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Nie daj się okraść

Kilka ogólnych rad co zrobić, 
aby nie stać się ofiarą prze-
stępstwa: 
• zawsze zamykaj drzwi 

i zabezpieczaj okna oraz 
wejścia balkonowe tak, 
aby nie były łatwe do ot-
worzenia. Jeśli możesz, 
w drzwiach zamontuj tyl-
ko atestowane zamki;

• sprawdzaj tożsamość 
i cel wizyty, gdy odwie-
dza cię listonosz, pra-
cownik administracji itp.;

• po wejściu do mieszkania 
zamknij za sobą drzwi. 
Nigdy nie zostawiaj do-
kumentów i kluczy do 
samochodu w przedpo-
koju;

• jeżeli zauważysz podej-
rzane osoby w twoim 
otoczeniu, poinformuj 
o tym dyżurnego policji 

pod numerem 997 lub 
911;

• nigdy nie powierzaj klu-
czy osobom obcym, mało 
ci znanym. Uświadom 
swoje dzieci, aby również 
nikomu nie udostępniały 
kluczy do mieszkania.

Pamiętaj, że twój sąsiad to 
jedno z najlepszych zabez-
pieczeń przed złodziejami! Ty 
również nie bądź bierny: jeśli 
zauważysz niepokojącą cię sy-
tuację, nie wahaj się i poinfor-
muj o swoich spostrzeżeniach 
policję. Współdziałaj z sąsiada-
mi w ochronie waszych miesz-
kań. Wiedz, kiedy oni wyjeż-
dżają, a oni niech wiedzą, 
kiedy ciebie nie ma.
Gdy staniesz się ofiarą wła-

mania, wezwij na miejsce 
policję. Staraj się niczego nie 
dotykać, nie sprzątaj i nie 

przeglądaj swoich rzeczy, aby 
ustalić, co zginęło - w ten spo-
sób zacierasz ślady i utrud-
niasz pracę policji. 
Ponadto podczas dłuższej 

nieobecności w domu zadbaj 
o to, aby ktoś z twoich bliskich 
pojawiał się w twoim mieszka-
niu. Być może zmyli to poten-
cjalnych włamywaczy, którzy 
mogą je obserwować.

W związku z kolejnymi włamaniami, które miały miejsce m.in. w zasobach Spół-
dzielni, przypominamy Państwu kilka zasad, które przekazał nam dzielnicowy Ko-
mendy Miejskiej Policji w Jaworznie asp. szt. Tomasz Szkółka.
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O dziedziczeniu ustawowym mó-
wimy, gdy spadkodawca nie pozo-
stawił po sobie testamentu. Osoba 
uprawniona, czyli spadkobierca, 
nabywa spadek z chwilą jego ot-
warcia się, a więc z chwilą śmierci 
spadkodawcy. Nabycie to należy 
jeszcze jednak stwierdzić. Może 
to zrobić sąd na wniosek spadko-
biercy, wydając postanowienie, 
albo notariusz, sporządzając akt 

poświadczenia dziedziczenia.
Złożenie wniosku do sądu wią-

że się z koniecznością wniesienia 
opłaty, podobnie jak sporządzenie 
dokumentu u notariusza, który 
również pobiera stosowną należ-
ność. Dokumenty stwierdzające 
nabycie spadku są potwierdze-
niem uprawnienia spadkobiercy, 
dzięki któremu otrzymuje on moż-
liwość dysponowania składnikami 
majątku spadkodawcy.
Dziedziczenie ustawowe to sytu-

acja, kiedy uprawnione osoby na-
bywają spadek po spadkobiercy, 
który nie pozostawił testamentu, 
a nabycie to odbywa się w stosow-
nych częściach ułamkowych okre-
ślonych właśnie ustawą. Dzieci 
i małżonek spadkodawcy dziedzi-
czą w częściach równych, jednak 
należy pamiętać, iż małżonek za-
wsze musi objąć co najmniej 1/4 
spadku. W razie gdy spadkodawca 
nie pozostawił dzieci, dziedziczy 
jego rodzina generacyjna w okre-
ślonej w przepisach kolejności, 
jednak zawsze połowę dziedziczy 
małżonek. Kodeks cywilny prze-
widuje zasady obliczania udzia-

