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Inwestycja z myślą o mieszkańcach 

 Jak wiemy, był on budowlą już 
nieco wiekową. Jego estetyka, 
na tle pozytywnych zmian na 
osiedlu, dzisiaj mogłaby jedynie 
„straszyć” mieszkańców i poten-
cjalnych klientów. Mając na wzglę-
dzie to oraz fakt, że jest to mienie 
Spółdzielni, podjęta została de-
cyzja o przystąpieniu do szeroko 
rozumianej rewitalizacji dawne-
go pawilonu znanego też jako 
„Pewex”. Efekt końcowy? Mamy 
nadzieję, że będzie zaskakujący 
dla lokalnej społeczności. Po-
wstanie bowiem piękny, bardzo 

nowoczesny obiekt handlowo-
-usługowy, wzbogacony o atrybu-
ty charakteryzujące współczesne 
galerie handlowe. Dwie kondyg-
nacje w układzie pasażu, wzdłuż 
którego rozmieszczone będą 
lokale handlowe i usługowe 
oraz szerokie schody i dwie win-
dy wspomagające wewnętrzną 
komunikację sprawią, że korzy-
stanie z nowego obiektu będzie 
czystą przyjemnością. Krótko 
mówiąc, budujemy obiekt nie za 
duży i nie za mały, ale w sam raz 
na szybkie zakupy, dobrą kawę 

oraz wizytę choćby u fryzjera, 
kosmetyczki czy w pralni. Do-
datkowo zintegrowanie naszej 
minigalerii z dużym parkingiem 
dla klientów oraz urozmaicona 
oferta handlowo-usługowa spo-
wodują, że polubimy to miejsce, 
a sam obiekt będzie tętnił życiem 
i stanie się wizytówką zarówno 
Podłęża, jak i całej Spółdzielni.
Redakcja biuletynu „Osiedlowe 

To i Owo” na bieżąco będzie infor-
mować o postępach rewitalizacji.

Zapewne	 wszyscy	 mieszkańcy	 osiedla	 Podłęże	 do-
strzegli,	 że	 podjęte	 zostały	 prace	 budowlane	w	daw-
nym	pawilonie	handlowym	przy	al.	M.	J.	Piłsudskiego.	
Tym	 samym	 żegnamy	 się	 ostatecznie	 z	 pawilonem	
i	jego	dotychczasowym	wyglądem.
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Z życia Administracji Domów Spółdzielczych
•	 Chodnik przy ul. Kalinowej 6 doczekał się na-

prawy.

•	 Zakończyła się wymiana obróbek blacharskich 
i rynien na dachu budynku przy ul. Klonowej 11.

•	 Konserwatorzy dokonują corocznych przeglą-
dów wentylacji oraz prób szczelności instalacji 
gazowych.

•	 Rozpoczęły się także przeglądy instalacji elek-
trycznych pod względem skuteczności zerowa-
nia w mieszkaniach.

Ads 1

Ads 3

•	 Trwa termomodernizacja budynków oraz wymiana 
wodomierzy.

•	 Graffiti przy al. M. J. Piłsudskiego 42 oraz ul. Towaro-
wej 67 zostały zamalowane.

•	 Rozpoczął się montaż domofonów na budynkach.

•	 Oświetlenie w windach jest sukcesywnie wymienia-
ne na ledowe.

•	 W siedmiu lokalizacjach zostały wykonane utwardze-
nia pod nowe stanowiska kontenerowe.

•	 Przy ul. Fredry powstały nowe miejsca parkingowe.

Ads 3

Ads 2
•	 Zadaszenia kominowe przy ul. Broniewskiego 7 zostały wy-

mienione.

•	 Zakończyła się wymiana przewodów zasilających oraz tablic 
licznikowych i piętrowych przy ul. Licealnej 2.

•	 Przy ul. Dwornickiego 18a pojawiło się nowe stanowisko 
kontenerowe, a po pożarze wymieniona została konstrukcja 
wiaty na terenie stanowiska przy ul. Paderewskiego 45-51.

•	 Trwa montaż domofonów na budynkach.

