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Pokażcie nam wakacje swoich marzeń

Tak będzie wyglądał pawilon na Podłężu

Przypominamy o trwającym do końca sierpnia 
konkursie plastycznym dla naszych najmłodszych 
spółdzielców.
Regulamin konkursu rysunkowego „Moje wyma-

rzone wakacje”
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 

od 5 do 12 lat.
2. Prace należy wykonać techniką rysunku lub ma-

lunku w formacie A4.
3. Prace należy składać w Administracjach Do-

mów Spółdzielczych w godzinach ich urzędowania 
od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r. Na pracy należy 
zapisać dane osobowe wraz z numerem telefonu 
opiekuna dziecka oraz imię dziecka i dodać infor-
mację o wyrażeniu zgody na zamieszczenie skanu 
rysunku lub malunku na stronach internetowych 
i profi lach społecznościowych Spółdzielni.
4. Zwycięzcę konkursu wyłoni jury wybrane przez 

Zarząd Spółdzielni spośród pięciu prac, które uzy-
skają najwięcej polubień na profi lach społecznoś-
ciowych Spółdzielni oraz „Osiedlowe To i Owo” do 
miesiąca od zakończenia konkursu.
5. Przewidziane są nagrody-niespodzianki.

Nowe wizualizacje pawilonu przy al. M. J. Piłsud-
skiego 72 robią wrażenie. Będzie nowocześnie, 
przestronnie, z dostępem do dużego parkingu. 
I o to właśnie chodziło. Szczegóły dotyczące lokali, 
które będą się tam mieściły, nadal są uzgadniane. 
Znajdziemy coś dla i dla ciała, i dla duszy. Na dobrą 
kawę z pysznym ciastkiem też jest szansa.

Zobacz wizualizacje na s. 04

Modernizacje, inwestycje, 
remonty
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Z życia Administracji Domów Spółdzielczych
•	 Wodomierze w budynkach przy ul. Klonowej 2 i 13 zostały 

wymienione.

•	 Przy ul. Cegielnianej 30 pojawiła się nowa piaskownica.

•	 Zakończyło się malowanie klatek schodowych przy ul. Ga-
garina 7.

•	 Ławki i trzepaki w zasobach ADS 1 doczekały się naprawy 
i malowania.

•	 Chodnik wzdłuż budynków przy ul. Kalinowej 13, 17 i 23 
został wyremontowany.

•	 Trwa wymiana obróbek blacharskich i rynien na dachu 
przy ul. Klonowej 11.

Ads 1

Ads 3 •	 Pojawiły się 3 nowe podjazdy dla wózków inwalidzkich.

•	 W 9 piaskownicach piasek doczekał się wymiany.

•	 Naprawionych zostało 28 ławek.

•	 Nieszczelność instalacji gazowych została zlikwidowana w 4 
mieszkaniach.

•	 Zakończyła się przeróbka 16 przyłączy gazowych na zewnątrz 
budynków wraz z montażem skrzynek gazowych.

•	 Przy ul. Wilczej 50, Towarowej 67 i al. Piłsudskiego 70 wymienio-
ne zostały piony i poziomy wodno-kanalizacyjne.

•	 7 tarasów zyskało nowe zadaszenia.

•	 Nawierzchnia asfaltowa została uzupełniona na obszarze ok. 1 
000 m2.

•	 Zakończył się montaż 13 wyłączników przeciwpożarowych.

Ads 3

Ads 2
•	 Przy ul. Zacisze 22 i Broniewskiego 7 trwają remonty 

dachów.

•	 Rozpoczęła się wymiana przewodów zasilających oraz 
tablic licznikowych i piętrowych w budynku przy ul. Li-
cealnej 2.

•	 Zamalowano grafitti na elewacjach budynków przy ul. 
Broniewskiego 5 i 7, Krzywej 1 oraz na szczytowej ścia-
nie po prawej stronie przy Krzywej 9 i na szczytowej 
ścianie po lewej stronie przy Dwornickiego 18.

•	 Lokal użytkowy przy ul. Grunwaldzkiej 104 zyskał nową 
witrynę.

•	 Trwa montaż domofonów na budynkach.

•	 Trwa remont pomieszczenia pod wymiennik ciepła w budynku przy ul. Wschodniej 1c.

Ponadto	wykonywane	są	dalsze	zalecenia	po	przeglądach	wiosennych:

•	 Stare metalowe ogrodzenia sprzed klatek  przy ul. Broniewskiego 7, Wschodniej 1 (pierwsza klatka), Drzewianki 6, Paderewskiego 44 
oraz 45-51 zostały zlikwidowane.