łu spadkowego oraz mnogość 
regulacji, które odnoszą się do 
sposobu i kolejności dziedzicze-
nia czy składu osobowego kręgu 
uprawnionych spadkobierców. 
Zatem przy braku testamentu na-
leży szczegółowo przeanalizować 
sytuację faktyczną rodziny spad-
kodawcy, w czym z pewnością po-
może prawnik. który udzieli odpo-
wiedzi na istotne pytania.
Dziedziczenie testamentowe 

z kolei to sytuacja, gdy spadko-
bierca został wyznaczony za życia 
przez spadkodawcę sporządzają-
cego ważny testament. Może on 
być zwykły, pisemny, czyli odręcz-
nie napisany i podpisany przez 
spadkodawcę, może być notarial-
ny lub mieć inną formę przewi-
dzianą prawem, która zazwyczaj 
dotyczy szczególnych okoliczności 
jego sporządzania. Spadkodawca 
w ten sposób ustanawia swoim 
spadkobiercą dowolną osobę, któ-
rą sam wyznacza i nie musi to być 
osoba z kręgu tych wskazanych 
przez przepisy jako uprawnionych 
do dziedziczenia ustawowego. 
Jednakże dla nich prawo przewi-

duje uprawnienie do tzw. zachow-
ku, czyli ułamkowej części udziału 
spadkowego, który przysługiwałby 
im, gdyby nie było testamentu. 
Aby stwierdzić nabycie spadku 
w drodze testamentu, należy go 
przedłożyć w sądzie, który bada 
m.in. ważność testamentu oraz 
rozstrzyga ewentualne wnioski 
dotyczące jego unieważnienia.
W postępowaniu sądowym 

w sprawie dziedziczenia testa-
mentowego zdarza się, że uczest-
nicy składają wnioski o unie-
ważnienie testamentu. W takich 
sytuacjach pomoc profesjonalisty, 
a więc radcy prawnego czy adwo-
kata, może okazać się konieczna 
zarówno w przypadku chęci wzru-
szania postanowień testamentu, 
jak i podejmowania obrony przed 
takim działaniem.

prawo

Zasady dziedziczenia w polskich przepisach 

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

Na gruncie polskiego prawa spadek można dziedziczyć w sposób ustawowy albo na podstawie testamentu.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie za nami
15 grudnia 2016 r. odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie, które miało na celu podjęcie 

uchwały istotnej dla rozpoczęcia rewitalizacji pawilonu przy al. M. J. Piłsudskiego 72. Tradycyjnie 
zebranie przebiegło w konstruktywnej, przyjaznej atmosferze, a przedmiotowa uchwała została pod-
jęta. Dziękujemy Państwu za obecność.

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

Numer zamknięto 20 stycznia 2017 r.
„Osiedlowe To i Owo” jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego 
Rejestru Dzienników i Czasopism pod poz. Pr1197.
Na postawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych Spółdziwelnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie zastrzega, że dalsze 
rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w  „Osiedlowe To i Owo” jest zabronione bez 
zgody wydawcy.

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

otio@smgornik-j.pl
535 214 087

W związku z wymianą tablic 
ogłoszeniowych na klatkach 
schodowych informujemy, że 
jeżeli nie chcą Państwo, aby 
Państwa imię i nazwisko wid-
niało na liście lokatorów, pro-

simy o złożenie powyższego 
oświadczenia w administra-
cji adekwatnej dla miejsca 
zamieszkania. Oświadczenia 
dostępne w administracjach.

