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Podsumowaliśmy kolejny rok

Tegoroczne Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni przebiegło w spokojnej i rzeczowej atmosferze.
Było okazją nie tylko do
podsumowania całego roku
pracy Zarządu i Rady Nadzorczej, ale też do wymiany
poglądów.

Zebrania te mają jednak jeszcze
drugi aspekt. Są sposobnością
do spotkań ludzi, którzy dla Spółdzielni poświęcili wiele lat pracy,
budowali osiedla i działali na rzecz
ich mieszkańców, a teraz mogą
porozmawiać i powspominać to,
co było dla nich kiedyś tak ważne.
Tym, którzy nie mieli okazji ani
czasu zapoznać się ze sprawozdaniami i wynikami finansowymi Spółdzielni, przypominamy, że
stosowne dokumenty są w każdej

aktualności
Dla Państwa
bezpieczeństwa

Współpracujemy
z policją

s. 03

aktualności
chwili dostępne na stronie internetowej www.smgornik-j.pl lub
w sekretariacie.
Streszczeniem zebrania niech
będą słowa pani prezes ds. finansowych Stefanii Leks: „Spółdzielnia
od wielu lat jest w bardzo dobrej
kondycji finansowej i Zarząd wraz

z Radą Nadzorczą czynią wszystko, by ten stan rzeczy utrzymać”,
a ich potwierdzeniem gratulacje
i pochwały rewidentów i biegłych
księgowych, badających pracę
Spółdzielni „od kuchni”. Więcej na
temat Walnego Zgromadzenia
w kolejnym wydaniu biuletynu.

Klub Seniora

aktualności

Najbardziej prestiżowa nagroda

w branży budowlanej w rękach SM „Górnik”
Ogólnopolski konkurs „Orły
polskiego budownictwa” realizowany pod patronatem
Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa już od 10 lat
zgodnie ze swoją misją nagradza, a przede wszystkim
promuje te przedsiębiorstwa,
które tworzą budownictwo
nowoczesne i bezpieczne
oraz stanowią wzór dobrego
zarządzania na polskim rynku budowlanym.

Ciąg dalszy na s. 03

Poezja, podróże
i trochę nauki szycia

s. 07

informacje
Trwa sezon burzowy

Przygotuj się dobrze
s. 03
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Z życia Administracji Domów Spółdzielczych
Ads 1

•

Wodomierze w budynkach przy ul. Kalinowej 2, Kwiatowej 4 oraz Armii Krajowej 6 zostały wymienione.

•

Przy ul. Partyzantów 38 wykonane zostały miejsca postojowe z płyt ażurowych.

•

W kwietniu zakończyły się wiosenne
przeglądy.

•

Ruszyły remonty chodników przy ul.
Kalinowej 13, 17 i 23.

Ads 2
•

W dwóch mieszkaniach zostały zlikwidowane zacieki.

•

Rynny na budynkach przy ul. 3 Maja 3 i Nosala 3 doczekały się naprawy.

•

Zgodnie z planem remontów rozpoczęła się modernizacja dachu przy ul. Broniewskiego 7.

•

W miejsce usuniętych drzew i krzewów nasadzone zostały żywopłoty i żywotniki.

•

Nadal trwa przygotowanie pomieszczeń piwniczych
pod montaż indywidualnych stacji wymienników ciepła na Osiedlu Podwale Zachód.

•

Konserwatorzy dokonują corocznych przeglądów
wentylacji oraz prób szczelności instalacji gazowych
w mieszkaniach.

Ads 3

Ads 3

•
•
•
•
•
•
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Asfalt pomiędzy blokami przy al. Piłsudskiego 23 i 27
oraz przy al. Piłsudskiego 31 i 33 został częściowo naprawiony.
W drugich i czwartych klatkach budynków przy al.
Piłsudskiego 24 i 48 zainstalowane zostały wyłączniki
ppoż.
Przy ul. Grunwaldzkiej 219 wykonano podjazd dla niepełnosprawnych.
W budynku przy ul. Towarowej 67 wymienione zostały piony i poziomy wraz z kanalizacją.
Trwa akcja wymiany wodomierzy.
Trwa termomodernizacja budynków przy ul. Fredry.

Numer zamknięto 25 maja 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 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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Trwa sezon burz. O czym powinniśmy pamiętać?

