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Pokażcie nam wakacje swoich marzeń
Wakacje to chyba najbardziej 

wyczekiwany przez nasze po-
ciechy czas w ciągu roku. Aby 
jeszcze bardziej umilić im lato, 
zapraszamy naszych najmłod-
szych spółdzielców do wzięcia 
udziału w konkursie pod ha-
słem „Wakacje moich marzeń”.
Do 31 sierpnia uczestnicy w 

wieku 5-12 lat mogą składać 
w poszczególnych administra-
cjach swoje rysunki i malunki 
w formacie A4. Szczegółowe 
zasady konkursu znajdziecie na 
facebookowym profilu Osied-
lowe To i Owo. Dla zwycięzców 
przewidziane nagrody - niespo-
dzianki!

Rusza rewitalizacja pawilonu

Prace, które wykonywane 
będą przez kolejnych kilka 
miesięcy, przeprowadzi re-
nomowana firma budowlana 
Kobnext z Częstochowy, która 
przez kilkanaście lat nabywała 
doświadczenie m.in. w zakre-
sie budowy obiektów handlo-
wych i wielkopowierzchnio-
wych, zatrudniając powyżej 
350 osób. 
W związku z dużym zaintere-

sowaniem naszych mieszkań-
ców efektami prac, w kolejnych 
wydaniach oraz na faceboo-
kowym profilu Osiedlowe To i 
Owo na bieżąco będziemy za-
mieszczać fotorelacje.

Po rozbiórce, weryfikacji aktualnego stanu i zorganizowa-
niu przetargu, właśnie rozpoczęły się roboty związane z do-
celową rewitalizacją pawilonu na Podłężu. 
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• Zakończyła się termomodernizacja budynków przy al. Piłsud-
skiego 12 i ul. Fredry 24.

• W pierwszej i trzeciej klatce przy al. Piłsudskiego 64 oraz 
w pierwszej klatce przy al. Piłsudskiego 52 zostały zainstalowa-
ne wyłączniki ppoż.

• Przy al. Piłsudskiego 30 pojawił się podjazd dla osób niepełno-
sprawnych.

• Trwa wymiana wodomierzy.

Ads 3

Z życia Administracji Domów Spółdzielczych
•	 Wodomierze w budynkach przy ul. Klonowej 4 i 6 oraz al. Ty-

siąclecia 2-14 zostały wymienione.

•	 Na dachu budynku przy ul. Partyzantów 38 zakończył się re-
mont koryt ściekowych.

•	 Piaskownice przy ul. Kalinowej 9 i Cegielnianej 16 zostały zli-
kwidowane.

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

Ads 1

Ads 3

Ads 2

Ads 1

•	 Zgodnie z planem remontów na 2017 r. trwa malowanie kla-
tek przy ul. św. Jana. Utwardzany jest też teren przy ul. św. 
Jana 1.

•	 Przy ul. Podwale 61-69 trwa docieplanie ścian osłonowych, remont bal-
konów i chodnika.

•	 Remontowany jest dach budynku przy ul. Broniewskiego 7.

•	 Przy ul. Zacisze 22 wymieniane są nasady kominowe.

•	 W budynku przy ul. Nosala 3 został wyremontowany jeden, a przy 3 
Maja 3 dwa balkony.

•	 Rozpoczął się montaż domofonów płatnych przez lokatorów w 24 ra-
tach do czynszu.

Wykonana	została	już	także	część	zaleceń	po	przeglądach	
wiosennych:

•	 W budynku przy ul. 11 Listopada 13 naprawiona została elewacja, uby-
tek w tynku mozaikowym przy lampie zewnętrznej doczekał się uzupełnienia, a uszkodzona szyba została wymieniona.

•	 Nowe listwy w ławce, naprawiona zapadnięta opaska oraz kostka chodnikowa to efekt prac przy ul. 11 Listopada 9.

•	 Przy ul. Podwale 137-143 pojawiła się nowa szyba w drzwiach wejściowych do klatki.

•	 Nierówności koryta przy ul. 11 Listopada 18 zostały zniwelowane, a zapadnięta opaska naprawiona.