Wymieniamy tablice
ogłoszeniowe
Złóż oświadczenie 

aktualnościaktualności

W imieniu hospicjum Homo 
Homini im. św. Brata Alberta 
w Jaworznie pragniemy Pań-
stwu bardzo serdecznie po-
dziękować za ogromne zaan-
gażowanie w zbiórkę darów, 
którą koordynowaliśmy w okre-
sie przedświątecznym. Jakość 

i ilość rzeczy, jakie zostały przez 
Państwa przekazane, przeszła 
najśmielsze oczekiwania. Cieszy 
nas to, że tak liczna grupa na-
szych lokatorów nie pozostaje 
obojętna na los drugiego człowie-
ka, szczególnie w tak trudnych 
chwilach.

Dziękujemy za wsparcie
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Ads 1
• Główne zawory gazu 

zostały wyprowadzone 
na zewnątrz budynków 
przy ul. Kalinowej 4, 6 
i 8.

• Klatki schodowe przy 
ul. Klonowej 6 docze-
kały się malowania.

• Chodnik przy al. Ty-
siąclecia 2-14 został 
wyremontowany.

Ads 2

Ads 3

Z życia Administracji Domów Spółdzielczych

• Przy ul. 11 Listopada 9 i 14 zostały przycięte 
drzewa.

• Zakończyło się malowanie klatek przy ul. 
Glinianej 1 i 8 oraz remont kominów wraz 
z wymianą nasad kominowych przy ul. Pa-
derewskiego 44.

• Zgodnie z planem remontów wymienione 
zostały okienka piwniczne przy ul. Krzywej 
9 oraz 3 Maja 3 i 6-14.

• W budynku przy ul. Paderewskiego 44 zo-
stało zamontowane oświetlenie zewnętrz-
ne.

• Nowe gabloty ogłoszeniowe pojawiły się na 
klatkach schodowych przy ul. Glinianej 1 i 8.

• Osiedle Wandy zyskało nową instalację 
elektryczną wraz z wyłącznikiem przeciw-
pożarowym.

• Konserwatorzy ADS 2 dokonują corocznych 
przeglądów wentylacji w mieszkaniach.

• Remontu wraz 
z przystosowa-
niem pod wyna-
jem doczekały się 
dwa lokale użyt-
kowe przy al. M. 
J. Piłsudskiego 39 
i 60.
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Szpinak rozmrozić i dobrze 
odsączyć (jeśli szpinak nie 
będzie rozdrobniony, to na-
leży go zemleć w blenderze, 
a następnie odsączyć). Mąkę 
przesiać i wymieszać z prosz-
kiem do pieczenia i sodą. Jaj-
ka ubić z cukrem na puszy-
stą pianę, a następnie, ciągle 

mieszając łyżką lub szpatuł-
ką, wlać powoli olej. Dodać 
zmielony szpinak, aromat 
i wymieszać. Wsypać mąkę 
i delikatnie, ale dokładnie 
wymieszać szpatułką. Cia-
sto przełożyć do tortownicy 
wyłożonej papierem do pie-

czenia (tylko dno). Wyrów-
nać i wstawić do nagrzanego 
piekarnika. Piec przez ok. 
60-65 minut w temperaturze 
170 stopni Celsjusza. Ciasto 
po wyjęciu z piekarnika od-
stawić do całkowitego ostyg-
nięcia (może troszkę opaść). 

Wystudzone ciasto ostrożnie 
wyjąć z blaszki (nożem od-
dzielić od brzegów tortowni-
cy). Odciąć z góry około 1/3 
ciasta i skruszyć je do miski. 
Pozostały blat ciasta włożyć 
z powrotem do tortownicy. 
Składniki do nasączenia wy-
mieszać i gotowym ponczem 
nasączyć biszkopt w blaszce.

Pora przygotować krem. 
Żelatynę zalać 6 łyżkami zim-
nej wody i odstawić na ok. 
10 minut, żeby napęczniała. 
Następnie podgrzewać ją, 
ciągle mieszając, aż całkowi-
cie się rozpuści. Śmietankę 
kremówkę ubić na sztywno 
z cukrem pudrem i cukrem 
wanilinowym. Dodać do niej 
powoli, cały czas miksując, 
ciepłą żelatynę. Na końcu 
wsypać skórkę z cytryny, wy-
mieszać. Gotowy krem wyło-
żyć na ciasto w tortownicy. 
Wierzch posypać pokruszo-
nym ciastem i pestkami gra-
natu. Ciasto wstawić do lo-
dówki na ok. 2-3 godziny.