Według definicji przyczyną powstawania burz są chmury burzowe jako konsekwencja silnych, poziomych ruchów powietrza. Występują one głównie wiosną i latem. Towarzyszą im wyładowania
atmosferyczne, wichury, ulewne deszcze i gradobicia.

Jak przygotowujemy się na
nadejście burzy?
• Sprawdzamy instalację odgromową.
• Zabezpieczamy okna, drzwi,
rynny, lampy, które mogą ulec
zniszczeniu, a także ruchome rzeczy na oknach, balkonach i innych
częściach budynku oraz w jego
obejściu.
• Pozostajemy z dala od oszklonych drzwi i okien.
• Nie zbliżamy się do urządzeń
elektrycznych, gniazdek i wyłączników.
• Dla bezpieczeństwa i uniknięcia zbędnych kosztów wyłączamy
z zasilania wszystkie urządzenia
elektryczne: lodówki, zamrażarki,
komputery, radia, telewizory. Dodatkowo zalecane jest wyłączanie
anten z tych urządzeń.
• W czasie burzy staramy się nie
korzystać z telefonów komórko-

liniami energetycznymi) i przeczekajmy burzę. Kontynuując jazdę,
narażamy się na kontakt ze spadającymi gałęziami i podobnymi
rzeczami, które może porwać nawałnica.
• Szukamy bezpiecznego schronienia i pozostajemy tam do
czasu zakończenia burzy. Nie
chowamy się pod drzewami. Na
otwartej przestrzeni szukamy najniżej położonego miejsca.
• Ubezpieczamy dom, mieszkanie, samochody itp.

wych czy stacjonarnych.
• Jeżeli jesteśmy w samochodzie,

aktualności

zatrzymajmy się w bezpiecznym
miejscu (nie pod drzewami ani

Po przejściu burzy:
• Udzielamy pierwszej pomocy
poszkodowanym i wzywamy pomoc pod numerem 112.
• Nie przenosimy rannych, chyba
że są narażeni na inne obrażenia.
• Jeśli jesteśmy ubezpieczeni, robimy zdjęcia szkód.

aktualności

Najbardziej prestiżowa nagroda Dla Państwa bezpieczeństwa
w branży budowlanej dla SM „Górnik”
10 lat doświadczenia w tym
zakresie i wnikliwej obserwacji rynku zaowocowało
tegoroczną decyzją kapituły
o uhonorowaniu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie Orłem Budownictwa
w kategorii modernizacji zasobów.
Ten śmiały i sukcesywnie
realizowany przez
10 lat
program
wymagał nie
tylko ciężkiej,
systematycznej pracy i zaangażowania,
ale też umiejętnego
wykorzystywania środków pozabudżetowych,
jakimi dysponował
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Osiągnięcie zaplanowanego 10 lat temu celu
zostało zauważone
i nagrodzone. – Ważna
jest dla nas ta nagroda, uznawana w środowisku za prestiżo-

we wydarzenie, ale jeszcze
bardziej cieszy nas uznanie
mieszkańców i efekty, które
widać w całym mieście gołym okiem – mówi prezes
Zarządu Spółdzielni Ireneusz
Guja. Myślą przewodnią,
jaka towarzyszyła wręczaniu
nagrody
Spółdzielni, była:
„Wasze zaangażowanie,
ciężka praca,
a przede wszystkim wasze wspaniałe dokonania
i realizacje są najlepszym dowodem,
że nawet w trudnych
warunkach można
tworzyć budownictwo bezpieczne,
piękne i innowacyjne. To dzięki wam
Polska staje się krajem z nowoczesną
infrastrukturą
i o pięknej architekturze”.

współpracujemy z policją
12 maja władze Spółdzielni zawarły porozumienie z Komendą
Miejską Policji w Jaworznie. Partnerstwo zostało zawiązane m.in.
w celu realizacji przedsięwzięć
profilaktycznych
ograniczających występowanie przestępstw
i wykroczeń, zapobiegających zachowaniom
kryminogennym
oraz
kształtujących
bezpieczne
postawy,
podnoszące
jakość
życia i bezpieczeństwo
mieszkańców
osiedli Spółdzielni, a także
upowszechniania przedsięwzięć edukacyjno-profilaktycznych,
mających na
celu ochronę
życia i zdrowia naszych
mieszkańców,
w tym zapobieganie patologiom społecznym.
W ramach porozumienia policja
zapewnia dyżury dzielnicowych,

