle Podłęże - każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17
do 18 w siedzibie ADS 3 przy al. Piłsudskiego 40.
OGŁOSZENIE

Ogłaszamy nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe
- w zawodzie technik informatyk:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych
E.13. Projektowanie lokalnych
sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
- w zawodzie technik handlowiec:
A.18 Prowadzenie sprzedaży
A.22 Prowadzenie działalności
handlowej

Szczegóły rekrutacji na:
www.zsp2.jaworzno.pl
Adres szkoły:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Inwalidów Wojennych 16
43-603 Jaworzno
Telefon: 32 615 57 09/ e-mail:
zsz_2jaw@interia.pl
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aktualności
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie jest w trakcie wdrażania planu modernizacji oraz podziału dużych stanowisk składowania odpadów na mniejsze, zamykane i zadaszone, z dostępem tylko i wyłącznie dla mieszkańców naszej Spółdzielni.

Rozpoczynamy modernizację
stanowisk składowania odpadów
Z przyjemnością informujemy,
że Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Górnik” w Jaworznie jest w trakcie wdrażania planu modernizacji oraz podziału dużych stanowisk składowania odpadów na
mniejsze, zamykane i zadaszone, z dostępem wyłącznie dla
mieszkańców naszej spółdzielni.
Obecne stanowiska składowania
odpadów są ogólnodostępnymi,
dużymi składowiskami, do których
mają dostęp nie tylko nasi spółdzielcy, ale również inni mieszkańcy bloków, prywatnych posesji, firmy budowlane, a także „zbieracze
różnego rodzaju dobra”.
Każdy spółdzielca ma przypisane
swoje miejsce składowania odpadów i wszyscy za nie solidarnie odpowiadamy. Znacząca większość
mieszkańców naszych zasobów
zadeklarowała segregację odpadów, co związane jest z niższą
ceną za wywóz śmieci. Niestety
wiąże się to również z odpowiedzialnością spółdzielców za
rodzaj odpadów wyrzucanych
do kontenerów. Otwarte stanowiska stwarzają większą możliwość wyrzucania śmieci z pominięciem segregacji. Jeżeli w
kontenerze nieprzeznaczonym
do tego celu zostanie stwierdzo-

ny gruz, wyrzucony np. przez
nierzetelną ﬁrmę budowlaną,
to gmina może ukarać mieszkańców zasobów spółdzielni
podwyższeniem opłaty za wywóz śmieci z 15 zł do 29 zł miesięcznie.
Ponadto dużym atutem budo-

wy zamkniętych i zadaszonych
stanowisk kontenerowych jest
ograniczenie dostępu do pożywienia gołębiom, które, jak wszyscy widzimy, gromadzą się na
otwartych stanowiskach, zanieczyszczając przy okazji zarówno
dachy, jak i balkony pobliskich

budynków.
Więcej informacji na temat
modernizacji stanowisk składowania odpadów mogą Państwo
uzyskać na spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w
październiku na poszczególnych
osiedlach.

Spółdzielcze lokale użytkowe do wynajęcia:

Osiedle

Adres lokalu

Os. Podłęże

ul. Towarowa 42

Os. Podłęże

Powierzchnia

Os. Podłęże

ul. Grunwaldzka 215

19,00 m2

18,35 m2

Os. Podłęże

al. M. J. Piłsudskiego 33

19,60 m2

ul. Towarowa 63

31,00 m2

Os. Podłęże

al. M. J. Piłsudskiego 35

10,20 m2

Os. Podłęże

ul. Wilcza 46

18,25 m2

Os. Podłęże

al. M. J. Piłsudskiego 39

19,70 m2

Os. Podłęże

ul. Grunwaldzka 219

8,50 m2

Os. Podłęże

al. M. J. Piłsudskiego 84

9,00 m2

Os. Podłęże

ul. Grunwaldzka 225

30,30 m2

Jesteśmy również na portalu olx.pl.
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informacje

Z życia administracji domów spółdzielczych
1
ADS 2

ADS 1

•

•
•

•

Przy ul. Cegielnianej 30
stanął nowy plac zabaw.
Zniszczone urządzenia
na placu zabaw przy ul.
Starowiejskiej 17 zastąpiły nowe.
Nowe instalacje przeciwpożarowe pojawiły się
w budynkach przy ul. Cegielnianej 16, 28, 30 i 34.

