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Spółdzielcze sprawy

aktualności
Tydzień
Ziemi

bez wychodzenia z domu

Nasza Spółdzielnia od 1 kwietnia 2013 r. udostępnia nowe usługi w ramach
Zintegrowanego Systemu Informatycznego UNISOFT. To elektroniczne biuro obsługi klienta (e-BOK) i elektroniczna korespondencja (e-korespondencja). Jest już
prawie 1 000 użytkowników e-BOK-a.
To współczesne rozwiązania,
które w dobie informatyzacji
umożliwiają internetowy dostęp
do stanu kartoteki oraz informacji
w zakresie rozliczeń z tytułu lokali
mieszkalnych i użytkowych, jak
również dają możliwość przesyłania i odbioru korespondencji zachodzącej pomiędzy Spółdzielnią
a członkiem, najemcą czy właścicielem, która nie wymaga własnoręcznych podpisów i pisemnego
potwierdzania jej odbioru.
Stosownie do obowiązujących
przepisów, aby Spółdzielnia mogła przydzielić login i pierwsze
hasło do indywidualnego elektronicznego dostępu dla danego
zainteresowanego
spółdzielcy,
właściciela lub najemcy, powinien on zgłosić swój akces przez
złożenie w Spółdzielni wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego e-BOK, który jest
udostępniony na stronie internetowej oraz w biurach zarządu
i poszczególnych administracjach
osiedlowych.
Formularz należy złożyć osobiście w biurach ADS lub w biurze
Zarządu (dział członkowsko-prawny w pokoju nr 2 lub dział rozliczeń czynszowych i windykacji pokoje nr 7 i 12) celem weryfikacji
zawartych w nim danych oraz potwierdzenia tytułu prawnego do
lokalu. Potwierdzenie tożsamości
przez pracownika Spółdzielni jest
niezbędne do nadania indywidualnego loginu oraz pierwszego
hasła do uruchomienia dostępu
do systemu e-BOK. Login i hasło
zostaną przesłane na podany
w formularzu adres e-mail w cią-

Sadzonki trafiły
do mieszkańców
s. 04

informacje
Nowe kominy
wentylacyjne

Usprawniliśmy
działanie kominów

gu dwóch tygodni od złożenia dokumentu.
W przypadku osób, które wyrażą
również pisemną zgodę na korzystanie z usługi e-korespondencja
poprzez akceptację stosownego
oświadczenia
umieszczonego
w formularzu zgłoszeniowym e-BOK, Spółdzielnia uruchomi tę
usługę celem dostarczania pism
w formie elektronicznej, niewymagających pisemnego potwierdzenia odbioru. Są to dokumenty
takie, jak aneksy czynszowe, rozliczenia wody czy zawiadomienia
o Walnych Zgromadzeniach.

W wielu przypadkach ułatwi to
Państwu bieżący kontakt ze Spółdzielnią.
Procedura logowania do usługi e-BOK:
• Klikamy w odnośnik do usługi
e-BOK na naszej stronie internetowej www.smgornik-j.pl.
• Wpisujemy uzyskany identyfikator lub swój e-mail, który został
podany przy rejestracji.
• Wpisujemy hasło. Jeżeli jest to
pierwsze logowanie, to otrzymane pierwsze hasło, a następnie
nadajemy nowe.

s. 03

informacje
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Modernizacje, inwestycje,
remonty
s. 02

Osiedlowe

02

TO i OWO

informacje

Z życia Administracji Domów Spółdzielczych
• Ruszyła termomodernizacja budynku przy ul.
Klonowej 6.
• Pracownicy Spółdzielni dokonali przeglądu placów zabaw na terenie osiedla.
• Zakończyło się utwardzanie terenu pod miejsca
postojowe przy ul. Partyzantów 38.
• Przy ul. Kalinowej 2 i 4 pojawiły się kosze na śmieci.
• Przy ul. Cegielnianej 28 i Grunwaldzkiej 272 naprawione zostały opaski wokół budynków.
• Pracownicy sprawdzili drożność kanałów wentylacyjnych oraz szczelność gazu w mieszkaniach
przy ul. Kalinowej 13 i 17.
• Rozpoczęła się wymiana piasku w piaskownicach
usytuowanych na terenach Spółdzielni.