•	 Przy ul. Grunwaldzkiej 38 także została naprawiona zapadnięta opaska.

•	 Nierówności przy ul. Broniewskiego 5 i 7 zostały zniwelowane.

•	 Przy ul. Krzywej 9 barierki zostały odmalowane, a uszkodzona oprawa w lampie zewnętrznej i zapadnięta opaska naprawione.

•	 Rury spustowe w trzech budynkach doczekały się uszczelnienia.
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Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie
Biuro	reklamy:	32	615	55	43	
Nakład:	8	500	sztuk

Numer	zamknięto	22	czerwca	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.
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Joanna Bochenek - Olińska
Redaktor Naczelna

otio@smgornik-j.pl
535 214 087
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Upały i użądlenia, czyli co nam grozi latem

Jak	przygotować	się	na	nadej-
ście	upałów?	
• Zamykamy okiennice i zasłania-

my kotarami, roletami czy żaluzja-
mi okna i oszklone drzwi, by pro-
mienie słoneczne nie dostawały 
się do wewnątrz mieszkania.
• Podczas upału należy dużo pić, 

dlatego zaopatrujemy się w  odpo-
wiednią ilość wody, aby ją uzupeł-
niać i nie odwodnić się.
• Pamiętamy o zwierzętach, by 

nie zostawiać ich na balkonach 
czy tarasach, lecz zamknąć w po-
mieszczeniach zacienionych lub 
z dostępem do cienia i wody.

W	upalne	dni:
• Podczas intensywnego słońca 

jak najmniej przebywamy w stre-
fie jego działania. Wybieramy po-
mieszczenia zacienione, klima-
tyzowane lub położone najniżej 
w budynku.
• Ubieramy się luźno i przewiew-

nie, zakrywamy jak największą po-
wierzchnię ciała.
• Nosimy nakrycia głowy, gdyż 

przegrzanie mózgu prowadzi do 
udaru słonecznego.
• Spożywamy lekkie posiłki.
• Staramy się wykonywać prace 

niewymagające dużego wysiłku 
fizycznego.
• Pod żadnym pozorem nie zo-

stawiamy dzieci i zwierząt w samo-
chodach!
• Zachowujemy bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe, szczególnie na 
suchych łąkach i w lasach.
• Ograniczamy zużycie wody do 

mycia placów, samochodów i pod-
lewania trawników.

Niebezpieczeństwem, na które 
powinniśmy zwracać latem szcze-
gólną uwagę, jest udar słoneczny. 
Możemy się go nabawić, wysta-
wiając się zbyt długo na słońce. 
Grozi on szczególnie dzieciom 
i osobom starszym. Czym się ob-

jawia? Osłabieniem organizmu, 
nudnościami i zawrotami głowy, 
nadmiernym pragnieniem, często 
wymiotami i skurczami nóg oraz 
brzucha, a nawet utratą przytom-
ności.

Jak	pomóc	choremu?	
• Układamy głowę poszkodowa-

nego niżej od poziomu ciała.
• Rozluźniamy mu ubranie, owi-

jamy kark wilgotną tkaniną, którą 
często zmieniamy.
• Podajemy napoje elektrolitycz-

ne lub wodę z solą kuchenną (ły-
żeczka soli na litr wody).
• Gdy objawy nie ustępują, kon-

taktujemy się z lekarzem.

Użądlenia

Użądlenia pszczół, os czy szer-
szeni dla większości z nas nie są 
bardzo niebezpieczne, chociaż 
bolesne. Jednak sytuacja zmie-
nia się, gdy jesteśmy na ich jad 
uczuleni. Szczególnie groźne są 
użądlenia w okolicach języka, szyi, 
karku, gardła i policzków, gdyż 
opuchlizna powoduje obrzęk i za-
tyka drogi oddechowe.
U osób uczulonych po użąd-

leniu mogą wystąpić dreszcze, 

podwyższona temperatura ciała, 
przyśpieszone bicie serca, bóle 
i zawroty głowy oraz duszności 
i zaburzenia oddychania. Najgor-
szym typem reakcji na użądlenia 
jest tzw. wstrząs anafilaktyczny. 
Jego objawy to osłabienie i wy-
mioty, duszności i obrzęk krtani, 
a także spadek ciśnienia tętnicze-
go krwi prowadzący do zapaści i  
utraty przytomności. Gdy chory 
we wstrząsie nie otrzyma pomocy 
medycznej, stanowi to zagrożenie 
dla jego życia!