•	 Zapadnięte opaski wokół budynków przy ul. Broniewskiego 5 i 7 (trzecia klatka), Krzywej 9, Grunwaldzkiej 38, 11 Listopada 9 i 18, 3 
Maja 1 oraz S.F. Mazur 3 doczekały się podsypania.

•	 Zniknęły nierówności w chodnikach przy ul. 3 Maja 3, 11 Listopada 13, Wandy 62  i Nosala 3.

Ads 1



03TO i OWO
Osiedlowe

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

Numer	zamknięto	21	lipca	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

informacje

Urlop w górach. Na co powinniśmy uważać?
Góry to piękne, a zarazem bardzo niebezpieczne miejsce, o czym świadczą statystyki Górskiego i Ta-

trzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. O czym musimy pamiętać, wybierając się na górskie 
szlaki?

Nie wychodźmy w góry samot-
nie. Do wędrówki wybierajmy to-
warzyszy o podobnej sile i kondycji 
fi zycznej.
Nie pozostawiajmy nikogo w tyle, 

zawsze utrzymujmy w grupie kon-
takt wzrokowy.
Poinformujmy bliskich lub miej-

sce zakwaterowania o celu wy-
cieczki oraz orientacyjnym czasie 
powrotu.
Nie wyruszajmy w góry przed 

nadejściem zmroku lub przy zapo-
wiadających się złych warunkach 
atmosferycznych.
Zapoznajmy się z komunikatami 

meteorologicznymi, celem oraz 
trasą swojej wędrówki i dopasuj-
my je do swoich możliwości kon-
dycyjnych oraz doświadczenia.
Nie zbaczajmy z wyznaczonych 

szlaków turystycznych.
Kolor szlaku nie zawsze odzwier-

ciedla jego trudność, dlatego za-
bierzmy ze sobą podręczny ple-
cak zaopatrzony w podstawowe 
rzeczy, jak apteczka, latarka, ciepłe 
i nieprzemakalne ubrania, czapka, 
rękawice, żywność i napoje, mapy 
oraz naładowany telefon komór-
kowy.
Po górach chodźmy w odpowied-

nim obuwiu na twardej i nieśliskiej 
podeszwie. Zakładajmy luźne 
ubrania. Zawsze miejmy wolne 
ręce, by móc uchronić się przed 
upadkiem.

Nie zbierajmy w lesie żadnych 
nieznanych nam roślin, jagód, 
grzybów itp.
Uważajmy na zamieszkujące 

w górach dzikie zwierzęta. W razie 
spotkania z nimi zachowujmy się 
spokojnie, nie wpadajmy w pani-
kę, nie rzucajmy w nie kamieniami 
ani gałęziami. Wszystkie takie dzia-

łania wzmagają w nich naturalną 
agresję obronną i mogą stworzyć 
dla nas poważne zagrożenie.
W razie wypadku wezwijmy 

GOPR lub TOPR, udzielmy pierw-
szej pomocy poszkodowanym 
i pozostańmy przy nich do mo-
mentu przybycia ratowników.
Numer ratunkowy w górach: 601 

100 300 - dostępny z każdego te-
lefonu.

Numer ratunkowy w górach: 601 100 300 - dostępny z każdego telefonu.

dyżury
Członkowie	Rady	Nadzorczej	pełnią	dyżur	w	siedzibie	Zarządu	Spółdzielni	w	każdy	pierwszy	poniedziałek	miesiąca	
w	godz.	16-17.	
Antoni	Pietrewicz	i	Zdzisław	Ziarko	czekać	będą	na	Państwa	7	sierpnia.

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.

Materiał	 powstał	 na	 podsta-
wie	 informatora	 „Postępowa-
nie	 w	 sytuacjach	 zagrożeń”	
wydanego	przez	 Straż	 Pożarną	
w	Jaworznie.
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prawo