•	 Teren przy pl. św. Jana 1 został utwardzony.

•	 Między ul. Drzewianki 6 a Paderewskiego 44 stanęła pia-
skownica z dwoma bujaczkami dla dzieci.

•	 Zgodnie z decyzją jaworznickiego wydziału ochrony środo-
wiska drzewa przy ul. Podwale 53-59 oraz Krzywej 11 zostały 
wycięte.

•	 Dwa ciągi schodów przy ul. 3 Maja 6-14 doczekały się remon-
tu.

Ads 1
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Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie
Biuro	reklamy:	32 615 55 43 
Nakład:	8	500	sztuk

Numer	zamknięto	25	sierpnia	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

Co na nas czyha na ziemi i w powietrzu
czyli o wypadkach oraz zagrożeniach biologicznych i chemicznych

Rozwój motoryzacji i transportu drogowego, budowa sieci szybkich dróg i autostrad, a co za tym idzie 
coraz większa ilość samochodów na ulicach niosą za sobą możliwość wystąpienia katastrof drogowych. 
Mogą nam zagrażać nawet wypadki o charakterze biologiczno-chemicznym. Co wówczas robić?

 Jeśli jesteś świadkiem wypadku 
drogowego:
• wszystkie czynności związane 

z niesieniem pomocy do mo-
mentu przybycia specjalistycz-
nych służb staraj się wykonywać 
spokojnie i z rozwagą,
• zabezpiecz miejsce wypadku 

swoim pojazdem: włącz światła 
awaryjne i postojowe, a w nocy 
oświetl miejsce zdarzenia swoimi 
światłami mijania. Dodatkowo 
ustaw trójkąt ostrzegawczy,
wyłącz zapłon w uszkodzonych 

pojazdach,
• wezwij służby ratownicze, 

dzwoniąc pod numer 112 lub 
przez CB radio. W przekazywanej 
im informacji określ miejsce zda-
rzenia, na autostradzie jej numer 
i kilometr, ilość poszkodowanych 
oraz ich stan,

• rozpocznij udzielanie pierw-
szej pomocy ofiarom wypad-
ku. Nie wyciągaj ich na siłę 
z pojazdów, jeśli nie ma takiej 
konieczności. Takie działanie 

może im zaszkodzić! Jeżeli są 
przytomne, postaraj się z nimi 
rozmawiać. Gdy stwierdzisz 
brak pulsu i oddechu, jeżeli to 
potrafisz, rozpocznij resuscy-
tację krążeniowo-oddechową. 
Zachęć do pomocy osoby, które 
znalazły się w pobliżu. Pamiętaj, 
że pierwsze 4 minuty są naj-
ważniejsze dla uratowania życia 
ofiar wypadku,
• po przybyciu pogotowia po-

informuj ratowników o swoich 
działaniach.
Większość zagrożeń o charak-

terze biologicznym i chemicz-
nym może nastąpić, gdy do 
środowiska uwolnią się niebez-
pieczne ilości substancji tok-
sycznych. Może się to zdarzyć 
na skutek nieprzewidzianych 
awarii i katastrof lub klęsk ży-
wiołowych spowodowanych 
przez obiekty stałe (zakłady 

chemiczne, magazyny i skład-
nice) oraz ruchome (cysterny 
samochodowe i kolejowe). Za-
grożone jest wówczas zarówno 
środowisko, jak i zdrowie oraz 
życie mieszkańców żyjących 
w pobliżu zdarzenia.
 Na cysternach przewożących 

substancje niebezpieczne znaj-
dują się prostokątne, pomarań-
czowe tablice z czarnymi, cyfro-
wymi napisami oznaczającymi 
rodzaj niebezpiecznych sub-
stancji według międzynarodo-
wych oznaczeń. Umieszczone 
są one z tyłu i z przodu pojazdu.
Na działanie substancji tok-

sycznych jesteśmy narażeni po-
przez wdychanie ich i spożywa-
nie skażonego jedzenia, wody 
lub lekarstw, dotykanie lub 
wchodzenie w jakikolwiek inny 
kontakt ze skażonymi rzeczami.
Może się zdarzyć, że nie bę-

