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Modernizacje, inwestycje, 
remonty

Grzaniec dla każdego

ogłoszenie
Szanowni Państwo, informujemy, iż z uwagi na zmianę zasad, od 

01.01.2018 r. od wpłat gotówkowych dokonywanych w placówkach PKO 
BP SA, bank będzie pobierał prowizję według obowiązującej taryfy opłat 
i prowizji, z uwzględnieniem stawki preferencyjnej dla mieszkańców na-
szej Spółdzielni.

Czystość i porządek 
nie tylko przed świętami
Odbiór odpadów

Spółdzielnia to zarządca z wie-
loletnim doświadczeniem. Wielo-
krotnie zmagała się ze zmianami 
przepisów i różnymi rozwiązania-
mi odnośnie do zbierania i wywozu 
odpadów. Jako zarządca była i jest 
odpowiedzialna za swoje stanowi-
ska kontenerowe.
Jednak  kilka lat temu coś się 

zmieniło. W łańcuchu odpowie-
dzialności za jakość usług wywo-
zu odpadów pojawiły się nowe 
podmioty: gmina, którą tym obo-
wiązkiem obarczył ustawodawca, 
i wybierany do odbioru odpadów 
podmiot. W pierwszym okresie po 
zmianie przepisów nasz Urząd do 
odbioru odpadów wybrał Miejskie 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
w Jaworznie, spółkę z udziałem 

gminy. Po początkowych pertur-
bacjach wydawało się, że sytuacja 
się ustabilizowała. Zarówno gmina, 
jak i zarządcy mogli przećwiczyć, 
jak wygląda realizacja umowy 
przez odbiorcę odpadów, a także 
jak Spółdzielni wychodzi wywiązy-
wanie się ze swoich obowiązków. 
W tym zakresie Spółdzielnia rozpo-
częła proces urządzania stanowisk 
kontenerowych od nowa. Opera-
cja ta dotąd trwa, choć czasami ze 
zmiennym szczęściem.

Nasze śmietniki

O nasze stanowiska kontenerowe 
musimy dbać sami. Pierwsze ogni-
wo to mieszkaniec, który wyrzuca 
śmieci. To, jak umieści je w konte-
nerze, czy podniesie z ziemi to, co 
wypadło mu z rąk albo czy zwróci 

uwagę sąsiadowi, gdy pozostawia 
po sobie nieporządek, są to sprawy 
ważne. Nasi gospodarze sprzątają 
po nas i niestety często widzą pełny 
obraz tego, co na śmietnikach się 
dzieje. Nie zawsze są zadowoleni 
z tego, kogo tam spotykają i nie-
jednokrotnie upominają naszych 
mieszkańców, „przybyszów” bu-
szujących w kontenerach, a także 
mieszkańców z domów prywat-
nych, którzy niestety do śmietnika 
Spółdzielni mają po drodze i zo-
stawiają tam swoje śmieci. Wiele 
osób zgłasza, że obserwują ludzi 
pozostawiających gruz czy popiół 
na stanowiskach z odpadami. 
Wszystko to dzieje się pod naszym 
nosem. Chcąc mieć czysto, musi-
my się pilnować.

Wszelkiej pomyślności w nowym roku 2018 
życzą Rada Nadzorcza oraz  

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”  
w Jaworznie

informacje

 ciąg dalszy na s. 04

Co trzeba wiedzieć o śmieciach



02 TO i OWO
Osiedlowe

informacje

Z życia Administracji Domów Spółdzielczych
• Przy ul. Kalinowej 9 pojawiły się urządzenia siłowni ze-
wnętrznej.
• Przy ul. Kalinowej 4 i 10 zostały wycięte drzewa.
• Graffiti w budynku przy al. Tysiąclecia 2-14 zostały zamalo-
wane.
• Przy ul. Kalinowej 12 zostały naprawione tynki przy wej-
ściach do klatek schodowych.
• Budynek przy ul. Klonowej 4 zyskał nowe włazy dachowe.
• W związku ze zmianą nazw ulic na budynkach przy ul. gen. 
Feliksa Kamińskiego 20-22, Aurelii Stachurki 8-14 i Górników 
z „Danuty” 23 pojawiły się nowe tablice adresowe.
• Zgodnie z decyzją wydziału komunalnego i ochrony środo-
wiska nasadzone zostały drzewa.
• Konserwatorzy dokonują corocznych przeglądów wentyla-
cji, prób szczelności instalacji gazowych oraz elektrycznych 
pod względem skuteczności zerowania w mieszkaniach.