Członek spółdzielni ma obo-
wiązek przestrzegać prawa, 
czyli zapisów zawartych w ak-
tach prawnych i statucie spół-
dzielni. Każdy członek powi-
nien dbać o dobro spółdzielni 
i umożliwiać jej realizowanie 
zadań statutowych. Wraz z de-
klaracją członkowską należy 
obowiązkowo uiścić opłatę 
wpisową, której wysokość  
ustala spółdzielnia. Maksy-
malna kwota wpisowego nie 
może przekraczać wartości 

najniższego wynagrodzenia 
ogłoszonego przez ministra 
pracy. W praktyce zaś wpisowe 
stanowi zazwyczaj procent tej 
kwoty. Z kolei osoba starająca 
się o uzyskanie spółdzielcze-
go prawa do lokalu powinna 
wnieść swój wkład mieszkanio-
wy, którego wysokość i zasady 
ustalania wynikają z przepisów 
ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych oraz statutu.
Obowiązek	 terminowego	
pokrywania	kosztów	związa-
nych	z	korzystaniem	z	lokalu	
mieszkalnego	 (lub	 użytko-
wego) oznacza konieczność 
wnoszenia opłat z tytułu eks-
ploatacji lokalu, części nieru-
chomości stanowiącej część 
wspólną czy nieruchomości 
będących w posiadaniu spół-
dzielni. Opłaty z tych tytu-
łów kalkulowane i rozliczane 
są w czynszu wnoszonym 
do spółdzielni i powinny być 
wpłacane terminowo. Dotyczy 
to także wszystkich właścicie-
li lokali, którzy nie pozostają 
członkami spółdzielni mieszka-
niowej. Dodać należy, że odpo-
wiedzialność z tytułu opłat za 
korzystanie z lokalu ciąży rów-
nież na osobach pełnoletnich 
stale zamieszkujących lokal 

wraz z członkiem spółdzielni 
czy też uprawnionym do lokalu 
(oprócz jego dzieci), a także na 
osobach faktycznie korzystają-
cych z lokalu.
Obowiązek	 udostępnienia	
lokalu. Każdy członek spół-
dzielni i właściciel lokalu ma 
obowiązek udostępnić swoją 
nieruchomość w sytuacjach 
przewidzianych w art. 61 usta-
wy o spółdzielniach mieszka-
niowych. Chodzi tutaj o oko-
liczności związane z awarią 
wywołującą lub mogącą wy-
wołać szkodę. W tym przypad-
ku właściciel ma obowiązek 
udostępnić lokal w celu jej usu-
nięcia i na czas koniecznych 
napraw. Obejmuje to również 
tzw. okresowe przeglądy stanu 
technicznego, doraźne wyko-
nania przeglądu technicznego 
czy zastępcze wykonywania 
przez spółdzielnię prac obcią-
żających właściciela lokalu (bez 
względu na to, czy jest człon-
kiem spółdzielni). Obowiązek 
udostępnienia lokalu obejmu-
je także wykonanie przez spół-
dzielnię koniecznego remontu, 
przebudowy bądź moderni-
zacji budynku. Warto pamię-
tać, że wszelka niedozwolona 
działalność remontowa i bu-

dowlana prowadzona w lokalu 
lub jej podejrzenie powinny 
być przez służby spółdzielni 
monitorowane, wobec czego 
udostępnienie lokalu w celu 
ustalenia okoliczności zagraża-
jących lub naruszających stan 
budynku i bezpieczeństwo 
innych mieszkańców również 
jest w takim przypadku obo-
wiązkowe.
Obowiązek	 opuszczenia	 lo-
kalu. Po wygaśnięciu tytułu 
prawnego do lokalu miesz-
kaniec ma obowiązek jego 
opuszczenia. Ustawowy ter-
min opuszczenia lokalu powi-
nien być określony w statucie 
spółdzielni, jednak według 
art. 7 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych nie może być 
on krótszy niż trzy miesiące. 
Obowiązkiem członka jest wte-
dy również rozliczenie się ze 
spółdzielnią, w tym np. uregu-
lowanie wszelkich należnych 
zaległości.

Obowiązki członka spółdzielni mieszkaniowej
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

informacje

Tak będzie wyglądał pawilon na Podłężu
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Letnie ciasto z galaretką i owocami
Lato w pełni, sezon na świeże owoce również. Zachęcamy Państwa do spróbowania ciasta, które polu-

bią miłośnicy owoców w najmniej przetworzonej postaci. Dziękujemy za przepis pani Magdzie z Osiedla 
Podłęże.
Ciasto składa się z kruchego 

spodu, sezonowych owoców oraz 
galaretki. Składniki potrzebne do 
zrobienia kruchego ciasta:
• 250 g mąki (np. pszennej torto-