względnie pracowników służb
prewencji, raz w tygodniu, w pomieszczeniach Spółdzielni usytuowanych w zasobach poszczególnych Administracji Domów
Spółdzielczych (ADS 1 na Osiedlu
Stałym, ADS 2 na Osiedlu Podwale lub w Klubie Osiedlowym Podwale, ADS 3 na
Osiedlu Podłęże - szczegółowe informacje dotyczące
terminów
spotkań są dostępne w adekwatnych administracjach).
W
bieżącym wydaniu
przedstawiamy
pierwszy materiał zamieszczony
przez
Komendę
Miejską Policji
w
Jaworznie
w ramach zawartego porozumienia, który
nadesłała sierż.
sztab.
Monika Śliwińska:
Seniorze, nie daj się okraść „na
wnuczka” i „na policjanta”!
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przepisy czytelników

Wszędobylski kwiat to świetne lekarstwo

Syrop z mniszka lekarskiego ma wiele zastosowań zdrowotnych. Łagodzi kaszel, przyśpiesza gojenie ran, oczyszcza organizm z toksyn, a także wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe.
W dodatku bardzo łatwo przygotujemy go samodzielnie. Do przyrządzenia „miodku” z mniszka lekarskiego zachęca pani Ewa z Osiedla Stałego.
Składniki: 500 kwiatów mniszka lekarskiego, cytryna, kilogram cukru, litr wody.
Sposób przygotowania. Dzień
pierwszy: idziemy na łąkę i zbieramy kwiaty. Następnie rozkładamy je na białym papierze. W ten
sposób pozbędziemy się z nich
„lokatorów”. Kwiatki i cytrynę
pokrojoną w plastry zalewamy
wodą i gotujemy 30 minut. Odstawiamy na 24 godziny.
Dzień drugi: ugotowane kwiatki przecedzamy przez sitko lub
odciskamy dłońmi. Całość przelewamy przez gazę dla uzyskania większej klarowności. Wywar
wlewamy do garnka, dodajemy
cukier i gotujemy 1,5 godziny, co
jakiś czas mieszając. Ostawiamy
na kolejne 24 godziny.
Dzień trzeci: zagotowujemy
powstały „miodek” i wlewamy do
wcześniej przygotowanych słoiczków. Zakręcamy, odwracamy do
góry dnem i… gotowe!

prawo

Możliwość zawierania umów przez nastolatka

Po pierwsze należy ustalić, że osoba, która nie ukończyła 18. roku życia, jako niepełnoletnia nie ma
pełnej zdolności do czynności prawnych.

Jeśli jednak ma już ukończone lat
13 i przez to posiada ograniczoną
zdolność do czynności prawnych,
może już wiele, czyli:
• zawierać umowy w tzw. drobnych sprawach bieżących życia
codziennego samodzielnie - robić
zakupy, korzystać z usług: iść do fryzjera, oddać buty do naprawy itp.,

• rozporządzać przedmiotami
majątkowymi oddanymi jej do
swobodnego użytku - pożyczyć
koledze swoją rzecz, a nawet
sprzedać ją, np. otrzymany w prezencie telefon czy inny sprzęt lub
odzież itd.,
• rozporządzać swobodnie swoim zarobkiem, np. wynagrodzeniem za roznoszenie ulotek, chyba że sąd opiekuńczy postanowi
inaczej.
Wszystko to niepełnoletni czynić
może bez zgody swojego przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica czy opiekuna. Aby jednak
pieniądze zarobić, osoba niepełnoletnia będzie musiała zawrzeć
umowę z podmiotem, który chce
ją zatrudnić. I to jest już czynność,
do której potrzebna będzie zgoda
przedstawiciela ustawowego.
Pieniądze tak zarobione nastolatek może przeznaczyć co do zasady na swoje cele według własnego uznania. Prawo zezwala mu
więc na zakupienie czegokolwiek
z zarobionych przez siebie pieniędzy. Jest jednak jedno „ale”.

