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Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom naszych mieszkańców, 
odświeżyliśmy stronę internetową 
Spółdzielni (www.smgornik-j.pl) i od 
ponad miesiąca uzupełniamy ją 
aktualnościami związanymi z wy-
darzeniami w naszych zasobach. 

Zachęcamy do korzystania z tej 
formy uzyskiwania ważnych dla 
Państwa informacji, a także do 
polubienia i śledzenia naszego 
fanpage'a na portalu społecz-
nościowym Facebook (Spółdziel-
nia Mieszkaniowa Górnik w Ja-

worznie). Liczymy, że ta zmiana 
w znacznym stopniu przyczyni 
się do zwiększenia wśród na-
szych mieszkańców wiedzy o bie-
żących pracach, które prowadzo-
ne są na ich nieruchomościach.

Wynajem lokali w pawilonie na Podłężu

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą najmu lokali w rewitalizowanym 
pawilonie handlowym przy al. M. J. Piłsudskiego 72.

Czytaj na s. 06



02 TO i OWO
Osiedlowe

informacje

Z życia Administracji Domów Spółdzielczych
•	 W budynkach przy ul. Kalinowej 10 i 13 pojawiły się nowe 

tablice ogłoszeniowe.

•	 Na placu zabaw przy ul. Starowiejskiej 17 od strony Kali-
nowej 10 została zamontowana nowa furtka.

•	 Trwa naprawa wytypowanych balkonów na terenie 
osiedla.

•	 W budynku przy ul. Partyzantów 38 trwają prace związa-
ne z wymianą instalacji elektrycznej.

•	 Po wichurze 5 października połamane gałęzie i drzewa 
zostały usunięte.

•	 Konserwatorzy dokonują w mieszkaniach corocznych 
przeglądów wentylacji, prób szczelności instalacji ga-
zowych oraz elektrycznych pod względem skuteczności 
zerowania.

•	 Zakończyły się przeglądy jesienne.

Ads 3
•	 Remont kominów na budynku przy al. M. J. Piłsudskiego 50 dobiegł 

końca.

•	 Trwają prace remontowe części połaci dachowych i kominów w blo-
ku przy al. M. J. Piłsudskiego 22.

•	 Rozpoczął się montaż głównych wyłączników przeciwpożarowych 
w budynkach przy al. M. J. Piłsudskiego 50, 52, 54 i 56.

•	 Konserwatorzy dokonują przeglądów instalacji gazowych oraz elek-
trycznych w mieszkaniach.

•	 Na bieżąco usuwane są połamane i powalone drzewa.

•	 Na klatkach schodowych przy al. M. J. Piłsudskiego trwa wymiana 
oświetlenia na nowoczesne, energooszczędne lampy typu LED.

•	 Dobiegają końca prace związane z termomodernizacją budynków.

•	 Przy ul. Podwale 53-59 zostało wykonane utwardzenie terenu wraz 
z miejscem na stanowisko kontenerowe, a cały obszar jest zabezpieczo-
ny szlabanem.

•	 Kontynuowany jest projekt wspierania mieszkańców Spółdzielni w mon-
tażu domofonów.

•	 Klatki schodowe przy ul. 11 Listopada 14 zostały odmalowane.

•	 Zakończył się pierwszy etap remontu chodnika na osiedlu Wandy

•	 Na ścianach szczytowych budynków przy ul. 11 Listopada 18 oraz 3 Maja 
1 i 3 pojawiło się oświetlenie zewnętrzne.

•	 Przewody zasilające,  rozdzielnice piętrowe oraz tablice licznikowe w bu-
dynku przy ul. 11 Listopada 13 doczekały się wymiany.

•	 Przy ul. Wandy 68 rozpoczęła się adaptacja lokalu użytkowego na miesz-
kanie.

•	 Odbył się jesienny przegląd stanu technicznego budynków, terenów wo-
kół nich oraz drzewostanu na obszarach administrowanych przez ADS 2.

•	 Najbliższe otoczenie budynku przy ul. Paderewskiego 44, w tym stano-
wisko kontenerowe oraz urządzenia zabawowe dla dzieci, jest teraz mo-
nitorowane dzięki nowym kamerom.

Ads 1

Ads 3

Ads 2
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Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie
Biuro	reklamy:	32	615	55	43	
Nakład:	8	500	sztuk

Numer	zamknięto	24	października	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.