•
•
•

1 027 starych wodomierzy zastąpiły nowoczesne - radiowe.
Budynek przy ul. Klonowej 2 doczekał się termomodernizacji.
Przy ul. Kalinowej 15 i 19,
a częściowo także przy
Kalinowej 9 wymienione
zostały chodniki.

Chodniki przy ul. Grunwaldzkiej 104 i 106 zostały
wyremontowane.
Stanowisko kontenerowe
wraz z zabudową wiaty
śmietnikowej przy ul. Paderewskiego 45-51 doczekało się modernizacji.
Skończyło się malowanie
klatek schodowych budynku przy ul. Wandy 70.
W rejonie ul. Paderewskiego 45-51 oraz Grunwaldzkiej 104 i 106 zostały zamontowane poręcze przy

•

•
•

schodach zewnętrznych.
Nowe przeciwpożarowe
wyłączniki prądu pojawiły
się przy ul. Urzędniczej 18
i Wandy 56.
m.in. w rejonie ul. Paderewskiego, Grunwaldzkiej
i Wandy wykonane zostały miejscowe naprawy
chodników.
malowanie klatek przy ul.
11 listopada 16 i 18 .
wykonano nakładkę asfaltową na ul. Wandy.

•

•

•
•

ADS 3
•
•
•
•

•

poznajmy się
Kolejna nowość w naszej
gazetce to stała rubryka
o nazwie Poznajmy się!
Będziemy w niej przedstawiać Państwu zarówno
pracowników Spółdzielni,
jak i członków Rad Osiedli.
W tym numerze chcemy
zaprezentować jednego z najmłodszych członków Rady
Nadzorczej i zarazem
Rady Osiedla Stałego, pana Dariusza
Miszczyńskiego.
Pan
Dariusz
ma 30 lat i wraz

z żoną mieszka w Jaworznie,
gdzie urodził się i dorastał. Jest
kontynuatorem dziedzictwa
swojej mamy, śp. Krystyny
Miszczyńskiej, która była wieloletnią członkinią Rady Nadzorczej Spółdzielni jako mieszkanka Osiedla Stałego. Pan
Dariusz również zamieszkuje
na Osiedlu Stałym, a wszystko co osiągnął, zawdzięcza
swojej ciężkiej pracy zarówno
w kraju, jak i zagranicą, gdzie
szlifował swoje umiejętności
przez 5 lat, ucząc się rzetelności i sumienności w wykonywaniu swoich obowiązków.

Dojście do ul. Leśnej zostało wykonane z kostki brukowej.
Zadaszenia tarasów przy al.
Piłsudskiego 24, 48, 50 i 56
zostały wymienione.
Place zabaw na Podłężu I, II
i III zyskały nowe elementy.
Ławki na osiedlu zostały
wyremontowane, a piasek
w piaskownicach wymieniony.
Nowy asfalt został wyla-

Obecnie pracuje w jednej z jaworznickich firm. Jest fanem
sportu, w związku z czym jako
radny będzie dążył do rozwoju infrastruktury sportowej
w Jaworznie. Zależy mu na
popularyzacji sportu wśród
dzieci i młodzieży, ale także
wśród seniorów.
Zachęcamy naszych spółdzielców do kontaktu z panem Dariuszem w sprawach,
które są związane ze spółdzielnią, a które są dla nich
istotne, poprzez administrację domów spółdzielczych nr
1 lub „Osiedlowe To i Owo”.

•

•
•

ny na dojściach do klatek
schodowych przy al. Piłsudskiego 39.
Przy al. Piłsudskiego 82
wymieniony został asfalt
na parkingu i dojściach do
klatek schodowych.
Dziury w chodnikach na
całym osiedlu zostały uzupełnione.
Graffiti na budynku poczty
przy al. Piłsudskiego 27 zostało zamalowane.

Najpiękniejsze
ogródki i balkony
nagrodzimy za rok
W związku z reorganizacją gazetki i czteromiesięczną przerwą w jej wydawaniu zmuszeni
jesteśmy odwołać w tym roku
konkurs na najładniejszy ogródek/balkon w naszych zasobach. Przepraszamy i jednocześnie zapewniamy, że w przyszłym
roku ruszy kolejna edycja.