ADS 1
• Firma Art-Com montuje na budynkach koryta teletechniczne.
• Domofony są już w pierwszej, drugiej, czwartej
i piątej klatce bloku przy ul. Broniewskiego 7, drugiej
i trzeciej klatce przy ul. Grunwaldzkiej 106, drugiej
klatce przy ul. 11 Listopada 18 i trzeciej klatce przy ul.
Wschodniej 7.
• Witryna w lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 104 doczekała się wymiany.
• Trwają prace termomodernizacyjne na budynku
przy ul. 3 Maja 2.
• Pochwyty na poręczach w klatkach przy ul. Drzewianki 6 zostały wymienione.
• Nasadzone zostały krzewy oraz tuje wokół stanowisk kontenerowych w rejonie ul. Podwale 53-59 oraz
Nowej.
• Nowe drzewa pojawiły się także za budynkiem przy
ul. Zacisze Bocznej 1 oraz przed blokiem przy ul. Zacisze 22.
• Drobne ubytki na elewacjach budynków przez nas
administrowanych są już uzupełnione.

ADS 2
• Zakończył się remont kominów przy al. Piłsudskiego 23.
• Wymiana pionów przy al. Piłsudskiego 36 dobiega
końca.
• Rozpoczęło się malowanie klatek schodowych przy
al. Piłsudskiego 24 i 52.
• Z elewacji budynków przy al. Piłsudskiego 25, 33,
40, 64 oraz Towarowej 77 zniknęły graﬃti.
• Wymieniany jest piasek w piaskownicach na osiedlu Podłęże I, II i III.
• Remontowane są kominy w bloku przy al. Piłsudskiego 30.
• Trwa wymiana zamków do skrzynek na zwroty.
• Gospodarze domów rozpoczęli koszenie trawy na
terenach osiedla Podłęże I, II i III.

ADS 3

Typy zleceń w ilościach zgłoszeń zrealizowanych w marcu w ADS 1, 2 i 3:
co

cw

elektryczne

gazowe

ogólnobudowlane

stolarskoślusarskie

utrzymywanie porządku na
stanowiskach kontenerowych

wod-kan

57

16

405

311

107

318

46

253
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Nowe kominy wentylacyjne na osiedlu Podłęże
Nad kwestią modernizacji i usprawnienia działania kominów wentylacyjnych pochylili się
nasi specjaliści. Problemem był również efekt zasysania zimnego powietrza kanałami wentylacyjnymi do mieszkań i przemarzanie samej konstrukcji kominów.

– Kominy są remontowane, gdyż
w zimie wystąpiły duże problemy.
Chodzi głównie o wdmuchiwanie
zimnego powietrza w kanały wentylacyjne. Napotkaliśmy również
problem przemarzających ścian,
zwłaszcza na ostatnich kondyg-

nacjach – mówi kierownik Administracji Domów Spółdzielczych
nr 3 Piotr Karweta. – Kominy remontujemy na podstropiu i ponad dachem. Polega to na tym,
że likwidujemy wszystkie dziury i niedociągnięcia tam, gdzie

brakuje zaprawy na łączeniach
poszczególnych elementów kominów, a wszystko to ocieplamy
styropianem grubości 5 cm – dodaje mistrz Jerzy Banaś.
W efekcie wentylacja mieszkań uległa znacznej poprawie.

Co istotne, dzięki zachowaniu
odpowiedniego współczynnika
wymienności powietrza w pomieszczeniach, zimą w mieszkaniach jest znacznie cieplej.
Uporano się też z problemem
zasysania zimnego powietrza. –
Po remontach kominów przeprowadzamy pomiary wentylacyjne
i sprawdzamy, jaka jest różnica.
W ponad 90% przypadków następuje diametralna zmiana wentylacji, problem przemarzania
znika, a wdmuchiwanie zimnego
powietrza do pomieszczeń zostaje wyeliminowane – tłumaczy
Karweta.
O niskiej skuteczności działania
pionów wentylacyjnych świadczyć może stan naszej świadomości na temat tego, co mieszkańcy naszego bloku zjedzą dziś
na obiad. Przykład? Jeśli sąsiedzi
z góry przygotowują smażoną
rybę, wiemy o tym doskonale.
Zapach wyczuwalny jest również
w naszym mieszkaniu. Jeśli wentylacja działa sprawnie, problem
przenikania zapachów nie występuje.