TO i OWOTO i OWO
OsiedloweOsiedlowe

Joanna Bochenek - Olińska
Redaktor Naczelna

otio@smgornik-j.pl
535 214 087

informacje

Wypadki radiologiczne:
czym są i jak się przed nimi chronić?

Wypadki radiologiczne mogą się zdarzyć wszędzie tam, gdzie materiały radioaktywne są używane, skła-
dowane lub transportowane: w elektrowniach jądrowych, szpitalach i uniwersyteckich laboratoriach ba-
dawczych, zakładach przemysłowych, na drogach czy liniach kolejowych. Są one niebezpieczne z powodu 
szkodliwego oddziaływania niektórych typów promieniowania na komórki ciała. Im dłużej dana osoba 
jest narażona na promieniowanie, tym większe jest zagrożenie.

Ludzie każdego dnia pochłaniają 
dawkę promieniowania ze słoń-
ca, radioaktywnych pierwiast-
ków w glebie i skałach, urządzeń 
domowych, jak telewizory czy ku-
chenki mikrofalowe oraz rentge-
nowskich urządzeń medycznych 
i dentystycznych. Promieniowa-
nie nie jest wykrywalne przez 
wzrok, węch ani żaden inny organ 
zmysłu.
By minimalizować skutki pro-

mieniowania, muszą Państwo 
wiedzieć, że istnieją trzy czynniki, 
które o tym decydują, a mianowi-
cie:
• odległość - im jest większa po-

między człowiekiem a źródłem 
promieniowania, tym mniejszą 
dawkę promieniowania człowiek 
otrzyma. W razie poważnych 
awarii jądrowych władze prawdo-
podobnie będą wzywać do ewa-
kuacji, aby oddalić się od źródła 
promieniowania;
• osłona - im bardziej ciężkie i gę-

ste materiały pomiędzy człowie-
kiem a źródłem promieniowania, 
tym lepiej. Dlatego lokalne wła-
dze mogą doradzić pozostanie 
w domu, o ile wypadek nie wy-
darzył się w pobliskiej elektrowni 
atomowej. W wielu wypadkach 
ściany domu są wystarczającą 
osłoną w celu zabezpieczenia 
ludzkiego zdrowia;
• czas -  większość zdarzeń radio-

aktywnych stosunkowo szybko 
traci natężenie promieniowania. 
Ograniczenie czasu przebywania 
w zasięgu zagrożenia zmniejszy 
pochłoniętą dawkę promienio-
wania. Po wystąpieniu zagrożeń 

radiologicznych władze będą 
monitorowały wszystkie wypadki 
pojawienia się promieniowania 
i określały, kiedy miną.
Podczas wydarzenia:
• Zachowujemy spokój. Nie 

wszystkie wypadki związane 
z wydostaniem się substancji 
promieniotwórczych są dla nas 
niebezpieczne. Wypadek może 
dotyczyć obszaru zakładu i nie 
powodować żadnych zagrożeń 
zewnętrznych. Nasłuchujemy 
w radiu i telewizji oficjalnych ko-
munikatów. Jeśli to zalecane, po-
zostajemy w domu.
• Zabezpieczamy zwierzęta lub 

zabieramy je do domu.
• Zabezpieczamy i zamykamy 

drzwi i okna.
• Wyłączamy wentylację, ogrze-

wanie nawiewowe itp.

• Zamykamy (uszczelniamy) za-
suwy piecowe i kominowe.
• Udajemy się do piwnicy lub 

innych pomieszczeń poniżej po-
wierzchni gruntu i pozostajemy 
w nich do czasu, aż władze ogło-
szą, że jest już bezpiecznie.
• Jeśli musimy wyjść na zewnątrz, 

zakrywamy usta i nos mokrym 
ręcznikiem. Bądźmy przygotowa-
ni do ewakuacji lub schronienia 
się w domu na dłuższy czas.
• Przechowujemy żywność 

w szczelnych pojemnikach lub 
w lodówce.
• Niezabezpieczoną żywność 

przed schowaniem dokładnie 
opłukujemy.
• Rezygnujemy ze spożywania 

owoców, warzyw i wody z nie-
pewnych źródeł.
• Gdy wracamy do miejsca 

schronienia z zewnątrz, spłukuje-
my i zmieniamy odzież oraz obu-
wie, dokładnie myjemy też całe 
ciało.
• Rzeczy noszone na zewnątrz 

wkładamy do plastikowej torby 
i szczelnie ją zamykamy.
• Postępujemy zgodnie z zalece-

niami określonymi przez władze 
i służby ratownicze do czasu od-
wołania zagrożenia skażeniem 
promieniotwórczym.
• Nie używamy telefonu, jeśli nie 

jest to konieczne, bo linie telefo-
niczne mogą być potrzebne do 
prowadzenia akcji ratowniczej.