dziesz w stanie zobaczyć lub 
wyczuć niczego nietypowego:
• gdy zauważysz ludzi wymio-

tujących, w konwulsjach i zdez-
orientowanych, natychmiast 
poinformuj służby medyczne 
oraz policję. Jak najszybciej 
opuść to miejsce i szukaj pomo-
cy medycznej. Zdejmij z siebie 
ubranie, odpowiednio je za-
bezpiecz, przemyj pod bieżącą 
wodą usta i nos, weź prysznic,
• w czasie niebezpiecznego 

zdarzenia o charakterze che-
micznym lub biologicznym 
władze wydadzą odpowiednie 
instrukcje,
• możesz zostać poproszony 

o ewakuowanie się, udanie się 
w wyznaczone miejsce, usta-
wienie się pod wiatr lub poza-
mykanie okien, drzwi, zatkanie 
kominów wentylacyjnych i po-
zostanie w mieszkaniu,
• pamiętaj, że nie wolno spo-

żywać wody nieznanego pocho-
dzenia, szczególnie z odkrytych 
studni, ani żywności, która mia-
ła kontakt z substancjami tok-
sycznymi,
• nie spożywaj plonów ze swo-

jego ogródka oraz mleka od 
krów, dopóki nie będą zbadane 
przez stację sanitarno-epide-
miologiczną,
• pozyskaj informacje od lokal-

nych władz o sposobie odkaża-
nia ziemi i budynków.

Materiał	 powstał	 na	 podsta-
wie	 informatora	 „Postępowa-
nie	 w	 sytuacjach	 zagrożeń”	
wydanego	przez	 Straż	 Pożarną	
w	Jaworznie.
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Do tej pory zawory gazu znaj-
dowały się w pomieszczeniach 
piwnicznych. Nie wszyscy loka-
torzy wiedzieli, gdzie one są. 
Z reguły dostęp do piwnic jest 
utrudniony, zwłaszcza dla ludzi 
z zewnątrz. Czas odcięcia gazu 

zależał zatem od czasu poko-
nania kraty, kłódek, zamków 
itp. Podczas pożaru lub roz-
szczelnienia instalacji gazowej 
liczy się czas. Mając na uwa-
dze bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców, w ramach dzia-

łań prewencyjnych postano-
wiliśmy zmienić usytuowanie 
zaworów gazowych z pomiesz-
czeń piwnicznych na łatwe do 
zlokalizowania skrzynki znaj-
dujące się przy wejściu do każ-
dej klatki schodowej. Skrzynki 

są widoczne. Ich otwarcie na-
stępuje poprzez przekręcenia 
zamka np. śrubokrętem pła-
skim, zwykłym kluczem lub na-
wet palcem. W środku znajduje 
się zawór kulowy, który należy 
przekręcić.  
Wyprowadzenie zaworów 

przebiega według harmo-
nogramu. Nie są to prace 
wykonywane przez naszych 
konserwatorów, lecz przez ze-
wnętrzną fi rmę, a samego pod-
łączenia dokonują pracownicy 
Polskiego Górnictwa Naftowe-
go i Gazownictwa SA. W tym 
roku realizujemy kolejny etap 
wyprowadzania zaworów gazu 
dla zwiększenia naszego bez-
pieczeństwa. Niestety postęp 
prac zależy od dyspozycyjności 
PGNiG SA.
Drogi lokatorze, pamiętaj! 

Jeżeli widzisz zagrożenie po-
żarowe lub wyczuwasz zapach 
gazu, to zareaguj i odetnij gaz. 
Nie czekaj na służby ratowni-
cze. Liczy się czas. Twoje działa-
nie wpłynie na bezpieczeństwo 
innych ludzi oraz ich dobytku.

Przypominamy	o	trwa-
jącym	do	końca	sierpnia	
konkursie	plastycznym	
dla	naszych	najmłod-
szych	spółdzielców.

Regulamin konkursu ry-
sunkowego „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 malun-
ku w formacie A4.