informacje

Wraca temat termomodernizacji

Termomodernizacja budynku ma poprawić izolację ścian, ograniczyć koszty ogrzewania i poprawić komfort użytkowania obiektu przez jego mieszkańców. Mówi się też, że raz wykonana
termomodernizacja służyć ma przez wiele lat. Ale co w przypadku, gdy pojawia się możliwość zastosowania nowej technologii? Szansa dodatkowej redukcji kosztów i wykonania prac
wcześniej pominiętych z przyczyn niezależnych? W taki sposób do tematu termomodernizacji
podeszła nasza Spółdzielnia.
– Nasze prace to działania
poprawiające
izolacyjność
termiczną przegród zewnętrznych budynku, co przyczynia
się do zmniejszenia zużycia
energii cieplnej potrzebnej
do jego ogrzania. Idzie za tym
również zmniejszenie kosztów
ogrzewania obiektu. Termomodernizacje eliminują wady
technologiczne
przegród
ścian zewnętrznych, wszelkie nieszczelności czy mostki
termiczne – mówi pracownica Spółdzielni, Ilona Witki,

inspektor w Administracji Domów Spółdzielczych nr 2.
Przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Spółdzielnia,
w ramach wewnętrznego programu powrotów do termomodernizacji, remontuje już
wcześniej docieplone budynki.
– Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem przyjętym na lata 2018-2019, ze
środków własnych i ze współfinansowaniem z WFOŚiGW.

W tym roku realizacja obejmuje dziewięć budynków: dwa
w zasobach administracji Podwala, a pozostałe siedem na
osiedlu Stałym – precyzuje Zbigniew Baster, również inspektor w Spółdzielni. – W 2019 r.
programem powrotu do termomodernizacji objętych będzie pięć budynków na tych
samych osiedlach – dodaje.
Wykonanie
termomodernizacji pośrednio prowadzić
będzie do realizacji celu nadrzędnego, czyli poprawy ja-

kości powietrza przez ograniczenie emisji do atmosfery
zanieczyszczeń
pyłowo-gazowych. Ponadto realizacja
zadania spowoduje dodatkowe zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło dla potrzeb
grzewczych we wspomnianych
budynkach, co przełoży się na
zmniejszenie zużycia ciepła,
ograniczenie kosztów eksploatacji budynków oraz poprawę
ich stanu technicznego.
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ważne numery
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)
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Sadzonki trafiły
do mieszkańców Jaworzna

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” wzorem innych krajów i miast rozciągnęła Dzień Ziemi na cały
tydzień i zorganizowała dla swoich mieszkańców
atrakcje związane z tym świętem.
24, 25 i 26 kwietnia w poszczególnych administracjach rozdawane były sadzonki roślin i nasiona gotowe do wysiewu. Choć zainteresowanie było spore,
nikt nie wracał z pustymi rękoma. Naszym spółdzielcom nie przeszkadzał również deszcz. Rośliny docelowo trafić mają na balkony i przyblokowe trawniki.
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przepisy czytelników

Lekka, aromatyczna zupa-krem z pomidorów
Czerwiec kojarzy się nam z wakacjami i zapachem naszych polskich pomidorów. Pani
Józefie z osiedla Podłęże chyba też, ponieważ podesłała nam przepis na jej ulubioną kremową zupę pomidorową. Zapowiada się bardzo apetycznie. Dziękujemy!
Składniki:
• 500 g dojrzałych pomidorów, najlepiej malinowych,
• łyżeczka oliwy z oliwek lub oleju z pestek dyni,
• cebula,
• dwa ząbki czosnku,
• 500 ml bulionu (mięsnego lub warzywnego),
• sól, pieprz, bazylia, oregano, tymianek, dwie gałązki świeżego rozmarynu.
W garnku, najlepiej z nieprzywierającym dnem, podsmażamy na oliwie pokrojoną w kostkę cebulę oraz przeciśnięty
przez praskę czosnek. Pomidory parzymy wrzątkiem, po czym
obieramy ze skórki i również kroimy w kostkę. Wrzucamy do
garnka, zalewamy bulionem i gotujemy ok. 10 minut razem
z gałązkami rozmarynu. Po tym czasie wyjmujemy rozmaryn
i blendujemy zupę na gładką masę. Doprawiamy pieprzem,
solą, bazylią, oregano i tymiankiem. Podajemy z kleksem jogurtu naturalnego. Smacznego!

ogłoszenia drobne
Krawcownia magdy Turek
al. Piłsudskiego 58 zaprasza 9 -16. Szycie
miarowe, przeróbki i naprawa odzieży.
tel. 693 770 406.