Materiał	 powstał	 na	 podsta-
wie	informatora	„Postępowanie	
w	 sytuacjach	 zagrożeń”	 wyda-
nego	 przez	 Komendę	 Miejską	
Państwowej	 Straży	 Pożarnej	
w	Jaworznie.

fot. pixabay
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Jedną z pierwszych sytuacji, 
w których musimy dokładnie 
przeanalizować swoje oczekiwa-
nia co do tego, jak mają wyglą-
dać nasze przyszłe losy, 
są wybory szkolne. 
Podczas wybie-
rania przewod-
n i c z ą c e g o 
szkolnej rady 
u c z n i o w -
skiej musi-
my zwrócić 
uwagę nie 
tylko na pro-
gramy wy-
borcze kan-
dydatów, ale 
także na szcze-
góły ukazujące czy 
każdy z nich ma cechy 
menadżera. Dobrze zor-
ganizowana kampania, łatwość 
kontaktowania się z tłumem, 
kreatywność, zaradność i praco-

witość to jedne z wielu cech nie 
tylko dobrego przewodniczące-
go, ale i lidera. Jako młodzi ludzie 
nie zwracamy na to dużej uwagi, 
ale przecież wybory do samorzą-
du szkolnego to nie tylko świetna 
zabawa i sztuka rywalizacji, ale 
przygotowanie do głosowania 
w dorosłym życiu.
Wybór przywódcy to bardzo 

ważna kwestia, której nie należy 
ani ignorować, nie cho-

dząc na wybory, ani 
lekceważyć, gło-

sując na pierw-
szego lepszego 
k a n d y da t a . 
Mając świa-
domość, jak 
ukierunko -
wane są na-
sze poglądy, 
powinniśmy 

wybierać kan-
dydata i partię, 

które odpowiada-
ją nam najbardziej, 

a do całej magii tych 
mechanizmów przyzwycza-

ja nas szkoła.
Oczywiście są wybory, do któ-

rych nie jesteśmy zmuszani ani 

namawiani. Przyjaciół czy part-
nera wybieramy so-
bie sami, czerpiąc 
z tego przyjem-
ność nie do opisa-
nia. Wybór osób, 
którymi się ota-
czamy, jest jednym 
z najważniejszych 
(o ile nie najważniej-
szym) w naszym 
życiu - w końcu tyle 
od niego zależy. To, 
czy będziemy pić 
i palić pod blokiem w wieku 
13 lat, śpiewać przy ognisku 
i piec kiełbaski oraz rozma-
wiać, czy siedzieć w swoim 
pokoju w samotności w sobotni 
wieczór, jest uzależnione od tego, 
jakimi ludźmi się otoczymy. Tak 
samo wygląda sprawa związku. 
Jeśli dobrze dobierzemy sobie 
partnera, będziemy kochać i bę-
dziemy kochani, a nasze życie 
u boku odpowiedniej osoby 
mimo swoich wzlotów i upadków 
stanie się łatwiejsze. Zły wybór 
równa się z litrami wylanych łez, 
krytycznie niską samooceną, 
a przede wszystkim z czystym 
uczuciem nieszczęścia i braku 

spełnienia w życiu.
Wybory w życiu są bardzo waż-

ne, dlatego uważajmy na to, co 
wybieramy i pamiętajmy, że nad 
pewnymi tematami warto posie-
dzieć i zastanowić się dłużej, bo 
brak rozwagi może być dla nas 
zgubny.