3. Prace należy składać 
w Administracjach Domów 
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 
informację o wyrażeniu 
zgody na zamieszczenie 
skanu rysunku lub malunku 
na stronach internetowych 
i profi lach społecznościo-
wych Spółdzielni.
4. Zwycięzcę konkursu wyło-

ni jury wybrane przez Zarząd 
Spółdzielni spośród pięciu 
prac, które uzyskają najwię-
cej polubień na profi lach 
społecznościowych Spółdziel-
ni oraz „Osiedlowe To i Owo” 
do miesiąca od zakończenia 
konkursu.
5. Przewidziane są nagrody-

-niespodzianki.

Na skutek pożarów mieszkań, jakie miały miejsce w poprzednich latach w naszych zasobach, postano-
wiliśmy przenieść zawory gazu z pomieszczeń piwnicznych na zewnątrz budynków. Dzięki temu zwiększa 
się bezpieczeństwo użytkowania naszych lokali.

poznajmy się

Autor powyższego teks-
tu jest członkiem Rady 
Osiedla Stałego, społecz-
nikiem dbającym o bez-
pieczeństwo ludzi miesz-
kających w zasobach SM 
„Górnik” w Jaworznie. Pan 
Mariusz jest absolwentem 
Uniwersytetu Śląskiego, 
Politechniki Krakowskiej 
oraz Wyższej Szkoły Za-
rządzania Ochroną Pracy 
w Katowicach. Jako na-
uczyciel zajmuje się edu-
kacją uczniów, a jako pra-
cownik służby BHP dba 
o zdrowie i bezpieczeń-
stwo innych. Interesuje 
się muzyką i wspinaczką 
górską.

Mariusz 
Dziubanik

Pokażcie 
nam wakacje
swoich 
marzeń

Wyprowadzenie zaworów gazu na zewnątrz budynku
informacje

konkurs

	Mariusz	Dziubanik	
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ogłoszenia drobne

Zamieść	ogłoszenie	w	miesięczni-
ku		"Osiedlowe	To	i	Owo".		Aktu-
alny	cennik	dostępny	na	stronie	

otio.smgornik-j.pl.

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

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

tel. 733 160 169

Sprzedam	piec	elektryczny	
z	piekarnikiem	jeszcze	nie	używany,	
możliwa	niska	cena	do	uzgodnienia.	

tel. 696 413 240 

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

Numer	1	w	Jaworznie.
Wspieraj	lokalną	przedsiębiorczość.

www.hala-taxi.pl
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Zdrowe wegańskie krakersy
Jeśli lubicie czasem coś pochrupać, proponujemy wam zdrowszą alternatywę dla czipsów i palusz-

ków: kruche, aromatyczne krakersy, których przygotowanie zajmuje kilka minut. Przepis od pani Justyny 
z osiedla Podłęże.

Składniki:
190 g mąki pszennej (jeśli 

chcecie, aby krakersy były 
bardziej chrupiące, to mąkę 
pszenną wymieszajcie pół na 
pół z mąką kukurydzianą),
90 ml wody,
2 łyżki oleju,
3 łyżki ulubionych ziaren 

(sezamu, maku czy siemienia 
lnianego),
3/4 łyżeczki soli,
łyżeczka cukru,
łyżeczka słodkiej papryki wę-

dzonej,

pół łyżeczki pieprzu,
szczypta chili.

Suche składniki wymieszać, 
dodać wodę i olej. Zagnieść 
powstałe ciasto i włożyć do 
lodówki na 15 minut. Następ-
nie cienko je rozwałkować, 
pokroić na romby lub trójką-
ty, wedle upodobania. Piec 
w piekarniku ok. 15-17 minut 
w temperaturze 190 stopni C. 
Przechowywać w szczelnym 
pudełku, o ile coś zostanie na 
później. Smacznego!

Członkowie	Rady	Nadzorczej	pełnią	dyżur	w siedzibie	Zarządu	Spółdzielni	w każdy	pierwszy	poniedziałek	miesiąca	
w godz.	16-17.	Teresa	Karpik	i Stanisław	Rodzik	czekać	będą	na	Państwa	4	września.