Rada: jeśli chcemy być 
pewni, że żelatyna nam się 
nie zetnie, należy ją zaharto-
wać, czyli do rozpuszczonej 
dodać 2-3 łyżki ubitej śmie-
tany i dopiero wtedy połą-
czyć z całością.

Zielona łąka najlepiej smakuje zimą
Gdy za oknem zima, dzięki przepisowi pani Renaty z Osiedla Wandy przywołujemy wiosnę! Przed-

stawiamy Państwu ciasto Zielona łąka.

Składniki:
• 4 jajka,
• szklanka cukru,
• 3/4 szklanki oleju,
• 2,5 szklanki mąki krupczat-

ki,
• 1/3 łyżeczki aromatu lub cu-

kru wanilinowego,
• 2 płaskie łyżeczki proszku 

do pieczenia,
• 1/2 łyżeczki sody,
• 450 g mrożonego szpinaku.
Krem: 
• 500 g schłodzonej śmietan-

ki kremówki 30% lub 36%,
• 4 łyżeczki żelatyny,
• 3 łyżki cukru pudru,
• skórka starta z 1/2 cytryny,
• opakowanie cukru wanili-

nowego 16 g.
Do nasączenia:
• 1/4 szklanki zaparzonej 

herbaty,
• 3 łyżki soku z cytryny,
• 2 łyżeczki cukru pudru.
Dodatkowo: pestki granatu 
do posypania.

W pierwszym wydaniu 
w 2017 r. chcemy Państwu 
zaprezentować sklep wędkar-
ski Akwa-Spec, który mieści 
się w naszych zasobach przy 
ul. Grunwaldzkiej 106 (obok 
Klubu Seniora). Można w nim 
znaleźć wszelkie niezbęd-
ne artykuły wędkarskie, jak 
wędki, kołowrotki, pokrowce, 
przynęty, akcesoria, zanę-
ty i wiele innych ciekawych 
przedmiotów związanych 
z wędkarstwem. Pani Elżbie-
ta, właścicielka, serdecznie 
zaprasza do zapoznania się 
z aktualną ofertą i różnymi 
promocjami, jakie organizo-
wane są w sklepie.

Akwa-spec. Wszystko czego potrzebujesz na ryby
nasi najemcy

przepisy czytelników
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Godziny pracy: poniedziałek: 7 - 17 
                          wtorek - piątek: 7 - 15

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

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

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

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

ZARZĄD
ul. Paderewskiego 15, 43-600 Jaworzno

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

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

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

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

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

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

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

POGOTOWIE WIND
telefon: 32 616 57 05
             602 771 542

DYSPOZYTOR 
TELEFON AWARYJNY: 32 616 20 25

ważne numery W
ażne num

ery

dyżury

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzi-
bie Zarządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedzia-
łek miesiąca w godz. 16-17. 
Mariusz Dziubanik i Dariusz Miszczyński czekać 

będą na Państwa 6 lutego.

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

w godz. 16-17, siedziba ADS 1, ul. Starowiejska 17;

Osiedle Podwale - każdy pierwszy poniedziałek miesią-
ca w godz. 16-17, Klub Seniora, ul. Grunwaldzka 106;

Osiedle Podłęże - każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 17-18, siedziba ADS 3, al. Piłsudskiego 40.

Naturalnie na odporność
zdrowie

Cała Polska zmaga się z przeziębieniami. Gdy dopadnie nas cho-
roba, nie sięgajmy od razu po radykalne środki - dajmy organizmo-
wi szansę obrony przed infekcją. Poniżej kilka sposobów na zachę-
cenie układu odpornościowego do walki ze skutkami zimowej aury.