• Dobiega końca remont kominów przy al. Piłsudskiego 22.
• Kontynuowana jest przycinka drzew na terenie osiedla.
• W klatkach schodowych przy ul. Leśnej 76 i 80, Fredry 30 oraz Wil-

czej 24 zamontowane zostały lampy typu LED.
• Zakończył się montaż 23 sztuk wyłączników przeciwpożarowych.
• Sukcesywnie realizowane są prace związane z montażem domo-

fonów.
• Kończy się modernizacja pionów przeciwpożarowych w budynku 

przy al. Piłsudskiego 40.
• Malowane są klatki schodowe przy ul. Towarowej 65.
• Wszystkim lokatorom zostały doręczone klucze do nowych, za-

mkniętych stanowisk kontenerowych.
• W 51 budynkach na osiedlu Podłęże I, II i III wymienione zostały 

wodomierze.

• Przy ul. 11 Listopada 18, Wschodniej 1 i 3 Maja 3 zostały wyremontowane balkony.
• Na klatkach schodowych przy ul. 11 Listopada 16 i 18 oraz Wandy 56, 62 i 66 tra-

dycyjne oświetlenie zastąpiły lampy ledowe.
• Trwa montaż domofonów w trzeciej i czwartej klatce przy ul. 11 Listopada 13.
• Przy ul. Podwale 137-143 wymienione zostały mocowania krat w oknach oraz tab-

lice z głównymi wyłącznikami prądu.
• Stare pochwyty na klatach schodowych przy ul. 11 Listopada 13 i Podwale 137-143 

zostały zdemontowane.
• Z 33 ścian szczytowych budynków zniknęły graffiti.
• Nawierzchnia dróg przy ul. Grunwaldzkiej 104 i 106 doczekała się uzupełnienia.
• Usuwane są stare metalowe ogrodzenia ogródków przydomowych przy ul. Drze-

wianki 6 oraz Broniewskiego 5 i 7.
• Zakończył się remont chodnika przy ul. Wandy 56 i 60.
• Dodatkowe lampy oświetlają budynki przy ul. Glinianej 1, 3 Maja 6-14, 11 Listopa-

da 13, Podwale 153, Zacisze-Boczna 1 i Zacisze 22.
• Zamontowane zostały poręcze przy wyremontowanych schodach przy ul. Dwor-

nickiego 18 i 3 Maja 1.
• Stare tablice adresowe na budynkach przy ul. Krzywej 9 i 11, Grunwaldzkiej 106, 

3 Maja 6-14 oraz Broniewskiego 5 i 7 zastąpiły nowe.
• Ze wszystkich stanowisk kontenerowych wywiezione zostały worki z odpadami 

bio.
• Przy ul. 3 Maja 3 oraz 6-14 zostały przycięte drzewa.
• Zgodnie z decyzją wydziału komunalnego i ochrony środowiska usunięty został 

dąb przy ul. Zacisze 22.
• Przykanaliki przy ul. 11 Listopada 14 i 18 zostały wyczyszczone.

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 14 grudnia 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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Redaktor Naczelna

otio@smgornik-j.pl
535 214 087

informacje

Zimą nie tylko marzniemy 
Możemy się też oparzyć

Odmrożenia i oparzenia są nieodłącznym elementem zimowej aury. Na te pierwsze ma oczywiście 
wpływ niska temperatura, a na te drugie często ogrzewanie i dogrzewanie się w zimne dni.

Odmrożenie to uszkodzenie 
tkanek spowodowane działa-
niem wilgoci i niskiej tempera-
tury. Wyróżniamy cztery stop-
nie odmrożenia:
• pierwszy stopień - polega na 

przejściowym zaburzeniu krą-
żenia krwi w wyziębionym ob-
szarze i objawia się m.in. bólem, 
zaczerwienieniem lub bladością, 
mrowieniem i lekkim obrzękiem. 
Nie powoduje poważnych zmian 
w organizmie,
• drugi stopień - na powierzchni 

skóry pojawiają się pęcherze z pły-
nem surowiczym, dodatkowo jest 
ona sina i mocno obrzęknięta. 
Uszkodzenia sięgają głębszych 
partii naskórka,
• trzeci stopień - zniszczenia do-

tyczą naskórka, skóry właściwej, 
a czasem również tkanek położo-
nych głębiej. Skóra ulega martwi-

cy, staje się purpurowa,
• czwarty stopień - odmrożenia 

dotyczą całych części ciała, np. pal-
ca, w tym również kości. Są na tyle 
poważne, że uszkodzony narząd 
nie zawsze da się uratować.