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.

dyżury

prawo

Jak przepisać dom czy mieszkanie?
Często z tym zwlekamy, bo nie wiemy, jak się do sprawy zabrać. Okazuje się jednak, że przepisanie aktu 

własności domu lub mieszkania na kogoś innego nie jest skomplikowane, a do wyboru mamy kilka opcji.

Testament. Takie „przepi-
sanie” majątku to decyzja na 
wypadek śmierci. Oznacza to, 
że póki właściciel domu żyje, 
nieruchomość należy do nie-
go. Po jego śmierci, jeśli testa-
ment sporządzono skutecz-
nie, osoba w nim wymieniona 
obejmuje wskazany majątek, 
staje się więc spadkobiercą.
Darowizna.	 W ten sposób 

właściciel domu za swojego 
życia „przepisuje” swój mają-
tek, a obdarowany staje się 
jego właścicielem. Darowizny 
nieruchomości możemy do-
konać wyłącznie przed nota-
riuszem.
Spadek i darowizna to formy 

nabycia majątku, które pod-
legają podatkowi od spad-
ków i darowizn. W przypad-

ku rodziców i dzieci zarówno 
darowizna, jak i spadek nie 
wywołują konieczności za-
płaty podatku. Chociaż są 
oczywiście wyjątki związane 
z momentem otwarcia spad-
ku, czyli chwilą zgonu spad-
kodawcy. Dla zwolnienia od 
podatku istotne jest powia-
domienie urzędu skarbowego 
w terminie półrocznym o na-
byciu majątku.
Umowa	 dożywocia. To 

bardzo pożyteczna umowa, 
mocą której właściciel prze-
nosi własność nieruchomości 
na drugą osobę, a ta w za-
mian zostaje zobowiązana do 
świadczenia określonych 
czynności na rzecz swojego 
dobroczyńcy („przepisują-
cego” majątek) - tzw. wzięcia 

go na domownika, zapewnie-
nia wiktu i opierunku, ciepła 
w zimie i bezpieczeństwa. 
Najprościej mówiąc, póki nasz 
dobroczyńca żyje, należy się 
nim opiekować. Atrakcyjność 
tego „przepisania” majątku 
wynika również z faktu, że 
wartość przedmiotu umowy 
dożywocia nie wpływa na 
rozliczenia spadkowe w przy-
szłości.

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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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	CZŁONKOWSKO-PRAWNY:
telefon:	32	615	57	57
e-mail:	czlonkowski@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

KLUB	OSIEDLOWY	PODWALE
ul.		Grunwaldzka	106,	43-600	Jaworzno
telefon:	720	858	998
e-mail:	klubseniora@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

Lato w Klubie Seniora
informacje

Choć to okres wyjazdów, klubowicze bardzo cie-
kawie i kolorowo wypełnili swój wakacyjny czas 
spędzony w Klubie Osiedlowym Podwale.

25 lipca wybrali się na wy-
cieczkę do Doliny Będkow-
skiej. Pogoda tego dnia nie 
zachęcała do aktywności na 
świeżym powietrzu, ale se-
niorom żadna aura niestrasz-
na, więc uzbrojeni w dobre 
humory wyruszyli na spacer 
w kierunku Sokolicy. Nagrodą 
za dzielne podążanie szlakami 
było wspólne biesiadowanie 
przy ognisku, które zwieńczyło 
cały wyjazd.
Dwa dni później klubowicze 

wzięli udział wykładzie pt. 
„Profi laktyka chorób układu 
krążenia i pierwsza pomoc 
dla seniora”, który cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem 
- sala była pełna. Każdy mógł 
spróbować na manekinie 
udzielenia pierwszej pomo-
cy za pomocą defi brylatora. 
Wszyscy dostali również przy-
datne gadżety w postaci ręka-
wiczek i maseczek zamknię-
tych w poręcznym breloczku, 
dzięki czemu w przypadku 