Osiedlowe
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ogłoszenia drobne
Naprawa telewizorów

tel. 603 898 300

Pogotowie instalacji antenowych TV-SAT. Teleradiomechanika.
tel. 602 627 046, 32 752 73 23
e-mail: bajkoland.jaworzno@interia.pl
Kupię mieszkanie kawalerkę lub 2, 3
pokoje, może być zadłużone, do remontu. Płacę gotówką.
Tel. 32 307 21 69

Kupię garaż na Podłężu.

32 753 21 65
604 840 451
Tel. 602 360 848

Protezy nylonowe, szkieletowe, porcelana,
naprawy.
Tel. 694 245 071
GŁADZIE BEZPYŁOWE, tradycyjne, tynki
dekoracyjne, prace malarskie. Tanio
i solidnie. KOMI-PLAST,
tel. 790 28 96 96.
Szafy INDECO z drzwiami przesuwnymi,
zabudowa wnęk. Rabaty do 35%.
Meble kuchenne na wymiar.
www.bartez-indeco.pl,
tel. 604 133 038.

HALA „TAXI”

tel. 32 793 83 83

TA
XI

TAPICERSTWO

Szybko, tanio, solidnie, 24 h.
Numer 1 w Jaworznie.

Wspieraj lokalną przedsiębiorczość.

www.hala-taxi.pl

Oświetlenie domów i mieszkań.
Profesjonalna jakość.
tel. 510 557 980

Pasieka „Mój Miód” na Podłężu k/parku poleca miody i inne produkty,
tel. 501 247 684.

Awaryjne otwieranie samochodów,
mieszkań i usługi ślusarskie, naprawa
i wymiana zamków. 600 600 235,
awaryjneotwieranie24.pl.

Pogotowie instalacji antenowych TVSAT. Teleradiomechanika.
Tel. 602 627 046, 32 752 73 23,
e-mail: bajkoland.jaworzno@interia.pl.

Wynajmę mieszkanie ul. Krzywa 38m2,
środkowe (dwa pokoje+kuchnia z oknem
Tel. 608 660 177

Zamienię mieszkanie 36 m2 , 2 piętro
Loepold, winda – na większe.
Tel. 731 906 003

NETIA. TV+ INTERNET+TELEFON - 59,90
zł. Oferta tylko u opiekuna regionu.
Tel. 32 751 07 00, 504 360 076

Montaż serwis anten 50 zł. TV-SAT.
Montaż TV na ścianie, sklep, porady
www.at-victoria.eu,
tel. 515 207 235.
Skuteczna pomoc w trudnościach
szkolnych. Nowoczesne metody i pomoce.
Tel. 692 295 789

Przeprowadzki Kompleksowe Utylizacja
Tel. 32 220-64-27, 531 944 531
Pracownia krawiecka Magdy Turek
zaprasza codziennie od 9.00 do 16.00.
Podłęże,
al. Piłsudskiego 58 (niedaleko starego
Pewexu).
Szycie miarowe i przeróbki.
Zamienię mieszkanie na parterze do 50
m2 na Podłężu.
Tel. 600 623 667
Zamienię M-3, 51m2, 8 piętro na podobne
do 4 piętra - może być zadłużone.
Tel. 508 738 303
Zamienię M-2 na M-3.
tel. 511 509 470, 789 396 767
Zamienię mieszkanie spółdzielcze
własnościowe 2 pokoje ul. Kalinowa na
3 pokoje na Kalinowej w niskim bloku
max.2 piętro.
Tel. 664 090 414
Zamienię 3 pokoje, 67,13 m2,
Podłęże, 8 piętro na 2 pokoje do 5 piętra,
dwustronne z balkonem.
Tel. 733-160-169

Cennik ogłoszeń i reklam
w biuletynie informacyjnym
„Osiedlowe To i Owo”:
Moduł podstawowy - szer. 58 x
wysokość 51 mm = ~30 cm²

Ceny za 1 cm² na stronie:
- tekstowej: 3 zł (moduł = 90 zł)
- ogłoszeniowej: 2,5 zł (moduł
= 75zł)
- ostatniej: 5 zł (moduł = 150 zł)

Składanie zamówień: tel. 32
615 55 43
Podane ceny są bez podatku
VAT. W cenie nie ujęto opracowania ogłoszenia.

Osiedlowe
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przepisy czytelników
Jako pierwszy po wakacyjnej przerwie publikujemy przepis na ciasto od pani Teresy Malec, naszej
mieszkanki z ul. Wandy. Bardzo za niego dziękujemy i jednocześnie zachęcamy resztę czytelników do
przesyłania własnych przepisów.