Pomoc	przy	użądleniach:	
• Uspokajamy użądlonego.
• Wzywamy pomoc medyczną, 

szczególnie przy wstrząsie anafi-
laktycznym.
• Jeżeli żądło pozostało w ciele, 

należy usunąć je w taki sposób, by 
nie uszkodzić woreczka z jadem. 
Nie usuwamy żądła palcami ani 
pęsetą. Robimy to paznokciem, 
nożem lub igłą - chwytamy żądło 
bezpośrednio przy powierzchni 
skóry.
• W celu zmniejszenia bólu i pie-

czenia stosujemy zimne okłady.
• W przypadku użądlenia w rejo-

nie jamy ustnej podajemy kostkę 
lodu. 

Szczególnie w okresie letnim 
na łąkach i w lasach może dojść 
do ukąszenia przez kleszcza. Za-
raz po ukąszeniu wygląda on jak 
czarny koniec szpilki. W miarę po-
bytu w naszym organizmie staje 
się większy i napełnia się krwią. 
Jest roznosicielem wielu groźnych 
chorób, które stanowią zagroże-
nie dla naszego zdrowia, a nawet 
życia.
W zasadzie nie powinniśmy 

samodzielnie usuwać kleszcza, 
ale jeśli wezwanie pomocy me-
dycznej jest niemożliwe, należy 
chwycić go pęsetką za odwłok 
bardzo blisko skóry i wyciągnąć 
zdecydowanym ruchem do góry 
lub w bok.

Kiedy	 należy	 skontaktować	
się	z	lekarzem?
• Gdy podczas usuwania klesz-

cza w naszym ciele pozostanie 
jego główka.
• Jeżeli wokół miejsca ukłucia po-

wstaje okrągłe, powiększające się 
zaczerwienienie.
• Jeśli pojawi się wysoka gorącz-

ka, mdłości, zaburzenia świado-
mości, sztywność karku, paraliż, 
niedowłady, powiększone węzły 
chłonne czy bóle stawów.

O	 czym	 należy	 pamiętać,	
aby	 zapobiec	 ukąszeniu	 przez	
kleszcza:
• Zakładamy opięte ubrania 

o niejaskrawych kolorach.
• Nie kładziemy się bezpośred-

nio na trawie.
• Po wyjściu z wysokiej trawy, 

lasu lub parku starannie ogląda-
my swoje ciało.

Większość z nas przez cały rok z utęsknieniem czeka na letnie miesiące. Kiedy wreszcie nadejdą, dużo 
przebywamy poza domem, na świeżym powietrzu, chętnie urządzamy pikniki czy wycieczki. Ale czy pa-
miętamy o tym, co jest dla nas w tym czasie niebezpieczne?

Materiał	 powstał	 na	 podsta-
wie	 informatora	 „Postępowa-
nie	w	sytuacjach	zagrożeń”	wy-
danego	 przez	 Straż	 Pożarną	w	
Jaworznie.
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Członkiem spółdzielni może 
być osoba fizyczna, niezależnie 
od jej zdolności do czynności 
prawnych, a także osoba prawna. 
Może to być każda osoba, która 
posiada spółdzielcze, własnościo-
we prawo do lokalu mieszkalne-

go lub spółdzielcze, lokatorskie 
prawo do lokalu mieszkalnego 
nieruchomości.
Osoby będące właścicielami lo-

kalu mieszkalnego stanowiącego 
odrębną własność również mogą 
nabyć członkostwo w spółdzielni 
mieszkaniowej. W lutym 2015 r. 
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że 
członkiem spółdzielni mieszka-
niowej nie może być żadna oso-
ba, która nie ma praw do lokalu.