Awaryjne otwieranie samochodów,
mieszkań i usługi ślusarskie, naprawa
i wymiana zamków.
600 600 235,
awaryjneotwieranie24.pl.

hAlA „TAXi”

Pasieka „mój miód” na Podłężu k/parku
poleca miody i inne produkty.
tel. 501 247 684

Szybko, tanio, solidnie, 24 h.

GłADzie BezPyłOwe, suﬁty podwieszane,
tapetowanie, prace malarskie. Tanio
i solidnie. KOmi – PlAST
tel. 507 53 53 52

tel. 32 793 83 83
numer 1 w Jaworznie.
wspieraj lokalną przedsiębiorczość.

www.hala-taxi.pl
Szafy inDecO z drzwiami przesuwnymi,
zabudowa wnęk. Rabaty do 35%.
meble kuchenne na wymiar.
www.bartez-indeco.pl
tel. 604 133 038
naprawa telewizorów

tel. 603 898 300

Kupię mieszkanie za gotówkę, szybka
realizacja.
tel. 576 013 043
TAPicerSTwO

604 840 451

zamienię m-3, 51m2, 8 piętro na podobne
do 4 piętra – może być zadłużone.
tel. 508 738 303
Bezpieczeństwo i skuteczność sprzedaży
Twojej nieruchomości. wybierz mądrze
Kałużny nieruchomości, rynek Główny.
tel. 794 301 941

montaż serwis anten 50 zł. TV-SAT.
montaż TV na ścianie, sklep, porady
www.at-victoria.eu.
tel. 515 207 235
Protezy nylonowe, acronowe, szkieletowe,
akrylowe, szyny, szynoprotezy – naprawa
i usuwanie kamienia oraz osadów;
dostawianie zębów i klamer, aparaty
ortodontyczne – naprawa.
rejestracja i ustalanie terminów:
tel. 694 245 071
PrAcA nA mAGAzynie OD zArAz
nie wymagamy doświadczenia!
zadzwoń, napisz SmS oddzwonimy ☺
Tel: 695 060 536
32 324 04 28
bierun@adecco.com
PAKOwAcz nA 2 zmiAny OD zArAz
zadzwoń, napisz SmS oddzwonimy
Tel: 695 060 536
32 324 04 28
bierun@adecco.com
nie czekaj, zadzwoń już dziś ☺

Grupa terapeutyczna DDA/DDD, centrum
rozwoju Osobistego i Psychoterapii Self,
www.self.jaworzno.pl ,
tel 502 376 336, 606 950 855.

zamienię m 3 pokoje 63 m, parter
z ogródkiem oś„Podłęże” na mniejsze
i lub ii piętro.
Tel. 797 445 433

Kupię mieszkanie kawalerkę lub 2, 3 pokoje, może być zadłużone, do remontu.
Płacę gotówką.
tel. 32 307 21 69

Do wynajęcia lokal użytkowy
w Jaworznie, ul. Towarowa
42, pow. 286 m2,
tel. 32 615-55-43 wew.14
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ogłoszenie

młodym okiem

Empatia ułatwia życie
Zapewne niejednokrotnie byliśmy świadkami sceny, w której
maluch przyklejony do nogi
mamy, bo ta odmówiła mu
zakupu lizaka, płacze. Najczęściej
uznajemy wtedy, że dziecko
jest zwyczajnie
niegrzeczne albo
rozpieszczone.
Może przyszło
nam jeszcze do
głowy, że to mama
źle je wychowała. A pewnie nie pomyślimy o tym,
że może być po prostu chore,
mieć problem w kontaktach personalnych i z rzeczywistą oceną
życiowych sytuacji, co w fachowej
nomenklaturze nazywa się autyzmem. Maluch rozpacza, bo
mama, nie kupując lizaka, zburzyła mu plan na cały dzień.
Czasami zapominamy, że osoby niepełnosprawne to nie tylko
ludzie, u których widać tę niepełnosprawność gołym okiem.
Spotykamy się z nimi na co
dzień, funkcjonujemy wśród nich
i bardzo często nie zdajemy sobie
z tego sprawy. Oceniamy tych ludzi z góry, może nawet dajemy do
zrozumienia, że ich zachowanie
nam się nie podoba, wysyłając
dziwne spojrzenia czy komunikując to werbalnie. Dopiero gdy rozpoznamy problem i zrozumiemy
powody ich sarkazmu i krytycyzmu, robi nam się nieswojo.