Herbata. Na zimne dni najlep-
sze będą czarna i czerwona, uni-
kajmy natomiast herbat zielonych 
- wyziębiają organizm. Czarna her-
bata zmniejsza poziom hormonu 
stresu i pomaga się odprężyć, 
przez co poprawia nasze samo-
poczucie w czasie przeziębienia. 
Picie jej z cytryną ma działanie 
napotne i przeciwbakteryjne. Od-
miany czerwone działają przeciw-
zapalnie i rozgrzewająco. Chińska 
czerwona herbata pu-erh zawiera 
mnóstwo wit. E, przez co wzmac-
nia organizm. Czerwony rooibos 
jest źródłem wielu witamin i mi-
kroelementów, pomaga też w le-
czeniu alergii i kataru.

Imbir. Korzeń imbiru ma właś-
ciwości napotne i przeciwzapalne, 
rozgrzewa i poprawia krążenie. 
Warto po niego sięgnąć przy lek-
kiej gorączce czy przeziębieniu 
z awersją do zimna. Możemy ze-
trzeć go do herbaty lub żuć jego 
plasterki.

Curry. To jedna z najzdrow-
szych przypraw kuchni azjatyckiej. 
Curry przyda się w sezonie prze-
ziębień, bo skutecznie hamuje 
rozwój infekcji przez swoje działa-
nie antybakteryjne i przeciwgrzy-

biczne. Dzięki zawartości kwasu 
salicylowego przyczynia się także 
do zmniejszenia dolegliwości bó-
lowych.

Miód. Choć większość masy 
miodu stanowią łatwo przyswa-
jalne cukry proste, to jego bardzo 
cennymi składnikami są enzymy 
z wydzieliny gruczołów ślinowych 
pszczół. W wyniku reakcji cukru 
i enzymów następuje utlenienie 
glukozy i powstaje nadtlenek 
wodoru, który posiada silne dzia-
łanie przeciwdrobnoustrojowe. 
Wysoką aktywność antybiotyczną 
mają zwłaszcza miody spadzio-
we ze spadzi iglastej używane do 
produkcji syropów wykrztuśnych. 
Miód gryczany wpływa dobro-
czynnie na drogi oddechowe, na-
tomiast lipowy obniża gorączkę 
i łagodzi kaszel.

Mniszek lekarski. Znany rów-
nież jako mlecz, jest rośliną bardzo 
cenioną w ziołolecznictwie. Dzięki 
zawartości wit. A, C i D wpływa po-
zytywnie na układ odpornościowy. 
Obecny w nim interferon zmusza 
organizm do podjęcia walki z bak-
teriami i wirusami. Kwiaty stosuje 
się przy leczeniu nieżytów gardła. 
Syrop z mniszka jest popularnym 
środkiem na złagodzenie kaszlu.

Napój rozgrzewający na po-
prawę odporności. Składniki: 
pół szklanki ciepłej wody, łyżecz-
ka startego korzenia imbiru, sok 
z wyciśniętej połówki cytryny, ły-
żeczka curry. Składniki mieszamy 
ze sobą, pijemy rano przed posił-
kiem. Ma działanie przeciwzapal-
ne, rozgrzewa i oczyszcza. Pomoc-
ny również przy walce z alergią.
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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.

Oświetlenie domów i mieszkań. 
Profesjonalna jakość. 

tel. 510 557 980

Naprawa telewizorów
tel. 603 898 300

Pogotowie instalacji antenowych TV-
-SAT. Teleradiomechanika.

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

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

tel. 32 307 21 69

TAPICERSTWO
tel. 32 753 21 65

604 840 451

Protezy nylonowe, szkieletowe, porcelana, 
naprawy.

tel. 694 245 071

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

tel. 604 133 038

GŁADZIE BEZPYŁOWE, tradycyjne, tynki 
dekoracyjne, prace malarskie. Tanio 
i solidnie. KOMI-PLAST. 

 tel. 790 28 96 96

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 36 m2 , 2 piętro 
Leopold, winda – na większe.

tel. 731 906 003

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

ogłoszenia drobne

HALA „TAXI” 
tel. 32 793 83 83

Szybko, tanio, solidnie, 24 h. 