Potencjalny kontrahent nieletniego nie wie przecież, z jakich
pieniędzy dokonuje on zakupu.
I jeśli czynność dotyczy np. drogiego sprzętu komputerowego,
samochodu, skutera, roweru
itp., sprzedawca będzie miał
prawo żądać zgody przedstawiciela ustawowego nastolatka
i zrobi to dla swojego bezpieczeństwa.
Będzie to też uzasadnione,
ponieważ taki zakup raczej nie
może być uważany za sprawę
bieżącą codziennego życia.
Swoboda nastolatka w tym
zakresie obejmuje więc jego decyzję co do woli przeznaczenia
pieniędzy - rodzic nie może zabronić wydania ich na określony
cel. Może jednak się zdarzyć, że
druga strona zażąda jego obecności przy czynności, której niepełnoletni chce dokonać.
Jeśli zaś chodzi o to, jak ograniczyć nastolatkowi rozporządzanie zarobkiem, tylko sąd jest do
tego uprawniony. Przykładowo
na wniosek rodziców wskazują-

cych marnotrawienie środków
przez dziecko albo pożytkowanie ich na używki, sąd rodzinny
może wydać w tej sprawie rozstrzygnięcie ograniczające swobodę nastolatka.
I na koniec - co zrobić, gdy ofiarujemy dziecku drogą rzecz, a ono
tę rzecz sprzeda? Czynności takiej
nie unieważnimy, skoro rzecz
została nastolatkowi oddana do
swobodnego użytku. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdyby do czynności
prawnej doszło z pokrzywdzeniem dziecka, jednak tylko tego
młodszego, liczącego mniej niż 13
lat. Starsza pociecha działa już na
własną odpowiedzialność i jeśli
damy jej drogi telewizor, a ona
go sprzeda, od strony prawnej
wszystko jest w porządku.
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Martyka
43-600 Jaworzno
ul. Sportowa 13 lok. 2
tel. 513 176 626
www.kancelaria.martyka.org
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Toksyczna roślina, która może nas poparzyć
Dlaczego jest tak niebezpieczny? Jak go rozpoznać i co robić w razie poparzenia? W jednym miejscu
zebraliśmy wszystko, co powinni Państwo wiedzieć o barszczu Sosnowskiego.

Barszcz Sosnowskiego to gatunek rośliny zielnej z rodziny
selerowatych. Pochodzi z rejonu
Kaukazu, skąd został przeniesiony do środkowo-wschodniej
części Europy, gdzie stał się rośliną inwazyjną i rozprzestrzenił
na rozległych obszarach. Jego
nazwa pochodzi od nazwiska rosyjskiego botanika, badacza flory
Kaukazu, Dmitrija Iwanowicza
Sosnowskiego.
Barszcz Sosnowskiego został
sprowadzony ze Związku Radzieckiego na początku lat 50.
ubiegłego wieku. Jego bardzo
szybki wzrost i wysoka zawartość
substancji odżywczych sprawiły, że radzieccy uczeni uznali go
za doskonałą roślinę uprawną,
nadającą się na paszę i kiszonki
dla bydła. Po niedługim czasie,
z powodu problemów z uprawą
i zbiorem, głównie ze względu na
zagrożenie dla zdrowia, uprawy
były porzucane. Gatunek okazał
się przybyszem bardzo kłopotliwym, gdyż w szybkim tempie
zaczął się rozprzestrzeniać spontanicznie. To agresywna roślina
inwazyjna, niezwykle trudna do
zwalczenia. Wypiera rodzime gatunki, błyskawicznie się rozsiewa,
jest bardzo trudna do wyplenienia, tworzy trwałe banki nasion
w glebie. Powoduje degradację środowiska przyrodniczego
i ogranicza dostępność terenu.
Doskonale nadaje się dla pszczół,
była więc sprowadzana do PGRów i rozsiewana na własną rękę.
Dziś trudno dojść do tego, dlaczego badaczom udało się pominąć fakt, że barszcz Sosnowskiego jest niezwykle niebezpieczny
dla człowieka. Jedna z teorii głosi,
że na swoich pierwotnych stanowiskach, czyli nad strumieniami na Kaukazie, nie miał aż tak
niebezpiecznych
właściwości.
Na terenie Polski barszcz Sosnowskiego jest objęty prawnym
zakazem uprawy, rozmnażania
i sprzedaży.

proces zachodzi szczególnie szybko, gdy na skórę działają promienie ultrafioletowe, takie, jak te pochodzące ze światła słonecznego.
Pierwszym objawem, łatwym do
zlekceważenia, jest zaczerwienienie i szczypanie. Potem na skórze
pojawiają się bąble naciekające
płynem surowiczym, a w ciężkich przypadkach nawet głębokie
i trudno gojące się rany. Wytwarzane przez barszcz szkodliwe
substancje zmieniają działanie
komórek skóry tak, że produkują
one więcej melaniny. Powoduje
to powstawanie na skórze ciemniejszych plam, które utrzymywać
się mogą nawet kilka lat. Wiązanie
się furanokumaryn z DNA może
powodować działanie rakotwórcze i uszkadzające płód.