Natalia Sichowska
III LO w Jaworznie

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje, że z dniem 9 września 2017 r. osobom 
posiadającym określony tytuł prawny do lokalu, czyli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkal-
nego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przysługuje członkostwo w spółdzielni 
bez potrzeby składania w tym przedmiocie żadnych oświadczeń i deklaracji. Nie dotyczy to osób posia-
dających prawo odrębnej własności lokalu.

 naszym zdaniem

Zmiany dotyczące członkostwa  
w spółdzielniach mieszkaniowych

Dotychczas, aby zostać człon-
kiem spółdzielni, trzeba było 
podjąć taką decyzję, złożyć de-
klarację członkowską i wnieść 
wpisowe oraz udział członkow-
ski. W tej chwili osoby posiadają-
ce spółdzielcze lokatorskie albo 
spółdzielcze własnościowe pra-
wo do lokalu mieszkalnego stają 
się członkami spółdzielni niejako 
„z automatu” i nie ponoszą z tego 
tytułu opłat, czyli wpisowego 
i udziału. Natomiast osoby, któ-
rym przysługuje odrębna włas-
ność lokalu, chęć członkostwa 
nadal muszą deklarować, z tym 
że i od nich Spółdzielnia nie bę-
dzie pobierać wpisowego i udzia-
łu.
Ponieważ ustawa nie zawiera 

żadnych uregulowań odnoś-
nie do funduszu udziałowego 

i wpisowego, nie ma podstaw do 
zwracania tych opłat członkom, 
którzy już je wnieśli pod rządami 
wcześniejszych przepisów. Usta-
wodawca nie umieścił żadnych 
rozstrzygnięć przejściowych 
w tej mierze i nie zlikwidował 
funduszu udziałowego, co każe 
nam sądzić, iż nie było w jego 
zamyśle rozmontowywanie tego 
obszaru działalności spółdzielni. 
Fakt, iż „starzy” i „nowi” członko-
wie nie zostali potraktowani w tej 
sprawie równo, poddać można 
pod rozstrzygnięcie Trybunału 
Konstytucyjnego co do zgodno-
ści wymienionych postanowień 
ustawy z konstytucją. Tego typu 
inicjatywy z pewnością będą 
rozważane i podejmowane na 
szczeblu regionalnych i krajo-
wych organów spółdzielczości, 

o czym będziemy Państwa regu-
larnie informować.
Ponadto należy dodać, że no-

welizacja pozostawia spółdziel-
niom mieszkaniowym 12 mie-
sięcy na wprowadzenie zmian 
do statutów. Proponowane 
i przygotowywane zmiany sta-
tutu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Górnik” w Jaworznie będziemy 
Państwu przedstawiać na ła-
mach naszego biuletynu, już dziś 
zachęcając do udziału w Wal-
nym Zgromadzeniu Spółdzielni 
w przyszłym roku.

Katarzyna	Martyka
Prezes	Spółdzielni	
Mieszkaniowej	„Górnik”		
w	Jaworznie	

młodym okiem

Ważne  
wybory

Młodym	
okiem to nowa rubry-

ka, do której współtworzenia  
zaprosiliśmy mgr Celinę Waśko, 

nauczycielkę języka polskiego w Liceum 
Ogólnokształcącym nr 3 im. Orła Białego 

w Jaworznie, wraz z jej uczniami uczestniczą-
cymi w zajęciach o tematyce dziennikarsko-

-filmowej. Będzie tu można znaleźć spo-
strzeżenia młodych ludzi i poznać ich punkt 

widzenia na otaczające nas wydarzenia. 
Na początek zachęcamy do lektury 
tekstu Natalii Sichowskiej, uczenni-

cy trzeciej klasy liceum.
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Drożdże rozpuszczamy w nie-
wielkiej ilości ciepłego mleka 
ze szczyptą cukru i mąki. Do-
brze mieszamy i odstawiamy 
w ciepłe miejsce do podwoje-
nia objętości. Po upływie ok. 
pół godziny dodajemy resztę 
składników (bez czekolady) 

i wyrabiamy do uzyskania jed-
nolitego, sprężystego ciasta. 
Pod koniec wyrabiania doda-
jemy posiekaną czekoladę/ 
groszki czekoladowe. Wyro-
bione ciasto przekładamy do 
oprószonej mąką miski, przy-
krywamy ściereczką i odsta-

wiamy w ciepłe miejsce na ok. 
60-90 minut (do podwojenia 
objętości). Po tym czasie ciasto 
ponownie krótko wyrabiamy 
i dzielimy na ok. 6-8 równych 
części. Z każdej formujemy 
okrągłą bułeczkę i kładziemy 
ją na blaszce wyłożonej papie-

rem do pieczenia. Znów odsta-
wiamy na ok. 30-40 minut do 
wyrośnięcia. Następnie sma-
rujemy jajkiem roztrzepanym 
z mlekiem i pieczemy ok. 15-
20 minut w temperaturze 180 
stopni Celsjusza. Smacznego!

ogłoszenia drobne

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

otio.smgornik-j.pl.