wej)
• 150 g schłodzonego masła
• szczypta soli
• 3 łyżki cukru
• 1 jajko

Formę na tartę o średnicy ok. 24-
26 cm grubo smarujemy masłem. 
Mąkę przesiewamy do miski, 
dodajemy pokrojone w kostecz-
kę zimne masło, sól oraz cukier. 
Rozcieramy składniki palcami lub 
siekamy nożem na desce, aż po-
wstaną drobne okruchy ciasta. 
Dodajemy jajko i ręką zaczynamy 
łączyć składniki w kulę. Gładką 
kulę z ciasta rozpłaszczamy na pla-
cek i wkładamy do lodówki na ok. 
godzinę.
Piekarnik nagrzewamy do 190 

stopni Celsjusza. Ciasto chwilę wy-
gniatamy, aby zrobiło się bardziej 
elastyczne, a następnie rozwałko-
wujemy je na stolnicy na grubość 
ok. 0,5 cm (najlepszą metodą jest 
wałkowanie na papierze do pie-
czenia oprószonym mąką). Ciasto 
razem z papierem przenosimy do 
formy, odwracamy papierem do 
góry i wykładamy nim dno oraz 

boki formy. Papier odklejamy, 
odcinamy nadmiar ciasta. Formę 
wstawiamy do lodówki na czas na-
grzania piekarnika.
Następnie okrywamy ciasto folią 

aluminiową i obkładamy kawałka-
mi jabłka lub innym obciążeniem 
(aby nie podnosiło się podczas 
pieczenia). Wstawiamy do nagrza-
nego piekarnika i pieczemy przez 
15 minut. Po tym czasie usuwamy 

folię wraz z obciążeniem i piecze-
my sam kruchy spód przez ok. 13 
minut na lekko złoty kolor. Wyjmu-
jemy z piekarnika i całkowicie stu-
dzimy w formie.
Przygotowujemy ulubioną ga-

laretkę według przepisu na opa-
kowaniu. Płuczemy i suszymy 
ulubione owoce sezonowe, wsy-
pujemy je do formy z upieczonym 
ciastem i zalewamy galaretką (dla 

lubiących nieco słodszą wersję: 
przed wsypaniem owoców moż-
na wysmarować ciasto dżemem, 
rozpuszczoną czekoladą lub ser-
kiem mascarpone połączonym 
z cukrem i wanilią). Chłodzimy 
w lodówce do stężenia galaretki. 
Ciasto smakuje najlepiej po ok. 5 
minutach od wyjęcia z lodówki. 
Smacznego!

aktualności

Początkiem lipca seniorzy spot-
kali się na wspólnym ognisku, 
które zorganizowali w Geosfe-
rze. Była piękna pogoda, były 
pieczone kiełbaski, a to wszystko 
przy akompaniamencie wspól-
nych śpiewów. Warto dodać, że 
teksty piosenek dla klubowiczów 
napisała jedna z uczestniczek 
zajęć, pani Kazia. Wyczuwamy 
talent!
W połowie lipca rozpoczął się 

cykl spotkań na temat zdrowia. 
Do tej pory odbyły się wykłady 
dotyczące problematyki nietrzy-
mania moczu oraz hirudoterapii, 
czyli leczenia pijawkami. Okazały 
się one bardzo ciekawe i treści-
we, a klubowicze z niecierpliwoś-

cią oczekują kolejnych.
Dzięki uprzejmości stowarzy-

szenia Niezależni z Jaworzna 
seniorzy wzięli także udział 
w zorganizowanym przez nie 
pikniku sąsiedzkim. Tańce pań, 
jak i unikaty, które tworzą na 
zajęciach z rękodzieła, zrobiły na 
piknikowiczach duże wrażenie. 
Gratulujemy!
Wszystkich cichych wielbicieli 

klubu, nieśmiałych i wahają-
cych się, zachęcamy do podjęcia 
pierwszego kroku i przyjścia na 
zajęcia. Więcej informacji doty-
czących bieżącej oferty można 
uzyskać pod numerem telefonu 
720 858 998. Zapraszamy!

Seniorzy bawili się w plenerze
Jak co miesiąc Klub Osiedlowy Podwale może pochwalić się ciekawymi zajęciami, w których brali 

udział jego członkowie.
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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

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.
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SPÓŁDZIELNIA	MIESZKANIOWA

ZARZĄD
al.	Tysiąclecia	2-14,	43-603	Jaworzno
Godziny	pracy:	poniedziałek:	7	-	17 
                      				wtorek	-	piątek:	7	-	15

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

DZIAŁ	TECHNICZNY	I	ADMINISTRACJE
ul.	Paderewskiego	15,	43-600	Jaworzno
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