Pierwsza pomoc w odmroże-
niach

• Odmrożeń nie należy nacierać 
śniegiem, maściami ani polewać 
zimną wodą.
• Należy jak najszybciej znaleźć 

się w ciepłym, ale nie gorącym 
pomieszczeniu i pozbyć się ubrań 
oraz biżuterii.
• Odmrożone miejsca należy de-

likatnie ogrzać, np. przykładając 
ogrzany ręcznik, mocząc w letniej 
wodzie, zwiększając temperatu-
rę do 36,6 stopni Celsjusza. Na-
stępnie poszkodowanego trzeba 
okryć.
• Nie należy odmrożonych rąk 

przykładać np. do kaloryfera, 
pocierać ani masować, nie prze-
kłuwać pęcherzy z płynem suro-
wiczym.
• Zaleca się na miejsce odmrożo-

ne nałożyć czysty opatrunek z wy-
jałowionej gazy.
• Podać ciepłe, słodkie napoje, 

ciepłą zupę. Pod żadnym pozo-
rem nie należy pić alkoholu.
Bez względu na stopień odmro-

żenia konieczna jest konsultacja 
lekarska. W przypadku odmrożeń 
od drugiego stopnia w górę poda-
je się surowicę przeciwtężcową.

Oparzenie to uszkodzenie skó-
ry i głębiej położonych tkanek 
wskutek działania wysokiej 
temperatury, wywołane czyn-
nikiem promieniotwórczym, 
elektrycznym lub chemicznym. 
Rozróżniamy trzy stopnie opa-
rzeń:
• pierwszy stopień - objawia się 

zaczerwienieniem skóry, obrzę-
kiem i pieczeniem,
• drugi stopień - objawy są 

podobne jak przy pierwszym 
stopniu. Ponadto pojawiają się 
pęcherze z płynem surowiczym, 
a wszystkiemu towarzyszy silny 
ból,
• trzeci stopień - objawy jak 

w drugim stopniu oraz widoczna 
martwica naskórka. Dochodzi też 
do uszkodzenia tkanek położo-
nych głębiej, jak ścięgna, mięśnie 
itp. Najgorszą postacią jest zwę-
glenie tkanek.
Ciężkie oparzenia to te drugiego 

stopnia na powierzchni powyżej 
20% ciała i trzeciego stopnia z opa-
rzeniem dróg oddechowych, twa-
rzy, szyi, klatki piersiowej i krocza 
oraz oparzenia dzieci.

Pierwsza pomoc przy oparze-
niach

• Należy odizolować poszkodo-
wanego od czynnika parzącego, 
ugasić płonące ubranie wodą bez 
ciśnienia, stłumić płomienie, na-
rzucając na nie tkaninę z natural-
nego włókna, np. wełniany koc.

• Schłodzić miejsce oparzenia 
bieżącą wodą najszybciej jak to 
możliwe.
• Zdjąć z poszkodowanego bi-

żuterię, zegarek, buty i wszystkie 
inne uciskające części ubrania.
• Zabezpieczyć i kontrolować 

drożność dróg oddechowych. Za-
pewnić dostęp do świeżego po-
wietrza.
• Rozpocząć schładzanie oparzo-

nych okolic. W przypadku oparzeń 
spowodowanych wapnem palo-
nym nie wolno przemywać ich 
wodą. Należy usunąć wapno za 
pomocą chusteczki, kawałka ma-
teriału lub miękkiego pędzelka.
• Nie wolno nakładać na oparze-

nia masła, oleju, przypadkowych 
maści ani żadnych domowych 
środków.
• Osłonić miejsce oparzone, 

najlepiej jałową gazą lub innym, 
czystym materiałem, tak by nie 
uciskać rany.
• Zabezpieczyć poszkodowanego 

przed utratą ciepła, np. przy uży-
ciu grubego koca.
• W razie potrzeby wezwać po-

moc lekarską i przystąpić do re-
suscytacji.