W ciągu ostatnich lat świadomość o niepełnosprawności wzrosła dzięki takim świętom, jak Międzynarodowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych.
W naszym mieście jego
odsłoną są obchodzone w maju Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Takie
wydarzenia uświadamiają społeczności,
czym jest niepełnosprawność, szerzą
tolerancję i pozwalają
na integrację. Pamiętamy
o konieczności pomocy także
na co dzień, poprzez umożliwianie
swobodnej nauki w szkołach, na
świetlicach i zajęciach pozaszkolnych. Również miejsca pracy stają się bardziej przyjazne osobom
niepełnosprawnym, bo stawiają
im coraz mniej ograniczeń.
Powinniśmy pamiętać, że jeśli kogoś nie znamy, to nie powinniśmy
go z góry oceniać. Życie jest już
wystarczająco
skomplikowane,
żeby je sobie wzajemnie utrudniać i dawać powody do smutku.
Moim zdaniem tolerancja, empatia i wyrozumiałość to jedne z najważniejszych cech, jakie powinniśmy nabyć w życiu, aby stało się
ono dla nas i innych łatwiejsze.

natalia Sichowska
iii lO w Jaworznie

konkurs

Nagrodzimy najpiękniej
ukwiecony balkon i ogródek
Przypominamy, że od początku maja do końca września
ponownie mają Państwo możliwość wzięcia udziału w naszym
konkursie ogródkowym.
Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział
członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie.
2. Konkurs jest zorganizowany
w dwóch kategoriach: I - balkony,
loggie; II - ogródki przyblokowe
i kompozycje przyblokowe.
3. Aby wziąć udział w konkursie,
należy wysłać fotografię swojego
balkonu, loggie/ogródka przyblokowego na adres otio@smgornik-j.pl w czasie trwania konkursu.
W treści maila należy wpisać dane
członka Spółdzielni, numer telefonu oraz adres balkonu, loggie/
ogródka przyblokowego, który
został zamieszczony na zdjęciu

w celu umożliwienia weryfikacji.
Zgłoszenie się do konkursu jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie fotografii w celach
związanych z działalnością Spółdzielni.
4. Konkurs trwa od 1 maja do 30
września 2018 r.
5. Zwycięzcę konkursu wyłoni
jury wybrane przez Zarząd Spółdzielni.
6. Wyniki konkursu zostaną podane do 31 października 2018 r.
na łamach spółdzielczych mediów.
7. Przewidziane są nagrody dla
pierwszych trzech miejsc w obu
kategoriach.
8. Z udziału w konkursie wykluczeni są członkowie Rady Nadzorczej i Rad Osiedli oraz pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie.

Szukamy
ludzi
z pasją
Jeśli jesteś członkiem Spółdzielni
Mieszkaniowej „Górnik” i masz swoją pasję, którą chciałbyś się podzielić z innymi, ujawnij się! Zapraszamy
do kontaktu z Klubem To i Owo,
do którego cyklicznie zapraszamy
twórców w różnych dziedzinach.
Organizujemy wystawy, spotkania,
prezentacje... Zależy nam na tym,
aby stale poszerzać grono prezentowanych w Klubie mieszkańców.
Być może chodzi właśnie o Państwa
umiejętności!

dyżury
członkowie rady nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie zarządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 16-17. Kazimierz Gwóźdź i zdzisław ziarko czekać
będą na Państwa 4 czerwca.
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.