Składniki:

• 40 g miękkiego masła,
• pół szklanki letniego mleka,
• 10 g świeżych drożdży,
• 3 łyżki cukru,
• 250 g mąki pszennej,
• ok. 100 g mlecznej lub gorz-

kiej czekolady pokrojonej 
w drobne kawałki,
• szczypta soli,
• jedno jajko roztrzepane z łyż-

ką mleka.

Awaryjne	otwieranie	samochodów,	
mieszkań	i	usługi	ślusarskie,	naprawa	
i	wymiana	zamków.	

600 600 235, 
awaryjneotwieranie24.pl.

Kupię	mieszkanie	kawalerkę	lub	2,	3	po-
koje,	może	być	zadłużone,	do	remontu.	
Płacę	gotówką. 

tel. 32 307 21 69

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

Zamienię	mieszkanie	własnościowe	
45m2,	2	pokoje	na	Osiedlu	Stałym	na	
większe,	też	na	Osiedlu	Stałym.

tel. 509 801 032

Sukienki	okazjonalne	–	szycie	na	miarę,	
doradztwo	w	doborze	fasonu.	

tel. 790 755 093

Pasieka	„Mój	Miód”	na	Podłężu	k/parku	
poleca	miody	i	inne	produkty.

tel. 501 247 684
Naprawa	telewizorów

tel. 603 898 300

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

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

tel. 515 207 235

Krawcownia	Magdy		Turek	al.	
Piłsudskiego	58	zaprasza	9	-16.	Szycie	
miarowe,	przeróbki	i	naprawa	odzieży.	

tel. 693 770 406.

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

Numer	1	w	Jaworznie.
Wspieraj	lokalną	przedsiębiorczość.

www.hala-taxi.pl

przepisy czytelników

Domowe bułeczki z czekoladą
– Zapach podczas ich pieczenia jest zniewalający – tymi słowami pan Sebastian z osiedla Podłęże za-

chęcił nas do zaprezentowania jego ulubionych, słodkich, maślanych bułeczek, które przygotowuje swojej 
żonie na… niedzielne podwieczorki!
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nasi najemcy

W krainie
wędlin

Wynajem lokali w pawilonie na Podłężu
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą najmu lokali w rewitalizowanym pawilonie handlowym przy al. 

M. J. Piłsudskiego 72.

Nowoczesny pawilon handlo-
wo-usługowy jest obiektem 
dwukondygnacyjnym w ukła-
dzie pasażu, wzdłuż którego 
usytuowane są lokale o różnej 
powierzchni z dostępem od 
środka. Drugi rodzaj powierzch-
ni do wynajęcia to lokale znaj-
dujące się od strony podcienia, 
do których dostęp możliwy jest 
od zewnętrznej strony obiektu. 
Druga kondygnacja przygoto-
wana jest w wersji deweloper-
skiej z możliwością podziału na 
różne powierzchnie i dostoso-
wania do potrzeb przyszłego 
najemcy.
Budynek wyposażony jest 

w dwie windy, co w połączeniu 
z szerokimi schodami i pasa-
żem doskonale komunikuje 
dół z górą. W bezpośrednim 
sąsiedztwie znajduje się przy-
stanek komunikacji miejskiej 
oraz powstaje duży parking dla 
zmotoryzowanych klientów. 
Obiekt posiada również plac 
rozładunkowy dla samochodów 
dostawczych, w tym dla dużych 
typu TIR.
Ponadto	pawilon:
• usytuowany jest w dobrze 

skomunikowanym 100-tysięcz-
nym mieście, w centrum 14-ty-
sięcznego osiedla, co zapewnia 
duży zbiór potencjalnych klien-
tów,
• znajduje się przy głównej dro-

dze przecinającej osiedle,

• ma w swoim sąsiedztwie 
obiekty sportowe oraz osiedlo-
wy park rekreacji i wypoczynku.
Proponujemy bardzo konku-

rencyjne ceny wynajmu w po-
równaniu z podobnymi obiekta-
mi. Jeśli jesteś zainteresowany, 
skontaktuj się telefonicznie pod 

numerem 32 615 55 43 i umów 
na szczegółowe rozmowy. Za-
praszamy do współpracy!