Numer 1 w Jaworznie.

Wspieraj lokalną przedsiębior-
czość.

www.hala-taxi.pl

ŁOŻYSKA
- paski klinowe; simmeringi;

REMONTY 
SILNIKÓW 

ELEKTRYCZNYCH
P.H.U. „Hakpol”

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

1. Ogłoszenia i reklamy ramowe:
Moduł podstawowy = 58 mm x 51 mm = 

29,58 cm2 ~ 30 cm2.
Jedna strona biuletynu = 15 modułów (5 mo-

dułów x 3 kolumny).
Pierwsza strona biuletynu przeznaczona jest 

na publikowanie informacji dot. Spółdzielni. Na 
cele reklamowe przeznacza się w razie potrze-
by powierzchnię w wys. 52 mm na szerokość 
strony.
Strona pierwsza: 1 cm2 = 12 zł netto, moduł = 

360 zł netto + VAT.
Strona tekstowa: 1 cm2 = 4 zł netto, moduł = 

120 zł netto + VAT.
Strona ogłoszeniowa: 1 cm2 = 3,50 zł netto, 

moduł = 105 zł netto + VAT.
Strona ostatnia: 1 cm2 = 6 zł netto, moduł = 

180 zł netto + VAT.

2. Ogłoszenia drobne:
1 słowo = 0,50 zł netto + VAT dla Spółdzielców.
1 słowo = 1 zł netto + VAT dla Spółdzielców 

prowadzących działalność gospodarczą 
w zasobach nienależących do Spółdzielni.
1 słowo = 1 zł netto + VAT dla pozostałych 

ogłoszeniodawców. 
Ogłoszenia o zamianie mieszkania (do 20 

słów) dla Spółdzielców - bezpłatne.

3. Inne formy ogłoszeń prasowych:
Insert wewnątrz miesięcznika mono-branżo-

wych ulotek reklamowych dostarczonych 

przez klienta = 0,10 zł + VAT  za sztukę o for-
macie wyłącznie do A4.

Upusty:
• dla Spółdzielców będących zarazem 

przedsiębiorcami prowadzącymi dzia-
łalność

• gospodarczą w lokalach wynajmowa-
nych od Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Górnik”, płacących terminowo i syste-
matycznie czynsz za lokal - zniżka 35%,

• dla przedsiębiorców niebędących na-
szymi Spółdzielcami, ale prowadzących 
działalność gospodarczą w lokalach wy-
najmowanych od Spółdzielni Mieszka-
niowej „Górnik”, płacących terminowo 
i systematycznie czynsz za lokal - zniżka 
30%,

• dla pozostałych ogłoszeniodawców: trzy 
ogłoszenia płatne z góry - 25% upustu 
(czwarte ogłoszenie gratis),

• dla pozostałych ogłoszeniodawców: 
sześć ogłoszeń płatnych z góry - 30% 
upustu.

Każdemu ogłoszeniodawcy przysługuje do 
wyboru wyłącznie jeden upust.
Uwaga! Do każdej z ww. usług należy doli-

czyć podatek VAT.

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

tel. 733-160-169

Zmiany w cenniku ogłoszeń
W związku ze zmianami, jakie zaszły w naszym biuletynie, przedstawia-

my nowy cennik za ogłoszenia prasowe i reklamowe, który będzie obowią-
zywał od lutego 2017 r.
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Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 
do 11 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które nale-
ży przesłać pocztą elektroniczną na adres otio@
smgornik-j.pl do 10 lutego. W temacie prosimy 
wpisać „Krzyżówka nr 1/2017”. Wśród uczestni-
ków, 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 jedno-

znaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych dla celów redakcyjnych. 
Z udziału w losowaniu wyłączone są osoby, któ-
re są dłużnikami Spółdzielni oraz pracownicy 
S.M. „Górnik” w Jaworznie.
Nagrodę w krzyżówce 07/2016 wygrał Paweł 

Nowak, a 08/2016 Justyna Bomba. Gratulujemy!

krzyżówka

uśmiechnij się

– Halo? Dzwonię w sprawie garażu.
– Przepraszam, ale to jest baza rakietowa. Źle pan trafi ł.