samouczek mieszkańca
Co załatwisz
w danym dziale
Spółdzielni?
Dział ﬁnansowy - wkłady
mieszkaniowe: udzielanie informacji byłym członkom Spółdzielni o rozliczeniach wkładów
mieszkaniowych i udziałów
członkowskich w przypadku
wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu, informowanie
najemców lokali mieszkalnych
i użytkowych na temat rozliczeń
z tytułu kaucji zabezpieczającej
przy rezygnacji z najmu, udzielanie odpowiedzi na złożone
przez lokatorów pisma w sprawie wkładów, informowanie
oraz wystawianie stosownych

pism dotyczących wpłat nominalnej kwoty umorzenia
kredytu bankowego w przypadku przeniesienia własności
z lokatorskiego prawa do lokalu, wystawianie zaświadczeń
na wniosek lokatorów celem
przedłożenia w urzędzie skarbowym (o posiadanym prawie
do zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz wysokości wkładów mieszkaniowych wyliczonych na dzień zgonu i na dzień
uprawomocnienia postanowienia sądowego o stwierdzeniu
nabycia spadku), przekazywanie informacji najemcom lokali użytkowych o płatnościach
w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osiedlowe
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informacje

Krzysztof Daukszewicz z towarzyszeniem kabaretu TON

28 maja o godz. 19 w klubie Relax przy ul. Szczakowskiej 35 wystąpi Krzysztof Daukszewicz wraz
z kabaretem TON. Bilety w cenie 40 zł dostępne
są w klubie oraz na www.kupbilecik.pl.

Krzysztof Daukszewicz: poeta,
satyryk, bard, felietonista, osobowość telewizyjna, ulubieniec
widzów i kolekcjoner menelików, jedyny w Polsce siedzący
stand-uper, laureat całej góry
nagród, w tym Karolinki, Prometeusza i Wiktora. Jego najnowszy
program „Zjedz kawiorek” to
nowe piosenki, świeże komentarze i przezabawne monologi.
Anegdoty z życia różnych klas,

informacje

Porażający problem

Prąd elektryczny powoduje u człowieka obrażenia od oszołomienia, przez poparzenia, aż do
nagłego zatrzymania krążenia krwi. W naszym
krótkim poradniku wyjaśniamy, jak uniknąć porażenia prądem i pomóc jego ofierze.
Skutki porażenia prądem zależą od czasu, jaki pozostaje się
pod jego działaniem, rodzaju
prądu, oporu elektrycznego
tkanek i drogi przepływu prądu
(przepływ od ręki do ręki powoduje większe obrażenia niż
wzdłuż ciała od ręki do nogi).
Rozróżniamy kilka rodzajów
porażeń: porażenie prądem nisko- lub wysokonapięciowym,
a także porażenie piorunem.
Co robić w przypadku porażenia prądem?
• przerywamy obwód elektryczny, wyciągając wtyczkę
z gniazdka lub wyłączając czy
wykręcając bezpiecznik,
•
oceniamy
przytomność
i sprawdzamy oddech porażonego. W przypadku utraty przytomności, jeżeli poszkodowany
oddycha, stosujemy pozycję

boczną ustaloną. Jeśli nie wyczuwamy oddechu, rozpoczynamy zewnętrzny masaż serca.
W przypadku porażenia prądem bądź piorunem często dochodzi do oparzeń i uszkodzeń
narządów wewnętrznych. Dlatego pamiętajmy, by w czasie
burzy unikać masztów, anten,
drzew czy otwartych okien. Nie
wolno też biegać ani rozmawiać przez telefon.

Materiał powstał w oparciu
o podręcznik „Pierwsza pomoc
przedmedyczna”, wydawany
przez Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych RP Oddział
Miejski w Jaworznie.

Osiedlowe

TO i OWO

a nawet przedszkola, chóralne
śpiewanie, zaskakujące puenty,
a także sporo refleksji i przede
wszystkim potężna dawka humoru z najwyższej półki.
Uwaga! Osoba, która jako
pierwsza zadzwoni do naszej redakcji i poda hasło
„Daukszewicz”, otrzyma wejściówkę na wydarzenie!

Ogłoszenie bezpłatne, zamieszczone decyzją Zarządu Spółdzielni,
z uwagi na duże znaczenie społeczne.