Jak wygląda barszcz
Sosnowskiego?
Roślina ta należy do rodziny baldaszkowatych, inaczej selerowatych. To ta sama rodzina, w której
znajdziemy m.in. marchew, pietruszkę czy koper. I właśnie koper
może nam ułatwić rozpoznanie
barszczu Sosnowskiego. Wygląda on bowiem jak gigantyczny
koper z charakterystycznymi
kwiatami zebranymi w potężny
baldach. Osiąga 1-4 m wysokości przy średnicy do 10 cm. Jest
głęboko podłużnie bruzdowany,
zwłaszcza w górnej części, rzadko
owłosiony - mocniej owłosione są
ogonki liściowe. U góry zielony, ku
dołowi zwykle pokryty purpurowymi plamkami.
Liście podzielone są pierzasto,
co wyraźnie odróżnia barszcz
Sosnowskiego od innych dużych roślin, jak np. łopian. Mogą
mieć średnicę 1,5 m. Łodyga jest
w środku pusta. Zdarzało się, że
dzieci bawiły się, używając jej jako
lunety. To bardzo zły pomysł, który kończy się poważnym oparzeniem twarzy i rąk.
Barszcz Sosnowskiego i barszcz

olbrzymi wykształcają po kilka-kilkanaście kwiatostanów. Ogromne wielkopromieniowe baldachy,
największy na osi pędu głównego ma 30-75 cm i kilkadziesiąt
mniejszych, złożone są na ogół
z kilkudziesięciu baldachów, a wyglądem przypominają parasol.
Białe kwiaty wydzielają charakterystyczny zapach kumaryny.
Kaukaskie barszcze wytwarzają
owoce w postaci rozłupni. Rozpadają się one w chwili dojrzenia na
dwie części.

Jak działa?
Barszcz Sosnowskiego i pokrewne mu rośliny, takie jak barszcz
olbrzymi, to jedne z najbardziej
niebezpiecznych roślin, jakie
spotkamy w Polsce. Właśnie
w tych dniach, kiedy zaczyna się
robić gorąco, a czasem też wilgotno, staje się tak niebezpieczny, że
nawet przejście koło niego może
wywołać poważne rany. W jego
soku występuje szereg związków,
jednak tymi, które stwarzają poważne zagrożenie dla człowieka,
są furanokumaryny. W kontakcie
ze skórą łączą się z DNA komórek
i powodują ich obumieranie. Ten

Co zrobić w razie
poparzenia?
Przede wszystkim, nawet w razie
podejrzenia kontaktu z barszczem
Sosnowskiego, trzeba zmyć skórę
bardzo dużą ilością letniej wody
z mydłem. Koniecznie unikać słońca przez co najmniej 48 godzin.
To bardzo ważne, bo promieniowanie słoneczne przyśpiesza
i intensyfikuje proces łączenia się
furanokumaryn z ludzkim DNA.
Jeśli pojawią się objawy oparzeń,
należy niezwłocznie zgłosić się do
lekarza. Dotyczy to wszystkich, bo
rany mogą być głębokie i źle się
goić. Co więcej, szczególnie zagrożone są dzieci i osoby cierpiące na
przewlekłe choroby. U nich oparzenia barszczem Sosnowskiego
mogą stać się nawet przyczyną
śmierci.

Materiał powstał na podstawie informatora „Postępowanie w sytuacjach zagrożeń”
wydawanego przez Straż Pożarną w Jaworznie.

dyżury
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Zarządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16-17.
Agata Kurzeja i Kazimierz Gwóźdź czekać będą na Państwa 5 czerwca.
Dyżury członków Rad Osiedli:
Osiedle Stałe - każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 16-17, siedziba ADS 1, ul. Starowiejska 17;
Osiedle Podwale - każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16-17, siedziba Klubu Osiedla Podwale (Klub Seniora), ul. Grunwaldzka 106;
Osiedle Podłęże - każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17-18, siedziba ADS 3, al. M. J. Piłsudskiego 40.
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ogłoszenia drobne
Naprawa telewizorów
TAPICERSTWO