Ciasto Reni (bez pieczenia)
Spód:
•
ok. 15 dag herbatników,
•
pół kostki masła.
Ciastka zmielić, masło rozpuścić, po czym wlać do
zmielonych ciastek i dokładnie wymieszać. Powstałą
masę przełożyć do blachy
wyłożonej wcześniej papierem do pieczenia, wyrównać
i docisnąć do dna, po czym
wstawić do lodówki na pół
godziny.
Masa serowo-śmietanowa:
•
50 dag serka mascarpone,
•
500 ml śmietany
kremówki 30%,
•
cukier puder - do

uśmiechnij się
Klient podchodzi do właściciela pubu:
ie?
– Szeﬁe! Ile litrów piwa dziennie sprzedajec
– Tak ze 200 litrów.
litrów dzien– A nie chcielibyście sprzedawać ze 300

nie?
radę, po– No pewnie! A jak to zrobić? Ma pan jakąś
mysł?
– Tak... nalewajcie pełne kuﬂe.

iatra, chiKilku lekarzy, internista, pediatra, psych
szego
pierw
Do
i.
kaczk
na
się
rurg i patolog, wybrało
:
nista
ptaka miał strzelać inter
m spytać
– A może to jednak nie kaczka? Powiniene
a odlekaczk
i
się
hał
zawa
–
ę
kogoś innego o opini
tra:
pedia
ciała. W drugą mierzył
A poza tym
– Nie jestem pewien, czy to kaczka.
zniknął
ptak
i
się
ał
nawi
zasta
może mieć młode... –
iatra:
psych
był
ce
kolej
w
za horyzontem. Następny
jest
że
wie,
a
kaczk
czy
ale
a,
– Wiem, że to kaczk
łu.
strza
do
ję
okaz
apił
przeg
i
kaczką? – zamyślił się
do
fuzję
ożył
przył
Ten
rga.
Nadszedł czas na chiru
ziena
ł
runą
ptak
i
nia
waha
ramienia, strzelił bez
– powiedział
mię. – Idź, sprawdź, czy to była kaczka
chirurg do patologa.

smaku,
dwa opakowania
śmietanfixu,
•
podłużne biszkopty.
Śmietanę
ubić
na
sztywno, dodając cukier
i śmietanfixy. Zmniejszyć obroty miksera na
najniższe (lub ubijać
ręcznie) i do śmietany
dodawać partami serek
mascarpone - tylko do
połączenia się składników. Wyłożyć powstałą
masę na spód ciastek,
wyrównać, a na wierzchu ułożyć biszkopty,
lekko je dociskając. Całość wstawić ponownie
do lodówki.
•

Mus owocowy:
•
truskawki lub maliny,
•
trzy galaretki (o takim smaku, jak owoce).
Owoce zblendować tak,
żeby wyszło ok. 1 litra
i uzupełnić 400 ml gorącej wody. Do masy wsypać galaretki i dokładnie
wymieszać (jeżeli mus
jest za zimny, należy trochę go podgrzać, aby
galaretki dobrze się rozpuściły). Całość odstawić do lekkiego stężenia,
a następnie wylać na powstałe wcześniej ciasto.
I gotowe! Smacznego.

najemcy
W nowej rubryce w kilku zdaniach będziemy przedstawiać naszych najemców. W tym wydaniu chcemy
Państwu zaprezentować pana Tadeusza Zientarę.

Jaworznianin tworzy
prawdziwe dzieła sztuki
Pan Tadeusz urodził
się w Krakowie, mieszka
w Jaworznie.
Zajmuje się
unikatową
srebrną biżuterią, grafiką (akwaforta) oraz
malarstwem
(akryl, akwarela, olej).
Złotnictwu
poświęca
się od 1986
r. Od 1987
r. jest nauczycielem
w Zespole
Szkół Plastycznych w Katowicach. W swojej biżuterii często
podejmuje tematy wcześniej

realizowane
w malarstwie
i grafice. Stąd
wyniesione
doświadczenia formy
i wyrazu pan
Tadeusz ponownie poddaje próbie
określenia
środkami
warsztatu
srebrniczego.
Więcej informacji na
temat pana
Tadeusza
Zientary znajdą Państwo
pod adresem
http://www.tzietara.jaw.pl.