nagłej konieczności będą mo-
gli bez obaw udzielić pierwszej 
pomocy poszkodowanemu.
1 sierpnia zorganizowany zo-

stał kolejny wakacyjny wykład, 
tym razem o tematyce prze-
mocy w rodzinie. Uczestnicy 
zostali poinformowani o tym, 
jakie działania powinny być 
podejmowane i jak się bronić 
w kontakcie z takim rodzajem 
przemocy.
28 sierpnia seniorzy wzięli 

udział w Senioraliach, które 
odbyły się na jaworznickich 
plantach, zachęcając do zapo-
znania się z ofertą klubu.
Natomiast na zajęciach sta-

cjonarnych panie zgłębiały 
tajniki nowych technik w rę-
kodziele artystycznym: zimną 
porcelanę, kwiaty z rajstop, bi-
żuterię koralikową oraz obraz-
ki z prasowanych koralików.
A już 14 września od godz. 16 

zapraszamy do skorzystania 
z bezpłatnych porad praw-
nych.
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krzyżówka

uśmiechnij się

–	Jakie	było	twoje	najgłupsze	marzenie	z	dzieciństwa?

–	Być	dorosłym.

Uradowana	żona	chwali	się	mężowi:
–	Mam	prawo	jazdy!	Teraz	zwiedzimy	cały	świat!
Na	to	mąż:
–	Ten	czy	tamten?

–	Mamo!	Ojciec	spadł	ze	schodów!
–	I	co	powiedział?
–	Przekleństwa	ominąć?
–	Tak!
–	To	spadał	w	milczeniu…

–	Tato,	a	co	to	jest	urlop?
–	Urlop,	synku,	to	kilkanaście	dni	w	roku,	kiedy	przestaje	s

ię	robić	to,	

co	każe	szef,	a	zaczyna	robić	to,	co	każe	żona.

–	No	cześć,	jak	tam	twoja	bezsenność?
–	Byłem	u	lekarza.
–	I	co	zalecił?
–	Walnąć	sobie	pięćdziesiątkę	przed	snem.
–	I	co?	Pomaga?
–	Średnio.	Wczoraj	kładłem	się	osiem	razy.

–	No	cześć,	jak	tam	twoja	bezsenność?

Siedzi	sobie	dwóch	wariatów.	Jeden	z	nich	bawi	się	sznurk
iem.	Drugi	

pyta:
–	Co	robisz?
–	Szukam	końca.
–	Nie	znajdziesz.
–	Dlaczego?
–	Bo	odciąłem.

Litery z pól ponumerowanych 
od 1 do 11 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które należy przesłać 
pocztą elektroniczną na adres 
otio@smgornik-j.pl do 10 wrześ-
nia. W temacie prosimy wpisać 
„Krzyżówka nr 8/2017”. Wśród 
uczestników, którzy nadeślą pra-
widłowe rozwiązanie, rozlosuje-
my talon o wartości 50 zł na ar-
tykuły spożywcze (bez alkoholu) 
ufundowany przez Macieja Bo-
chenka, przewodniczącego Rady 
Nadzorczej.
Uwaga! Wysłanie rozwiązania 

jest jednoznaczne z wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych 
osobowych dla celów redakcyj-
nych. Z udziału w losowaniu wy-
łączeni są dłużnicy oraz pracow-
nicy S.M. „Górnik” w Jaworznie.
Nagrodę za rozwiązanie krzy-

żówki nr 7/2017 otrzymuje pani 
Barbara Szymiec. Gratulujemy!

nasi najemcy

Artus: salon pielęgnacji 
psów i kotów 

Wszystkich posiadaczy 
czworonogów, które wymagają 
pielęgnacji profesjonalnego 
fryzjera, zapraszamy do salonu 
groomerskiego Artus na 
osiedlu Podłęże przy al. M. J. 
Piłsudskiego 30. Właścicielka, 

sympatyczna pani Kasia, dokłada 
wszelkich starań, aby nie tylko 
opiekunowie, ale i ich pupile 
wychodzili z salonu zadowoleni. 
Więcej informacji pod adresem 
www.psifryzjerjaworzno.pl.