tel. 603 898 300
tel. 32 753 21 65
604 840 451

Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń
669 978 658
Montaż serwis anten 50 zł. TV-SAT.
Montaż TV na ścianie, sklep, porady
www.at-victoria.eu.
tel. 515 207 235
Pasieka „Mój Miód” na Podłężu k/parku
poleca miody i inne produkty.
tel. 501 247 684
Szafy INDECO z drzwiami przesuwnymi,
zabudowa wnęk. Rabaty do 35%.
Meble kuchenne na wymiar.
www.bartez-indeco.pl
tel. 604 133 038
Kupię mieszkanie kawalerkę lub 2, 3
pokoje, może być zadłużone, do remontu. Płacę gotówką.
tel. 32 307 21 69
Awaryjne otwieranie samochodów,
mieszkań i usługi ślusarskie, naprawa
i wymiana zamków.
600 600 235,
awaryjneotwieranie24.pl.
GŁADZIE BEZPYŁOWE, suﬁty podwieszane,
tapetowanie, prace malarskie. Tanio
i solidnie. KOMI – PLAST
tel. 507 53 53 52

HALA „TAXI”

tel. 32 793 83 83
Szybko, tanio, solidnie, 24 h.
Numer 1 w Jaworznie.
Wspieraj lokalną przedsiębiorczość.

ŁOŻYSKA

- paski klinowe; simmeringi;

REMONTY
SILNIKÓW
ELEKTRYCZNYCH

P.H.U. „Hakpol”
Jaworzno, ul. Dąbrowska 22a

www.hala-taxi.pl

tel. 32 615-63-04

Zamienię M-3, 51m2, 8 piętro na
podobne do 4 piętra – może być
zadłużone.
tel. 508 738 303

Zamienię 3 pokoje, 67,13 m2,
Podłęże, 8 piętro na 2 pokoje do 5 piętra,
dwustronne z balkonem.
tel. 733-160-169

pn.-pt. 800-1600

Zamieść ogłoszenie w miesięczniku "Osiedlowe To i Owo".
Aktualny cennik dostępny na stronie otio.smgornik-j.pl
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aktualności

ważne numery

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

Ważne numery

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

DZIAŁ GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI:
telefon: 32 615 55 43
32 616 41 32
e-mail: gzm@smgornik-j.pl
NADZÓR BUDOWLANY:
telefon: 32 616 41 32
32 752 08 12
e-mail: nadzor@smgornik-j.pl
SERWIS CIEPŁOWNICZY:
telefon: 32 616 41 32
32 752 08 12
e-mail: serwis.cieplowniczy@smgornik-j.pl
ADMINISTRACJA DOMÓW SPÓŁDZIELCZYCH NR 1
ul. Starowiejska 17, 43-603 Jaworzno
telefon: 32 615 52 58
32 615 54 02
e-mail: ads1@smgornik-j.pl
ADMINISTRACJA DOMÓW SPÓŁDZIELCZYCH NR 2
ul. Paderewskiego 15, 43-600 Jaworzno
telefon: 32 616 24 94
32 752 08 11
e-mail: ads2@smgornik-j.pl
ADMINISTRACJA DOMÓW SPÓŁDZIELCZYCH NR 3
al. Piłsudskiego 40, 43-600 Jaworzno
telefon: 32 616 50 19
32 616 55 94
e-mail: ads3@smgornik-j.pl
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

Poezja, podróże i trochę nauki szycia

Nasi klubowicze, z panią kierownik na czele, to osoby niezwykle
kreatywne. Ich kolejny wspólny
miesiąc zaowocował ciekawymi
zajęciami. Nie tylko brali udział
w standardowych, codziennych
spotkaniach (harmonogram dostępny na stronie Spółdzielni
www.smgornik-j.pl). Pod koniec
kwietnia postanowili wybrać się
na wycieczkę do Doliny Będkowskiej. Niesprzyjająca pogoda nie
zachęcała jednak do pieszych wycieczek na otwartej przestrzeni,
więc seniorzy szybko podjęli decyzję o zmianie planów i wybrali się
do palmiarni w Gliwicach.