Podstawowe	 prawa	 członka	
spółdzielni	mieszkaniowej

Prawa przysługują wszystkim 
członkom spółdzielni na zasa-
dach równości. Każdy członek 
ma prawo uczestnictwa w wal-
nym zgromadzeniu i powinien 
brać w nim udział osobiście, chy-
ba że statut umożliwia ustano-
wienie pełnomocnika. Podczas 

głosowań każdemu członkowi 
przysługuje jeden głos, nieza-
leżnie od wartości posiadanych 
udziałów spółdzielczych. Członek 
spółdzielni może zgłaszać projek-
ty uchwał i poprawki do uchwał 
już istniejących. Ma także prawo 
do wybierania oraz bycia wybie-
ranym do organów spółdzielni. 
Każdy członek spółdzielni ma 
też prawo do zwołania walnego 
zgromadzenia, przy czym wyma-
gana jest aprobata przynajmniej 
1/10 liczby wszystkich członków. 
Na walnym zgromadzeniu może 
z kolei składać wnioski dotyczące 
działalności spółdzielni.
Ważnym przywilejem pozosta-

je także możliwość korzystania 
ze świadczeń spółdzielni, któ-
re zostały opisane w statucie. 
Każdy członek ma też prawo 
do wypowiedzenia członkostwa 
oraz wglądu w wewnętrzne do-

kumenty spółdzielni, jak statut, 
protokoły lustracji, sprawozda-
nia finansowe, umowy zawiera-
ne z osobami trzecimi, uchwały 
ustanowione przez zarząd spół-
dzielni itp. 
Członkom przysługuje również 

prawo do pobierania pożyt-
ków z działalności spółdzielni. 
Częstym przywilejem człon-
kowskim jest rozliczanie stawki 
eksploatacyjnej w czynszu po 
preferencyjnej stawce, co ozna-
cza, że członek spółdzielni płaci 
niższy czynsz.

Prawa członka spółdzielni mieszkaniowej
prawo

Podstawą praw i obowiązków członków spółdzielni mieszkaniowej jest ustawa z dnia 15 grudnia 2000 
r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a także ustawa Prawo spółdzielcze. Ponadto każda spółdzielnia spo-
rządza swój statut, w którym reguluje zadania, strukturę organizacyjną oraz specyfikę działania.

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

Rada	Osiedla	Stałego

dyżury

Na ubiegłorocznym Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” został złożony wniosek 
dotyczący utworzenia na naszym osiedlu Klubu Seniora. Rozpoznaniem tej możliwości zajęła się Rada 
Osiedla Stałego. Z przykrością informujemy naszych seniorów, że w najbliższym czasie nie jest realne 
urządzenie takiego klubu.

Członkowie	Rady	Nadzorczej	pełnią	dyżur	w	siedzibie	Zarządu	Spółdzielni	w	każdy	pierwszy	poniedziałek	miesiąca	w	godz.	
16-17.	
Wojciech	Chyła	i	Bogdan	Kaleta	czekać	będą	na	Państwa	3	lipca.

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. Grunwal-

dzka 106;
Osiedle	Podłęże - każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17-18, siedziba ADS 3, al. M. J. Piłsudskiego 40.

Czy powstanie Klub Seniora na Osiedlu Stałym?

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Górnik” nie posiada aktualnie 
możliwości lokalowych w swo-
ich zasobach na terenie Osiedla 
Stałego do wykorzystania w tym 
celu. Niezależnie od tego sfinan-
sowanie przedsięwzięcia w zaso-
bach spółdzielczych lub w opar-
ciu o majątek innego właściciela 
wymaga również zabezpieczenia 
niemałych środków. W tym roku 
spółdzielnia koncentruje się na 

dwóch zadaniach: zakończeniu 
podstawowej termomodernizacji 
budynków mieszkalnych, co ma 
miejsce na Osiedlu Podłęże, oraz 
rewitalizacji pawilonu handlowe-
go przy al. Piłsudskiego 72. Ten 
drugi temat będzie kontynuowa-
ny w przyszłym roku.
Pomimo opisanej sytuacji Rada 