informacje

Tym razem 
zmieniamy branżę 
i spośród pięknych, 
kwiatowych bukietów 
z poprzedniego 
numeru biuletynu 
przenosimy się do 
krainy mięsa i wędlin, 
choć pozostajemy 
na tym samym 
osiedlu, czyli na 
Podłężu. Przy al. M. J. 
Piłsudskiego 23 swój 
sklep od kilkunastu 
lat prowadzi Bożena 
Jachymczyk, której 
dzielnie pomagają mąż 
i synowie. 
– Nasz główny 

asortyment stanowią 
różnego rodzaju mięsa 
i wędliny, zawsze 
najświeższe i najlepszej 

jakości – zachęca 
pani Bożena. – Ale 
i wegetarianie znajdą 
u nas coś dla siebie – 
dodaje z uśmiechem. 
Można tu kupić 
wędliny bezglutenowe 
i bez konserwantów, 
swojskie, drób 
i mięso z chowu 
ekologicznego i bez 
nastrzykiwania. Można 
również skorzystać 
z opcji pakowania 
próżniowego, 
a w sklepie realizowane 
są kartki żywnościowe 
Tauron Wydobycie 
oraz bony Sodexo. 
Serdecznie zapraszamy 
do zapoznania się 
z ofertą!
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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

Członkowie	Rady	Nadzorczej	pełnią	dyżur	w	siedzibie	
Zarządu	 Spółdzielni	 w	 każdy	 pierwszy	 poniedziałek	
miesiąca	w	godz.	16-17.	Jan	Golba	i	Kazimierz	Gwóźdź	
czekać	będą	na	Państwa	6	listopada.

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 Se-
niora), ul. Grunwaldzka 106;
osiedle	 Podłęże - każdy pierwszy wtorek miesiąca 

w godz. 17-18, siedziba ADS 3, al. M. J. Piłsudskiego 40.

dyżury

Jesień, jesień, jesień…
informacje

Jesienne spotkania w Klubie Seniora rozpoczęły się 
od nostalgicznego wieczorka poetyckiego. 

Tradycyjnie już odwiedzi-
ła nas Alicja Dudek, która 
w liryczny sposób opowie-
działa o mechanizmie urucha-
miania wspomnień. Wspo-
mnienia, bo taki był tytuł 
spotkania, towarzyszą nam 
przez całe życie. Czasami, 
schowane głęboko w naszej 
pamięci, wracają przywołane 
przez nas samych lub przez 
jakiś drobny przedmiot zna-
leziony gdzieś na dnie szafy, 
pod łóżkiem czy na strychu. 
We wspólnym gronie, przy 
pięknych wierszach pani Alicji 
oraz utworze zaprezentowa-
nym przez niezwykle utalen-
towaną młodą skrzypaczkę 
Zosię Lipską, mogliśmy sięg-
nąć głęboko w naszą pamięć 
i cofnąć się do tego, co już 
dawno zostawiliśmy za sobą. 
A ponieważ najpiękniejsze 
wspomnienia to te, które są 
jeszcze przed nami, mamy na-
dzieję, że do czasu spędzone-
go w klubie i spotkań w nim 

organizowanych nasi seniorzy 
będą chętnie wracać zarów-
no osobiście, jak i w swoich 
wspomnieniach.
W ostatnim czasie klubo-

wicze mieli również okazję 
uczestniczyć w „Lekcji sto-
matologii dla seniora”, która 
odbyła się w ramach cyklu 
„Profilaktyka zdrowia i uro-
dy”. Niebawem rozpoczniemy 
natomiast kolejny kurs kom-
puterowy. Zainteresowanych 
zachęcamy do jak najszybsze-
go kontaktu, gdyż ilość miejsc 
jest ograniczona.
Ponadto 16 listopada od 

godz. 16 zapraszamy do sko-
rzystania z porad prawnych 
- prosimy o zapisy telefonicz-
ne. A jako że powoli zbliża 
się czas dekorowania domów 
na święta, w każdy czwartek 
o godz. 16 podczas zajęć rę-
kodzieła zgłębią Państwo se-
krety różnych technik manu-
alnych.
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W październikowym wydaniu 
naszego biuletynu przybliżamy 
sylwetkę Macieja Bochenka, 
Przewodniczącego Rady Nad-
zorczej naszej Spółdzielni i Rady 
Osiedla Podłęże.
Pan Maciej od kilkudziesię-