Materiał powstał na podstawie 
informatora „Postępowanie 
w sytuacjach zagrożeń” 
wydawanego przez Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP Oddział Powiatowy  
w Jaworznie.

ogłoszenie
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie zawiadamia, iż w związku ze zmianą usta-

wy o spółdzielniach mieszkaniowych w najbliższej informacji o stanie wodomierzy na 31.12.2017 r. 
zostanie Państwu przypisany numer członkowski. Prosimy o doręczenie załączonych oświadczeń 
do Administracji Domów Spółdzielczych w terminie do 28.02.2018 r.
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W życiu prawie każdego czło-
wieka pojawia się w pewnym mo-
mencie znak zapytania dotyczący 
celu, kierunku swojej drogi. Prze-
chodzimy przez szereg sytuacji, 
które prowokują nas do przeży-
wania różnych emocji. Zdarzają 
się również sytuacje rutynowe, 
które skutecznie utrudniają funk-
cjonowanie w tym zwariowanym 
tempie życia.
Czerwone światła sygnalizacji, 

uciekający autobus, ogromne 
korki czy chociażby hałasy remon-

tu u sąsiadów psują humor 
już na samym wstępie. 
Nagromadzenie 
takich błahostek, 
w połączeniu ze 
zmęczeniem i stre-
sem wynikającym 
z zawrotnego 
tempa wydarzeń, 
może być powodem 
naszego dyskomfortu. 
Z czasem człowiek nie 
wytrzymuje presji i stara się 
odizolować, by odetchnąć.

Żyjemy w świecie, który zżera 
chęć posiadania pieniądza. Zabie-
gani tracimy zdrowie, by zdobyć 
majątek, a potem, paradoksal-
nie, tracimy go, by to zdrowie 
odzyskać. Każdy chce ,,mieć”, jak 
również każdy chce ,,być”. Ciężko 
pogodzić te dwa światy. ,,Pienią-
dze szczęścia nie dają”|, a jednak 
wysyłając ,,lotka”, uśmiechamy się 
do siebie, licząc na łut szczęścia. 

Kwestia materialna jest bardzo 
złudną, ulotną, niepewną 

i sporną.
Jedynym, czego 

ludziom nie da się 
odebrać, są wspo-

mnienia, szczególnie te 
z lat dziecięcych. Zapi-
sane w pamięci obra-
zy, miejsca, chwile 

wprowadzają nas w sta-
ny euforii, melancholii, 

a czasami napełniają nadzieją. 
Jest to niezwykle ważne dla osób 

tracących wiarę w lepsze jutro. 
Dzieciństwo to etap, do którego 
najchętniej wraca się pamięcią, bo 
jest wolny od wielu problemów 
i sprawia wrażenie prostego. 
Wtedy spędza się najwięcej czasu 
z rodziną, w domu po brzegi wy-
pełnionym troską i miłością. Takie 
wspomnienia stają się studnią 
naszych marzeń.
Nadchodzą święta Bożego Naro-

dzenia, okres stabilizacji, tradycji 
przekazywanej z pokolenia na 
pokolenie, magiczny czas pełen 
refleksji i rodzinnego ciepła. 
Trzeba postarać się, by nie zapo-
mnieć o najważniejszej istocie 
tych świąt: pojawieniu się nowego 
życia, które wlewa w ludzkie serca 
spokój i nadzieję.

młodym okiem

Co trzeba wiedzieć o śmieciach

Gmina - gospodarz

Musimy też wiedzieć, co należy do 
samej gminy, która stwarza nam 
warunki do utrzymania czystości 
w mieście. Wybór nowego operato-
ra do odbioru odpadów w tym roku 
spotkał się z szerokim oddźwię-
kiem. Ponieważ Spółdzielnia jest 
duża, jej głos został usłyszany najwy-
raźniej. W naszej opinii spółdzielcy 
mają prawo do oczekiwań wobec 
gminy, lecz sami też nie powinniśmy 
podchodzić do obecnej sytuacji na 
śmietnikach bezrefleksyjnie. Dlate-
go Zarząd Spółdzielni wywiesił na 
klatkach schodowych naszych blo-
ków informację dla mieszkańców. 
Zwrócono uwagę na częstotliwość 
wywozu, technikę opróżniania kon-
tenerów, aktywność straży miej-
skiej, konieczność zgłaszania uwag 
do konkretnych adresatów. Zarząd 
przypomniał też, że jest uchwała 
rady gminy przewidująca wyższe 
opłaty za śmieci, jeśli na stanowi-
skach nie zostanie dochowana se-
lektywna zbiórka.

Wspólne dobro

Prośby zawarte w informacji 
dla mieszkańców wskazywały na 
obowiązek dochowywania od-
powiedniego postępowania na 
stanowiskach kontenerowych 
i przestrzegały, by dbać o nasze oto-
czenie, albowiem w przeciwnym ra-
zie może dojść do sytuacji, w której 
zasadne mogłoby być podniesienie 
nam wszystkim opłaty za wywóz 

odpadów. Zwrócono również uwa-
gę na obecny stan śmietników, 
konieczność pilnowania segregacji 
i wywóz odpadów bio, a także po-
rządkowanie odpadów wielkoga-
barytowych. Zarząd sformułował 
wnioski związane z zaobserwowa-
niem wszelkich nieprawidłowości 
w tym procesie.