Osiedla Stałego nie odkłada tego 
tematu ad acta, gdyż ma świado-
mość jednoznacznego poparcia 

inicjatywy wśród spółdzielców. 
Klub Seniora jest potrzebny właś-
nie na tym terenie, który jest za-
mieszkany w dużej części przez 
starszych mieszkańców, co wyni-
ka z tego, że Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Górnik” rozpoczęła zasied-
lanie swoich zasobów właśnie od 
Osiedla Stałego w 1959 r. Opinia 
co do działalności funkcjonujące-
go już dwa lata Klubu Seniora na 
Osiedlu Podwale jest jednoznacz-

nie pozytywna, a klub stanowi 
doskonały przykład tego, że spół-
dzielnia dba również o zapewnie-
nie możliwości spędzania wolne-
go czasu swoim członkom. Rada 
Osiedla Stałego będzie monitoro-
wać sytuację i czynić starania, aby 
taka forma integracji seniorów 
miała w przyszłości miejsce na na-
szym osiedlu. 

informacje
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Sezon truskawkowy w pełni
przepisy czytelników

Składniki:
2 i 1/2 szklanki pszennej mąki,
3 dag świeżych drożdży,
10 dag masła,
3/4 szklanki mleka,
5 czubatych łyżek cukru,
3 żółtka,
2 łyżki cukru z prawdziwą wanilią 

lub łyżka ekstraktu waniliowego,
1 płaska łyżeczka soli,
1/2 kg truskawek.

Wszystkie składniki powinny 
mieć temperaturę pokojową.
Drożdże rozcieramy z łyżką cu-

kru, dodajemy cztery łyżki mleka 
i odstawiamy w ciepłe miejsce na 
ok. 10 minut. Pozostałe mleko 

wlewamy do rondelka, dodajemy 
masło i cukier, stawiamy na ma-
łym ogniu i doprowadzamy do 
rozpuszczenia. Odstawiamy do 
przestudzenia.
Do miski przesiewamy mąkę 

z solą, dodajemy mleko z ma-
słem i cukrem, wyrośnięte droż-
dże, żółtka oraz wanilię. Całość 
dokładnie mieszamy dużą łyżką. 
Masa powinna być dość gęsta. 
Przykrywamy ściereczką, odsta-
wiamy na 15 minut. Po tym cza-
sie przekładamy ciasto do formy 
wyłożonej papierem do pieczenia 
(używamy go, nawet jeśli piecze-
my w nieprzywieralnej formie 
- truskawki podczas pieczenia 

wypuszczą dużo soków, dzięki pa-
pierowi ciasto nie przyklei się do 
formy). Powierzchnię wyrównu-
jemy szpatułką lub dłońmi opró-
szonymi mąką. Przykrywamy 
ściereczką, odstawiamy w ciepłe 
miejsce do ponownego wyrośnię-
cia na 25-30 minut.
Umyte, osuszone i pozbawione 

szypułek truskawki kroimy na 
połówki. Na wyrośniętym cieście 
układamy je przekrojoną stroną 
do góry. Wstawiamy do piekar-
nika nagrzanego do 180 stopni 
i pieczemy przez 40-45 minut, aż 
kruszonka będzie złocista, a cia-
sto będzie odstawać od brzegów 
i… gotowe. Smacznego!

Z przyjemnością prezentujemy 
fi nał prac, o których pisaliśmy 
w poprzednim wydaniu naszego 
biuletynu, a które przeprowadzała 
Administracja Domów Spółdziel-
czych nr 2. Zgodnie z zapowiedzią 
teren skweru został utwardzony, 

zyskał nową nawierzchnię wraz 
z odwodnieniem terenu. W razie 
potrzeby przygotowane zostały 
miejsca pod nowe stanowisko 
kontenerowe  dla budynków przy 
ul. św. Jana 1 i 3.