Kolejne interesujące spotkanie
odbyło się na początku maja. Pani
Alicja Dudek zaprosiła klubowiczów na swoje spotkanie poetyckie pt. „Wiosenne oczarowanie”.
To było niezwykle przyjemne
wprowadzenie w tematy wiosenne.
Ponadto podbój maszyn do szycia kontynuują uczestnicy kółka
„Jaworzno szyje”, a postępy ich
pracy są zdumiewające. Osoby
zainteresowane udziałem w zajęciach klubu zapraszamy do naszego lokalu przy ul. Grunwaldzkiej
106 lub do kontaktu telefonicznego pod numerem 720 858 998.

aktualności

Skwer przy ul. św. Jana w remoncie
W związku z dużym zainteresowaniem wokół remontowanego
przez nas skweru przy ul. św. Jana
informujemy, że obecnie Administracja Domów Spółdzielczych nr
2 przystąpiła do prac związanych
z utwardzeniem tego obszaru.
Przewidywany zakres robót obejmuje położenie nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu
oraz przygotowanie miejsca pod
nowe stanowisko kontenerowe
dla budynków przy ul. św. Jana 1
i 3. Koniec prac zaplanowany został na czerwiec/lipiec.

nasi najemcy

Naprawia buty od
kilkudziesięciu lat
Pan Bogdan jest szewcem od
kilkudziesięciu lat. To ogromne doświadczenie doceniają
nie tylko mieszkańcy Osiedla
Podłęże, na którym znajduje się jego lokal, ale wszyscy
jaworznianie. Przez wiele lat
pan Bogdan przyjmował przy
al. Piłsudskiego 26, teraz znajdziemy go w budynku przy al.
Piłsudskiego 30. Zapraszamy!
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krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 8 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które
należy przesłać pocztą elektroniczną na adres otio@
smgornik-j.pl do 10 czerwca. W temacie prosimy wpisać „Krzyżówka nr 5/2017”.
Wśród uczestników, którzy
nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy talon
o wartości 50 zł na artykuły
spożywcze (bez alkoholu)
ufundowany przez Macieja
Bochenka, przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Uwaga! Wysłanie rozwiązania jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla celów redakcyjnych.
Z udziału w losowaniu wyłączeni są dłużnicy oraz pracownicy S.M. „Górnik” w Jaworznie.
Nagrodę za rozwiązanie
krzyżówki nr 4/2017 otrzymuje pani Helena Adamczyk.
Gratulujemy!

uśmiechnij się

poznajmy się

Na sali sądowej:
– Dlaczego zabiła pani męża strzałem z łuku?
– Bo nie chciałam budzić dzieci.

Kazimierz
Gwóźdź

Facet chwali się kolegom po narodzinach syna:
– Widzicie, jaki do mnie podobny?
– Nie szkodzi, najważniejsze, że zdrowy.
Mąż do żony:
, ale jeszcze ni– Wiesz, kochanie, jesteśmy już 20 lat po ślubie
.
kawy
j
dobre
takiej
mi
aś
zrobił
gdy nie
– Zostaw, to moja!
?
– Tato, jaki jest sekret udanego małżeństwa
– Nie bądź idiotą.
– To cały sekret?
– Nie, po prostu się nie żeń.
nia i sporo wódPo imprezie rodzinnej zostało mnóstwo jedze
wieczorem - niki. Następnego dnia żona idzie do pracy. Wraca
mąż.
pijany
tylko
ma,
nie
czego
– Gdzie wódka? Gdzie sałatki i całe żarcie?
tym zatrzymało?
– A co ty myślałaś, że wyszłaś i życie się po
kradnie samochód
Kiedy Stefan zobaczył przez okno, że ktoś
st wybiegł z mieszsąsiada, nie stracił zimnej krwi. Natychmia
cu.
miejs
ionym
zwoln
na
swój
ł
kowa
zapar
kania i

W majowym wydaniu
biuletynu „Osiedlowe
To i Owo” prezentowaną
przez nas osobą jest wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz przewodniczący Rady Osiedla Podwale
Kazimierz Gwóźdź.
Pan Kazimierz jest emerytem i rodowitym jaworznianinem. Od wielu lat pozostaje
aktywnym społecznie członkiem Spółdzielni. Szczególną
uwagę skupia na problemie
rozbudowy miejsc parkingowych na osiedlach oraz tworzeniu miejsc wypoczynku
przyjaznych dla mieszkańców.
Współtworzy Klub Osiedlowy

Podwale, gdzie chętnie spędza
swój wolny czas.
Zachęcamy Państwa do kontaktu z panem Kazimierzem
w sprawach spółdzielczych poprzez Administrację Domów
Spółdzielczych nr 2 lub „Osiedlowe To i Owo”.