Niepotrzebna konfrontacja

Gmina zareagowała gwałtownie. 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieru-
chomości Komunalnych w Jaworz-
nie wystosował do Zarządu pismo. 
Oskarżono Spółdzielnię o kłamstwa, 
a także wywoływanie wśród miesz-
kańców stanu zagrożenia co do 
podwyżki opłat przez gminę. W ten 
sposób zakwestionowano prawo 
Zarządu Spółdzielni do kierowania 
wobec mieszkańców apeli i infor-
mowania o ewentualnych konse-
kwencjach jakichkolwiek nieprawid-

łowości. W przekonaniu Zarządu 
mamy do czynienia z sytuacją, która 
jest jasna. Jeśli ze śmieciami w na-
szym mieście nie jest dobrze, trzeba 
to poprawić. Ale to jest rozmowa na 
okrągły stół, a nie konfrontacyjne 
wymiany stanowisk. Każdy ma coś 
do zrobienia.

Co dalej?

Gmina zadeklarowała w kolejnych 
odsłonach swoich wystąpień, że 
kontroluje operatora, który opróż-
nia kontenery i pozostawia stano-
wiska uprzątnięte. W tym miejscu 
kolej na nas. Mieszkańcy i służby 
Spółdzielni oraz gospodarze do-
mów muszą dbać o stanowiska. 
Trzeba wyrzucać śmieci starannie, 
nie pozostawiać bałaganu, w razie 
zauważonego przepełnienia albo 
zmieszania odpadów segregowa-
nych należy dawać znać właściwej 
Administracji.

Zarząd Spółdzielni nie może dla 
własnej wygody podnosić opłat 
mieszkańcom i zatrudniać dodat-
kowej firmy, która będzie pilnować 
śmietników całą dobę. Jeśli możemy 
załatwić coś staraniem mieszkań-
ców, róbmy to. Łatwiej jest nie do-
prowadzać do kłopotów niż potem 
z nich wychodzić. Dlatego Zarząd 
zwrócił uwagę, by szeroko spojrzeć 
na problem i przypomnieć spół-
dzielcom o przyjęciu odpowiedzial-
ności również na siebie.
Mamy nadzieję, że zmierzamy ku 

lepszemu. Nagłośnienie trudnej sy-
tuacji nie powinno nam zaszkodzić, 
lecz pomóc. Nie zawsze jest przy-
jemnie wysłuchać negatywnych 
komentarzy, które i Spółdzielnia, 
i gmina odebrały w ostatnim cza-
sie. Dajmy sobie jednak prawo do 
wypowiedzi, starajmy się zrozumieć 
siebie nawzajem i troszczmy wspól-
nie o nasze miasto, by starania Spół-
dzielni czy gminy nie szły na marne.

Nadchodzący świąteczny czas jest czymś w rodzaju 
szansy na naprawę ludzkich błędów. Zatrzymanie się 
i przeanalizowanie swojego postępowania może mieć na 
nas zbawienny wpływ.

Agnieszka Sobos
III LO w Jaworznie

Czystość i porządek nie tylko przed świętami
informacje

To, co jest ważne

ciąg dalszy ze s. 01
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ogłoszenia drobne

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

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

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

tel. 509 801 032

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

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 PRACA NA MAGAZYNIE 
OD ZARAZ

Nie wymagamy doświadczenia!

Zadzwoń, napisz SMS oddzwonimy J

Tel: 695 060 536
32 324 04 28 

bierun@adecco.com

PRACA DLA KOBIET 
I MĘŻCZYZN OD ZARAZ

Zadzwoń, napisz SMS oddzwonimy

Tel: 695 060 536

32 324 04 28
bierun@adecco.com

Nie czekaj, zadzwoń już dziś 

przepisy czytelników

Świąteczny grzaniec dla każdego
Pani Monika z osiedla Podłęże podpo-

wiedziała nam, jak umilić świąteczne, 
rodzinne spotkania. Przysłała swoją pro-
pozycję na bezalkoholowy, aromatyczny 
grzaniec. Nam pomysł się spodobał i na 
pewno wypróbujemy go w długie, świą-
teczne wieczory. Was też zachęcamy!