poznajmy się

W czerwcowym wydaniu na-
szego biuletynu przedstawiamy 
pana Bogdana Kaletę, człon-
ka Rady Nadzorczej oraz Rady 
Osiedla Podłęże. 
Pan Bogdan jest emerytowa-

nym maszynistą wyciągowym 
w oddziale szybowym KWK Ja-
worzno. Świetnie gra na gitarze 
(grywał w jaworznickich zespo-
łach muzycznych) oraz pasjonu-
je się fotografi ą. Jest dziadkiem 
dwóch uroczych wnuczek, stąd 
w działalności spółdzielczej 
najbliższe są mu sprawy związa-
ne z najmłodszymi mieszkańca-
mi: ich bezpieczeństwem oraz 
formami spędzania wolnego 
czasu.
Zachęcamy Państwa do kontak-

tu z panem Bogdanem w spra-
wach spółdzielczych poprzez 
Administrację Domów Spółdziel-
czych nr 3 lub „Osiedlowe To 
i Owo”.

Bogdan 
Kaleta

Skwer przy ul. św. Jana jak nowySpotkania z dzielnicowymi 
w ramach porozumienia 
z jaworznicką policją

informacjeinformacje

Zachęcamy do przygotowania bardzo prostego ciasta drożdżowego, 
łyżką mieszanego, z dodatkiem pysznych, słodkich truskawek. Przepis 
nadesłała pani Renata z Osiedla Stałego.

W lipcu ruszają spotkania z dziel-
nicowymi poszczególnych osiedli 
administrowanych przez spół-
dzielnię. 
Pierwsze spotkanie dla mieszkań-

ców Osiedla Podwale odbędzie 
się 12 lipca w Klubie Osiedlowym 
Podwale przy ul. Grunwaldzkiej 
106 w godz. 11.30-12.30. 
Mieszkańcy Osiedla Stałego będą 

mogli spotkać się z dzielnicowym 
24 lipca w godz. 15-16 w ADS1.
Zachęcamy do skorzystania z tej 

możliwości.
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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.

Naprawa	telewizorów
tel. 603 898 300

Potrzebujesz	gotówki?	Zadzwoń	
669 978 658

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

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

tel. 604 133 038

GŁADZIE	BEZPYŁOWE,	sufity	podwieszane,	
tapetowanie,	prace	malarskie.		Tanio			
i	solidnie.	KOMI	–	PLAST

 tel.  507 53 53 52

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

tel. 508 738 303

Montaż	serwis	anten	50	zł.	TV-SAT.	
Montaż	TV	na	ścianie,	sklep,	porady
www.at-victoria.eu.

tel. 515 207 235

ogłoszenia drobne

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

tel. 733-160-169

Przyjmę	do	pracy	w	sklepie	
spożywczym.	

tel.	604	127	777

HALA	„TAXI”	
tel.	32 793	83	83
Szybko,	tanio,	solidnie,	24	h.	

Numer	1	w	Jaworznie.
Wspieraj	lokalną	przedsiębiorczość.

www.hala-taxi.pl

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

Osiedle Adres	lokalu Powierzchnia

Os.  Podłęże ul. Towarowa 42 18,35 m2

Os. Podłęże ul. Wilcza 46 18,25 m2

Os. Podłęże ul. Grunwaldzka 219 8,50 m2

Os. Podłęże al. Piłsudskiego 35 10,20 m2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” informuje, że posiada wolne 
lokale użytkowe. 

Jesteśmy również na portalu olx.pl.
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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

aktualności

W bieżącym wydaniu przed-
stawiamy sklep motoryzacyj-
ny Pasjonat, który mieści się 
w naszym lokalu przy al. Pił-
sudskiego 39. To miejsce dla 
miłośników motoryzacji oraz 
wszystkich tych, którzy cenią 
sobie wygodę podróżowania 
w pełni sprawnym autem. Jego 
właściciele oferują swoją wie-
dzę i doświadczenie w zakresie 
mechaniki pojazdowej. Pomo-
gą dobrać części lub materiały 
eksploatacyjne. Zapraszamy!