TELEFON	AWARYJNY:	32	616	20	25
(po	wysłuchaniu	zapowiedzi	Spółdzielni	
proszę	poczekać	na	zgłoszenie	się	pracownika)

ważne numery W
ażne	num

ery

W naszej Spółdzielni już od po-
nad roku trwają prace związane 
z modernizowaniem stanowisk 
wywozu nieczystości. Prócz nowo 
powstających, wyremontowane 
zostało także stanowisko przy ul. 
Paderewskiego, które w okresie 

Wielkanocy zostało podpalone. 
Coraz częściej odbieramy telefo-
ny z informacją, że są Państwo za-
dowoleni z prac, jakie wykonywa-
ne są w Spółdzielni. Bardzo nas 
to cieszy i motywuje do dalszego 
dbania o nasze zasoby.

Nie taka wiata straszna
informacje

Jesteśmy już po pierwszych spot-
kaniach z dzielnicowymi organizo-
wanych w ramach porozumienia, 
które zostało zawarte w maju mię-
dzy jaworznicką policją a naszą 
Spółdzielnią. Duże zainteresowa-
nie, z jakim spotkaliśmy się z Pań-
stwa strony, utwierdza nas w prze-

konaniu, że wypełniają one lukę, 
która powstała po zlikwidowaniu 
komisariatów w dzielnicach. O ter-
minach kolejnych spotkań infor-
mować będziemy na naszej stro-
nie internetowej oraz na drzwiach 
wejściowych budynków.

W trosce o bezpieczeństwo
informacje
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krzyżówka

uśmiechnij się

W	sklepie	AGD:
–	Może	mi	pan	pokazać	sokowirówkę?
–	Wie	pani,	nie	jestem	najlepszy	w	pantomimie.

Przychodzi	pracownik	do	dyrektora:
–	Jestem	zmuszony	prosić	pana	o	podwyżkę,	ponieważ	interesują	się	

mną	trzy	fi	rmy!

–	A	mogę	wiedzieć,	co	to	są	za	fi	rmy?	–	pyta	dyrektor.

–	Elektrownia,	gazownia	i	miejskie	wodociągi.

–	Tato,	kup	mi	ajfona!
–	A	magiczne	słowo?
–	Natalia.
–	Natalia?
–	To	imię	twojej	kochanki.
–	…	etui	też	potrzebujesz?

Przychodzi	hydraulik	do	cukierni:
–	Ciastko	poproszę.
–	A	jakie?
–	Rurkę.

Blondynka	 rozpoczęła	 pracę	 jako	 szkolny	 psycholog.	 Ju
ż	 pierwszego	 dnia	 zauważa	

chłopca,	który	nie	biega	po	boisku	z	innymi,	tylko	stoi	samotnie.	Podchodzi	do	niego	

i	pyta	z	troską:
–	Dobrze	się	czujesz?
–	Dobrze.
–	To	dlaczego	nie	biegasz	razem	z	innymi	chłopcami?

–	Bo	jestem	bramkarzem.

Litery z pól ponumero-
wanych od 1 do 10 dadzą 
rozwiązanie krzyżówki, które 
należy przesłać pocztą elek-
troniczną na adres otio@
smgornik-j.pl do 10 sierpnia. 
W temacie prosimy wpisać 
„Krzyżówka nr 7/2017”. 
Wśród uczestników, którzy 
nadeślą prawidłowe roz-
wiązanie, rozlosujemy talon 
o wartości 50 zł na artykuły 
spożywcze (bez alkoholu) 
ufundowany przez Macieja 
Bochenka, przewodniczącego 
Rady Nadzorczej.
Uwaga! Wysłanie rozwiąza-

nia jest jednoznaczne z wy-
rażeniem zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych dla 
celów redakcyjnych. Z udzia-
łu w losowaniu wyłączeni 
są dłużnicy oraz pracownicy 
S.M. „Górnik” w Jaworznie.
Nagrodę za rozwiązanie 

krzyżówki nr 6/2017 otrzy-
muje pani Halina Gierałt. 
Gratulujemy!

nasi najemcy

Usługi 
krawieckie

Przedstawiamy panią Wiolettę, która od ok. 10 lat 
służy swoimi umiejętnościami krawieckimi miesz-
kańcom naszego miasta. Lokal pani Wioletty mie-
ści się na Osiedlu Podłęże, tuż obok administracji, 
w bloku przy al. M. J. Piłsudskiego 36. Można tutaj 
oddać swoje ubrania do naprawy lub wszelkiego 
rodzaju przeróbek. Zapraszamy!