Sok wlewamy do garn-
ka, dodajemy połówki lub 
ćwiartki śliwek, talarki 
jabłka i pomarańczy oraz 
resztę składników. Gotuje-
my do momentu, aż całość 
będzie aromatyczna i bar-
dzo gorąca.
Porady: Sok jabłkowy 

można zastąpić ulubioną 

herbatą. Grzaniec najle-
piej smakuje pity na go-
rąco. Najlepsze jabłka do 
grzańca to te twarde, lek-
ko kwaskowate. Do napo-
ju można również dodać 
np. anyż, a śliwki zastąpić 
ciemnymi winogronami.

Składniki na litr 
bezalkoholowego 
grzańca:

• litr soku jabłkowego,
• ok. 12 śliwek,
• jabłko,
• pomarańcza,
• sok z cytryny,
• miód do smaku,
• ok. 4 lasek cynamo-
nu,
• ok. 10 goździków,
• odrobina kardamo-
nu,
• odrobina tartego 
imbiru.

Niech magiczna moc
wigilijnego wieczoru

zagości w Państwa sercach,
przyniesie spokój i radość,

oraz doda otuchy, wiary i siły
w zmaganiu się z codziennością,

niech nie pozwala zapomnieć o samotnych 
sąsiadach i porzuconych zwierzętach,

a nowy rok obdaruje
pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego nowego roku
życzy Grażyna Bogacz-Sokół, 

radna miasta Jaworzna

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

 tel.  507 53 53 52

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

tel. 790 755 093

KWIACIARNIA - Zielony Zakątek Podłęże - 
obok Biedronki. Zaprasza.

tel. 721 134 815

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

tel. 501 247 684

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

tel. 515 207 235



06 TO i OWO
Osiedlowe

informacje

Od września, w myśl nowych przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, zmianie uległy również 
regulacje dotyczące wykreślania i wykluczania członków spółdzielni z rejestru członkowskiego, a tak-
że stwierdzania wygaśnięcia prawa do lokalu.

Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

W obecnym stanie tzw. postę-
powanie wewnątrzspółdziel-

cze, czyli podejmowanie uchwał 
przez Radę Nadzorczą i Walne 
Zgromadzenie w tych spra-
wach, nie ma już zastosowania. 
Ustawodawca wskazał jako 
drogę właściwą postępowanie 
sądowe. Zgodnie z nowym sta-
nem prawnym Rada Nadzorcza 
podejmuje uchwały dotyczą-
ce jedynie sądowej sprzedaży 
odnośnie do spółdzielczego 
własnościowego prawa do lo-
kalu oraz odrębnej własności 
lokalu. Zasadniczo chodzi tutaj 
o sytuację, w której mamy do 
czynienia przynajmniej z sześ-
ciomiesięcznym zadłużeniem 
uprawnionego z tytułu opłat za 
korzystanie z lokalu.
Kolejny raz możemy powie-

dzieć, że przesłanki tworzenia 
takiego prawa są dla nas za-
stanawiające. Ustawodawca 
otworzył szeroko drzwi do 
członkostwa, nie wymagając 
(z wyjątkiem odrębnej włas-

ności) woli bycia członkiem od 
uprawnionego do lokalu, nie 
wskazał również konieczności 
wniesienia udziału i wpisowe-
go. Rozumiemy to jako chęć 
zwiększenia wspólnoty spół-
dzielców, wzmocnienie ducha 
spółdzielczości i włączenie 
jak największej liczby osób do 
struktur spółdzielczych. Zapo-
mniano jednak o tym, że struk-
tury te winny rządzić się swoimi 
prawami, samorządnie i wspól-
nie ustanawianymi i przestrze-
ganymi przez spółdzielców, 
którzy mają dbać, by ze swoich 
praw korzystać bez narusza-
nia praw innych członków, bez 
uporczywego zadłużania się, 
bez naruszania porządku do-
mowego itp.
Dotychczas można było drogą 

wewnątrzspółdzielczą wyklu-
czać i wykreślać z członkostwa 
osoby niestosujące się do po-
rządku i ładu spółdzielczego 

i była to decyzja organów spół-
dzielczych. W tej chwili drogę 
taką zastąpi postępowanie 
przed sądem. Ponieważ jest 
to istotne novum, możemy się 
spodziewać wszelkich trudno-
ści w tej sprawie, a także dodat-
kowych kosztów związanych 
z występowaniem na drogę są-
dową przez Spółdzielnię w kon-
kretnych przypadkach. Koszty 
te ponosić będzie Spółdzielnia 
i będzie to dodatkowe obcią-
żenie. Dotąd decyzje podejmo-
wały organy spółdzielcze, które 
przecież nadal istnieją i powin-
ny mieć w imieniu spółdzielców 
coś do powiedzenia. Jak będzie 
wyglądać w tym zakresie prak-
tyka, czas pokaże.