ciu lat jest pracownikiem 
i związkowcem w Zakła-
dzie Górniczym Sobieski 
fi rmy Tauron Wydobycie 
oraz jaworznickim spo-
łecznikiem. Ukończył 
technikum górnicze 
w Jaworznie, a tytuł ma-
gistra z zakresu polityki 
społecznej uzyskał na 
Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach. Jest także 
absolwentem studiów po-
dyplomowych w zakresie 
dialogu społecznego 
oraz ekonomii na 
Uniwersytecie 
Ekonomicz-
nym 

w Katowicach. Dodatkowo 
ukończył kurs dla członków rad 
nadzorczych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie.
Zachęcamy Państwa do 

kontaktu z panem Maciejem 
w sprawach spółdzielczych 
poprzez Administrację Domów 
Spółdzielczych nr 3 lub „Osiedlo-
we To i Owo”.

krzyżówka

uśmiechnij się

Barman	pyta	klienta,	który	dopiero	wszedł	do	baru:

–	Co	pan	pije?
–	Codziennie	rano	szklankę	soku	owocowego,	miksturkę	na	łupanie	

w	krzyżu,	a	w	sobotę	kufelek	piwa	razem	z	przyjaciółmi.

–	Chyba	się	nie	zrozumieliśmy	–	mówi	barman.	–	Pytałem,	co	by	pan	

chciał.
–	 Mój	 Boże...	 Chciałbym	 być	 bogaty,	 mieć	 domek	 nad	 morzem,	

podróżować	po	świecie...
–	Może	jeszcze	raz	zadam	pytanie:	czy	chce	się	pan	tu	czegoś	napić?

–	Czemu	nie,	a	co	pan	właściwie	ma?
–	 Ja?	 Niewiele.	 Kłopoty.	 Trochę	 długów.	 Drużyna,	 które

j	 kibicuję,	

przegrała,	kiepsko	mi	tu	płacą,	doskwiera	mi	samotność...

Litery z pól ponumerowanych od 
1 do 17 dadzą rozwiązanie krzy-
żówki, które należy przesłać po-
cztą elektroniczną na adres otio@
smgornik-j.pl do 10 listopada. 
W temacie prosimy wpisać „Krzy-
żówka nr 10/2017”. Wśród uczest-
ników, którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie, rozlosujemy talon 
o wartości 50 zł na artykuły spo-
żywcze (bez alkoholu) ufundowany 
przez Macieja Bochenka, przewod-
niczącego Rady Nadzorczej.
Uwaga! Wysłanie rozwiązania 

jest jednoznaczne z wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych 
osobowych dla celów redakcyj-
nych. Z udziału w losowaniu wyłą-
czeni są dłużnicy oraz pracownicy 
S.M. „Górnik” w Jaworznie.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżów-

ki nr 9/2017 otrzymuje pani Joan-
na Michacz. Gratulujemy!

przegrała,	kiepsko	mi	tu	płacą,	doskwiera	mi	samotność...

Kłótnia	małżeńska:
–	Chciałbym	umrzeć!	–	krzyczy	mąż.
–	Ja	też!	–	odpowiada	żona.
–	To	ja	już	nie!–	To	ja	już	nie!

Janusz	do	Staśka:
–	Sprzedałem	fortepian	żony,	by	było	spokojniej	w	chacie,	i	kupiłem	

jej	saksofon.
–	Jak	to?	Przecież	też	będzie	hałasować.
–	Tak,	ale	przynajmniej	nie	będzie	śpiewać.–	Tak,	ale	przynajmniej	nie	będzie	śpiewać.

Szef	do	nowego	pracownika:
–	Zapomnij	wszystko,	czego	nauczyłeś	się	na	studiach.	W	naszej	fi	r-

mie	liczy	się	praktyka,	a	nie	teoria.
–	Ale	ja	nigdy	nie	byłem	na	studiach.
–	W	takim	razie	przykro	mi,	nie	masz	odpowiednich	kwalifi	kacji,	by	

tu	pracować.tu	pracować.

Rozmowa	dwóch	kumpli:
–	Czemu	rozstałeś	się	z	Leną?
–	Bo	mi	ciągle	powtarzała:	„Ty	mnie	już	nie	kochasz!”.

–	No	i?
–	Przekonała	mnie.

poznajmy się

Maciej
Bochenek