– Nie, to wy żeście źle trafi li…

Mała Ania mówi: 
– Mamusiu, pójdę do sklepu kupić zeszyt. 
– Ani mi się waż! Taki deszcz leje, że żal psa wypędzić. Tata za-

raz pójdzie i kupi ci ten zeszyt.

Wchodzi Szkot do pociągu z dużym workiem na plecach. Pod-

chodzi konduktor: 
– Musi pan zapłacić za bagaż.
– Wychodź, synku. I tak trzeba zapłacić.

Początkująca śpiewaczka operowa pyta męża: 

– Dlaczego ty zawsze wychodzisz na balkon, kiedy 

śpiewam? 
– Bo nie chcę, żeby sąsiedzi myśleli, że cię biję.

poznajmy się

W najnowszym wydaniu na-
szego biuletynu przedstawia-
my Państwu członka Rady 
Osiedla Stałego Kazimiera Ja-
wora.

Pan Kazimierz aktualnie jest na 
emeryturze, wcześniej pracował 
jako nauczyciel oraz wieloletni 
dyrektor Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 5 w Jaworznie. 
Jako szef tej placówki był inicja-
torem i organizatorem wielu 
pozytywnych zmian, m.in. wy-
posażając ją w liczne pracownie 
i sale warsztatowe. Pozyskiwał 
dla szkoły środki unijne pozwa-
lające na jej rozwój i moderniza-
cję. W 2008 r. otrzymał nagrodę 
Prezydenta Miasta Jaworzno 
za swoją pracę wychowawczo-
-dydaktyczną. Był również 
działaczem turystyki 
rowerowej w Pol-
skim Towarzystwie 
Turystyczno-Krajo-
znawczym. 
Doświadczenie 

pana Kazimierza 
jako dyrektora 
placówki oświa-

towej jest niezwykle pomocne 
w sprawowaniu funkcji radnego 
w Spółdzielni. Swoje działania 
kieruje na rzecz Jaworzna z dziel-
nicami przyjaznymi dla dzieci 
i młodzieży.
Zachęcamy Państwa do kon-

taktu z panem Kazimierzem 
w sprawach związanych ze Spół-
dzielnią poprzez Administrację 
Domów Spółdzielczych nr 1 lub 
„Osiedlowe To i Owo”.

Kazimierz 
Jawor

Pan Kazimierz aktualnie jest na 
emeryturze, wcześniej pracował 
jako nauczyciel oraz wieloletni 
dyrektor Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 5 w Jaworznie. 
Jako szef tej placówki był inicja-
torem i organizatorem wielu 
pozytywnych zmian, m.in. wy-
posażając ją w liczne pracownie 
i sale warsztatowe. Pozyskiwał 
dla szkoły środki unijne pozwa-
lające na jej rozwój i moderniza-
cję. W 2008 r. otrzymał nagrodę 
Prezydenta Miasta Jaworzno 
za swoją pracę wychowawczo-
-dydaktyczną. Był również 
działaczem turystyki 
rowerowej w Pol-
skim Towarzystwie 
Turystyczno-Krajo-

Doświadczenie 
pana Kazimierza 

„Osiedlowe To i Owo”.

Na wyspie jest trzech rozbitków: dwudziesto-, czter-

dziesto- i siedemdziesięciolatek. Na sąsiedniej wyspie 

widać nagą dziewczynę. Dwudziestolatek rzuca się 

w fale i krzyczy:
– Płyńmy do niej!
Na to czterdziestolatek:
– Spokojnie, koledzy, zbudujmy najpierw tratwę. 

A siedemdziesięciolatek:
– Panowie, po co? Stąd też dobrze widać!