Katarzyna Martyka
Prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Górnik”  
w Jaworznie 

aktualności

Informacje na temat wniosków z Walnego Zgromadzenia 
Członków Spółdzielni z obowiązkiem zamieszczenia na 
łamach miesięcznika „Osiedlowe To i Owo”

Zobowiązać Zarząd Spół-
dzielni Mieszkaniowej 
„Górnik” w Jaworznie do 
przedstawienia pełnych 
informacji o kosztach i ce-
lowości zakupu budynku 
po firmie Rajmar położo-
nego przy ul. Langego 7. 
Informacje należy umieścić 
w „OTiO” i odpowiedzieć 
wnioskodawcom.

Informujemy, że w/w bu-
dynek nie został przez Spół-
dzielnię zakupiony. Sprzedaż 
przedmiotowej nieruchomo-
ści odbywała się w drodze 
licytacji, a wylicytowana kwo-
ta przekraczała opłacalność 
planowanej inwestycji, czyli 
budowy budynku wieloro-
dzinnego.

Zobowiązać Zarząd do 
przedstawienia wydatków 

związanych z kosztami 
ochrony dotyczących lat 
2015-2017. Informacja po-
winna zostać zamieszczona 
w „OTiO” oraz trafić indywi-
dualnie do wnioskodawców.

Koszty ochrony w latach 
2015-2017 przedstawiały się 
następująco:
2015 - 177 724,22 zł,
2016 - 115 175,99 zł,
2017 - 35 559,01 zł (za pierw-

sze półrocze).
Wyższe koszty ochrony za 

rok 2015 wynikały ze zwięk-
szenia ochrony w związku 
z próbą nielegalnego prze-
jęcia Spółdzielni w 2014 r. 
Aktualnie Zarząd Spółdzielni 
czyni starania mające na celu 
maksymalne obniżenie tych 
kosztów przez montaż syste-
mów elektronicznych.

Zobowiązać Zarząd do 
przedstawienia szczegó-
łowych pozycji mieszczą-
cych się w enigmatycznym 
stwierdzeniu „eksploata-
cja” wraz z ponoszonymi 
w ich ramach kosztami, 
a zawartych wśród pozycji 
kosztów ponoszonych przez 
spółdzielców z tytułu opłat 
za mieszkanie. Słowo „eks-
ploatacja” w najmniejszym 
stopniu nie wyjaśnia, za 
co i ile mieszkańcy płacą. 
Informacja powinna zostać 
zamieszczona w „OTiO” 
oraz trafić indywidualnie do 
wnioskodawców.

W skład kosztów eksploatacji 
wchodzą następujące pozycje:
koszty obsługi mienia (admi-

nistrowanie) - 1 186 354 zł,
utrzymanie czystości (gospo-

darze domów) - 1 491 638 zł,

materiały, amortyzacja, 
koszty BHP - 149 562 zł,
energia elektryczna - 360 

998 zł, koszty obsługi stano-
wisk kontenerowych - 109 
295 zł,
podatek od nieruchomości, 

wieczyste użytkowanie grun-
tu (dla mieszkań niewyodręb-
nionych) - 212 629 zł,
konserwacje - 4 121 554 zł,
koszty ogólne Spółdzielni - 4 

540 619 zł.
Powyższe dane pochodzą ze 

sprawozdania z działalności 
Spółdzielni za rok 2016 i były 
dostępne do wglądu dla za-
interesowanych członków 
Spółdzielni w poszczególnych 
Administracjach na 30 dni 
przed rozpoczęciem pierwszej 
części Walnego Zgromadze-
nia.
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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

dyżury
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie 

Zarządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek mie-
siąca w godz. 16-17. 

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 ADS 2, ul. Paderewskiego 15;
osiedle Podłęże - każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 

17-18, siedziba ADS 3, al. Piłsudskiego 40.

Przedświąteczny czas 
w Klubie Osiedlowym Podwale

informacje

Po wystawie rękodzieła artystycznego związane-
go z tematyką świąt Bożego Narodzenia w klubie 
cały czas utrzymuje się świąteczna atmosfera. Do-
okoła wiszą bańki, mikołaje, jest pięknie, radośnie 
i kolorowo.