nasi najemcy

Dla pasjonatów
motoryzacji

Ostatni tydzień ubiegłego 
miesiąca upłynął pod znakiem 
obchodów Dnia Matki. 25 maja 
klubowicze mieli przyjemność 
uczestniczyć w koncercie dzieci 
i młodzieży grup artystycznych 
Archetii w Jeleniu. Ponadto, 
dzięki uprzejmości pani dyrek-
tor Marzenny Synowiec, po za-
kończonym koncercie zasiedli 
przy kawie i ciastku, aby świę-
tować drugi rok działalności 
klubu, bo 26 maja minęły dwa 
lata od jego powstania. Upo-
minki wykonane przez nasze 
seniorki dla wszystkich wystę-
pujących dzieci sprawiły wiele 
radości obdarowanym. Nie-
zwykle miło było wyczarować 
uśmiech na twarzach milusiń-
skich, a w zamian otrzymać 
dawkę pozytywnej energii oraz 
moc wrażeń i dobrej zabawy, 

jaka towarzyszyła koncertowi.
Kilka dni później, bo 30 maja, 

do klubu zaproszona została 
pani Alicja Dudek. Klubowi-
cze spędzili przy jej wierszach 
niezwykle sympatyczne po-
południe, przede wszystkim 
poświęcone właśnie mamom. 
Panie z klubu Jaworzno Szyje 
doskonaliły swoje umiejętno-
ści i podjęły się próby uszycia 
sukienki. Emocji było sporo, 
a efekty jak zwykle okazały się 
rokować na przyszłość.
Natomiast 20 czerwca odbyło 

się pierwsze spotkanie w ra-
mach cyklu wykładów o tema-
tyce zdrowotnej pt. „Profi lakty-
ka zdrowia i urody latem”.
Zapraszamy wszystkich do 

odwiedzenia klubu i zapozna-
nia się z aktualną ofertą zajęć.

Klub Osiedlowy Podwale 
ma już dwa lata
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krzyżówka

uśmiechnij się

Przychodzi	facet	do	biblioteki	i	pyta:
–		Są	jakieś	książki	o	paranoi?
Bibliotekarka	nachyla	się	i	szepcze	do	niego:
–	Stoją	tuż	za	panem.

Do	mieszkania	puka	listonosz.	Otwiera	10-letni	chłopczyk	z	pap
ierosem	w	ustach.

–	Są	rodzice?	–	pyta	listonosz.
Chłopczyk	zaciąga	się	i	powoli	wypuszcza	dym	nosem:

–	A	jak	pan	myśli?	

Wychodzi	żona	z	łazienki	i	mówi	z	płaczem:
–	Dwie	kreski!
Na	to	mąż:
–	U	mnie	też	słaby	zasięg.

Kiedy	żona	powiedziała	mi,	że	kupiła	jasne	buty	z	kokardką	i	na	szpilce,	nawet	nie	
po-

myślałem,	że	to	są	trzy	różne	pary.

Facet	kupił	nowy	telewizor	i	przyniósł	go	do	domu.	Żona	patrzy,	a	na	pudle	sporo	róż-

nych	symboli	informacyjnych.	Zaciekawiona	pyta:

–	Kochanie,	co	oznacza	ta	szklanka	na	opakowaniu?

–	To	znaczy,	że	zakup	trzeba	opić.	

Litery z pól ponumerowa-
nych od 1 do 7 dadzą roz-
wiązanie krzyżówki, które 
należy przesłać pocztą 
elektroniczną na adres 
otio@smgornik-j.pl do 10 
lipca. W temacie prosimy 
wpisać „Krzyżówka nr 
6/2017”. Wśród uczest-
ników, którzy nadeślą 
prawidłowe rozwiązanie, 
rozlosujemy talon o war-
tości 50 zł na artykuły 
spożywcze (bez alkoholu) 
ufundowany przez Macieja 
Bochenka, przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej. 
Uwaga! Wysłanie rozwią-

zania 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 5/2017 otrzy-
muje pani Kaja Roczkal-
ska. Gratulujemy!

 JESTEŚMY NA AL. PIŁSUDSKIEGO 60

Reklama

 czynne 
od 10 
do 20