W dniach 26 i 27 maja 2018r. w Jaworznie, w parku na Podłężu
odbędzie się Święto Rodziny i my tam będziemy!
W ramach Rehabilitacji dzieci, w sobotę i niedzielę już od godz. 16:00 zapraszamy
na:
- ogólne badanie postawy ciała oraz badanie stóp na podoskopie dla dzieci
młodszych i starszych,
- gry i zabawy dla dzieci zajęcia pobudzające zmysły
- sensoplastyka i nie tylko…
W ramach „ABC obsługi Maluszka, czyli rady nie od parady” będzie można poznać
odpowiedzi na nurtujące rodziców pytania, jak nosić bobasa,
w jakiej pozycji karmić, jak odbijać, jak układać do snu. W jakich pozycjach bawić się
z maleństwem, aby stymulować jego prawidłowy rozwój
i jak sprawić, żeby opieka nad dzieckiem była przyjemnością.
Uwaga! Dodatkowo w sobotę w godz. od 17:00 do 18:00 i w niedzielę
od 16:30 do 17:30 proponujemy absolutnie wyjątkowe zajęcia warsztatowe
dla rodziców z maleństwami od 0 do 1 roku życia.
Chętnych Rodziców zapraszamy w strojach sportowych (wygodnych). :)
Zajęcia poprowadzą:
ź mgr ﬁzjoterapii Aleksandra Czeleń - terapeuta SI, FITS, PNF,
ź mgr Aleksandra Bożek oligofrenopedagog,
ź mgr ﬁzjoterapii Dorota Husar - terapeuta NDT Bobath, SI, PNF.
Przez cały czas trwania imprezy, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, będzie można
zasięgnąć porady na temat doboru odpowiedniego obuwia oraz właściwych
wkładek dla dzieci.

Serdecznie zaprasza gabinet rehabilitacji niemowląt i dzieci

facebook.com/rehabilitacjaniemowla dziecijaworzno

Numer zamknięto 18 maja 2018 r.
„Osiedlowe To i Owo” jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru
Dzienników i Czasopism pod poz. Pr1197.

Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Górnik” w Jaworznie

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.

Biuro reklamy: 32 615 55 43
Nakład: 8 500 sztuk
Redakcja: 535 214 087

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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krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych od
1 do 20 dadzą rozwiązanie krzyżówki,
które należy przesłać pocztą elektroniczną na adres otio@smgornik-j.
pl do 10 czerwca. W temacie prosimy wpisać „Krzyżówka nr 5/2018”.
Wśród uczestników, którzy nadeślą
prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy talon o wartości 50 zł na artykuły
spożywcze (bez alkoholu) ufundowany przez Macieja Bochenka, Prezesa
Spółdzielni.
Uwaga! Wysłanie rozwiązania jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych
dla celów redakcyjnych. Z udziału
w losowaniu wyłączeni są dłużnicy
oraz pracownicy S.M. „Górnik” w Jaworznie.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki
nr 4/2018 otrzymuje pani Agnieszka
Pabijan. Gratulujemy!

uśmiechnij się
rozmawiają dwaj profesorowie matematyki:
– Dasz mi swój numer telefonu?
cią pierwszej. czwarta
– no pewnie. Trzecia cyfra jest trzykrotnoś
za o jeden od piątej. Suma
i szósta są takie same. Druga jest więks
sześciu cyfr to 23, a iloczyn 2 160.
– w porządku: 256 343.
– zgadza się. nie zapomnisz?
– Skądże! To kwadrat 16 i sześcian 7.
nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny:
– Jasiu, co ten wzór oznacza?
– To jest, ojej, mam to na końcu języka…
siarkowy!
– Dziecko, wypluj to natychmiast, bo to kwas

baca, patrzy, jak artysta
Góry. malarz maluje pejzaż. Podchodzi
człowiek musi namęczyć,
się
to
ile
–
:
wiernie kopiuje widok, i mówi
jak zapomni aparatu.
klient starym gruchotem
Do warsztatu samochodowego przyjeżdża
i mówi do mechanika:
– wydaje mi się, że trzeba wymienić olej…
jest jeszcze nowy, a ja
– To się rzeczywiście panu tylko wydaje. Olej
hód.
samoc
nić
wymie
bym
radził

reklama

nasi najemcy

Uniqa - Towarzystwo
Ubezpieczeń
Przed zbliżającymi wakacjami
szczególnie warto zwrócić uwagę na różnego rodzaju oferty
ubezpieczeń. Jednym z miejsc
w naszych zasobach, gdzie są one
dostępne, jest wyłączny przedstawiciel Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. przy ul. Grunwaldzkiej 106.
Placówka jest czynna w poniedziałki w godz. 9-16, od wtorku do
czwartku w godz. 8-16, a w piątki
od 8 do 12. W jej ofercie znajdziemy ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, na życie, NNW,
korporacyjne i związane z wakacyjnymi wyjazdami.