W pierwszy poniedziałek grudnia 
rozpoczęła się kolejna edycja kur-
su komputerowego dla seniorów. 
Skompletowaliśmy trzy grupy po 
ok. 30 osób, które będą zgłębiały 
wiedzę i zdobywały umiejętności 
obsługi komputera oraz porusza-
nia się po internecie.
12 grudnia odbył się dyżur dziel-

nicowego  oraz wieczorek poety-
cki naszej klubowiczki, pani Kazi. 
Spotkanie nosiło tytuł „Moje myśli 
na karteczkach spisane, rozma-
wiają ze sobą jak z drugą osobą”. 
Wszyscy byliśmy wzruszeni, z jaką 
lekkością pani Kazia opisuje często 
bardzo trudne doświadczenia, z ja-
kimi przyszło jej się w życiu zmie-
rzyć.
Na niespełna tydzień przed świę-

tami w klubie miały miejsce war-
sztaty pakowania prezentów, które 
prowadziła fl orystka z Centrum 
Nauki i Biznesu „Żak”. Ale nam to 
pomogło, szczególnie teraz!
A już w styczniu rozpocznie się 

cykl spotkań z kosmetyczką. Bliż-
szych szczegółów jeszcze nie zna-

my, ale zajęcia mają oscylować wo-
kół tematów:
• Jak być pięknym i zdrowym 

w każdym wieku.
• Jak radzić sobie z trądzikiem 

w każdym wieku.
• Jesteś tym, co jesz. Odżywianie: 

wpływ na zdrowie i urodę.
• Alergia, która spędza ci sen z po-

wiek.
• Młoda w każdym wieku.
• Medycyna estetyczna: na co mo-

żemy liczyć.
• Akupresura stóp: pomoc w róż-

nych chorobach.
• Żywność funkcjonalna.
• Nanotechnologia i bioinformacja 

- energia, która wyzwala procesy 
naprawcze w naszym organizmie.
• Laser w służbie medycyny este-

tycznej.
• Co to jest młodziwo i na co dzia-

ła?
• Krzem: pierwiastek życia.
• Kolagen: młodość twarzy i ciała.
• Akupunktura: chińska metoda 

leczenia.
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krzyżówka

uśmiechnij się

Litery z pól ponumerowanych od 
1 do 16 dadzą rozwiązanie krzy-
żówki, które należy przesłać po-
cztą elektroniczną na adres otio@
smgornik-j.pl do 10 stycznia. W te-
macie prosimy wpisać „Krzyżówka 
nr 12/2017”. Wśród uczestników, 
którzy nadeślą prawidłowe roz-
wiązanie, rozlosujemy talon o war-
tości 50 zł na artykuły spożywcze 
(bez alkoholu) ufundowany przez 
Macieja Bochenka, przewodniczą-
cego 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 11/2017 otrzymuje pani Ewa 
Ryba. Gratulujemy!

Jak w najgrzeczniejszy sposób dać do zrozumienia pracownikowi, że 

właśnie został zwolniony?
- Panie Kowalski, naprawdę nie wiemy, jak poradzimy sobie bez 

pana, ale od przyszłego poniedziałku będziemy próbować.
pana, ale od przyszłego poniedziałku będziemy próbować.

Rozmawiają dwaj psychiatrzy:
- Wiesz co, mam rewelacyjnego pacjenta. Cierpi na rozdwojenie jaźni.

- A co w tym rewelacyjnego?
- Obydwaj mi płacą.- Obydwaj mi płacą.

Gdybym dostawał złotówkę za każdą kobietę, której się nie podo-

bam, w końcu zacząłbym się podobać kobietombam, w końcu zacząłbym się podobać kobietom

U prawnika:
- Jaką opłatę muszę wnieść, żeby otrzymać od pana fachową pora-

dę?
- 1000 złotych za trzy pytania.
- Hmm, to troszeczkę drogo, nie uważa pan?
- No, może troszeczkę. A jakie jest pańskie trzecie pytanie?
- No, może troszeczkę. A jakie jest pańskie trzecie pytanie?

- A jak pan zasypia?
- Bez problemu. Liczę owce przed snem...
- Do której zdąży pan doliczyć, zanim pan zaśnie?
- Do trzeciej...
- Tak szybko?
- No, czasami do wpół do czwartej...

nasi najemcy

reklama

Już od ubiegłego wieku, bo od 
1990 r., gościmy w naszych zaso-
bach fi lię Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Jaworznie. Jej siedziba 
mieści się przy ul. Brodzińskiego 
27. Książki dla dzieci i dorosłych 
możemy wypożyczać tam co-

dziennie od poniedziałku do 
piątku w godz. 7-17 z wyjątkiem 
środy, kiedy otwarte jest od godz. 
9. Serdecznie zapraszamy do czę-
stych odwiedzin dzieci, młodzież 
i dorosłych.

Miejska 
Biblioteka 
Publiczna


