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Modernizacje, inwestycje, 
remonty

Nowe oblicze
klatek schodowych

Powierzchnia całkowita Administracji Domów Spółdzielczych nr 2 to 176 872 m2.

Rok, który wśród pracowników 
Spółdzielni mierzony jest od jed-
nego Walnego Zgromadzenia do 
drugiego. Jak to zwykle bywa, ten 
czas upłynął nam pod znakiem 
dobrych i złych momentów, wy-
pełniony był zarówno radościami, 
jak i smutkami życia codziennego. 
Niemniej codziennie przyświeca-
ła nam myśl, że najważniejszym 
miejscem każdego z nas jest dom. 
Własny dom. Z tą świadomością, 
z uczuciem dumy, opiekujemy 
się tym Państwa miejscem, które 
dla każdego jest najważniejszym 
miejscem na świecie. Bo dbamy 
o dom, Państwa dom. I robimy to 
z poczuciem odpowiedzialności. 

Codziennie w naszej pracy dokła-
damy wszelkich starań, aby było 
to miejsce spokojne i bezpieczne. 
Troska ta sprawia, że staramy się 
nie tylko poprawić warunki, w któ-
rych żyjemy, ale również chcemy, 
aby to życie było coraz oszczęd-
niejsze. Dbamy o materiały, jakość 
zamawianych towarów i usług. 
Dzięki temu każdego roku odno-
towujemy pozytywny wynik fi -
nansowy, który podczas Walnego 
Zgromadzenia, decyzją członków 
Spółdzielni, zostaje przeznaczony 
na obniżenie kosztów utrzyma-
nia. Staramy się, aby jak najwięcej 
pieniędzy zostawało w Państwa 
kieszeniach. A Państwo dbają, by 

środki zostały przeznaczone na 
najważniejsze potrzeby.
Chcę podziękować naszym 

mieszkańcom za zaufanie, jakim 
nas obdarzają, oraz zaangażowa-
nie w sprawy bloku, osiedla i całej 
Spółdzielni. Dziękuję wszystkim, 
którym los Spółdzielni nie jest 
obojętny. Te wszystkie nagrody 
i wyróżnienia, jakie otrzymujemy, 
pozytywne oceny podczas kon-
troli przeprowadzanych przez 
biegłych, są dowodem dobrze 
obranego kierunku działań i pra-
widłowych metod ich realizacji.

Kolejny rok pracy za nami

Pierwszy etap:
26 czerwca, godz. 17 
- członkowie adS 1 - 
Osiedle Stałe,
27 czerwca, godz. 17 
- członkowie adS 2 - 
Osiedle Podwale,
28 czerwca, godz. 17 
- członkowie adS 3 - 
Osiedle Podłęże.

drugi etap:
9 października, godz. 
17 - członkowie adS 1 - 
Osiedle Stałe,
10 października, godz. 
17 - członkowie adS 2 - 
Osiedle Podwale,
11 października, godz. 
17 - członkowie adS 3 - 
Osiedle Podłęże.

Walne Zgromadzenie

Rada nadzorcza i Zarząd 
Spółdzielni

W tym tygodniu rozpoczyna się Walne Zgro-
madzenie członków naszej Spółdzielni. Przy-
pominamy, że odbędzie się ono w dwóch eta-
pach w lokalu Tauron Wydobycie S.A. szyb 
Piłsudski przy ul. Krakowskiej 6 w Jaworznie.
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• Ruszyła termomodernizacja budynku przy ul. Klonowej 4.
• Właz dachowy przy ul. Kalinowej 19 doczekał się wymia-
ny.
• Przy ul. Kalinowej 10 pojawił się kosz na śmieci.
• Zakończyła się wymiana piasku w piaskownicach usytuo-
wanych na terenach Spółdzielni.
• Przy ul. Starowiejskiej 17 wykonane zostały dojścia z kost-
ki betonowej do placu zabaw.
• Przy ul. Kalinowej 19, 21 i 23 sprawdzana była drożność 
kanałów wentylacyjnych oraz szczelność gazu w mieszka-
niach.
• Pracownicy Spółdzielni na bieżąco dokonują napraw ła-
wek i piaskownic na terenie osiedla.
• Zamki do skrzynek pocztowych na zwroty zostały wymie-
nione.

• Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy al. Pił-
sudskiego 36 dobiegła końca.
• Rozpoczęła się wymiana pionowej i poziomej instalacji wodno-
-kanalizacyjnej w bloku przy ul. Towarowej 75.
• Przy al. Piłsudskiego 35 i 37 oraz ul. Fredry 26 i 28 stanęły nowe 
ławki.
• Zakończył się remont kominów na budynkach przy al. Piłsudskie-
go 30 i ul. Towarowej 67.
• Nowe schody zyskał blok przy ul. Grunwaldzkiej 221.
• Trwa częściowa naprawa desek w osiedlowych piaskownicach.
• W piaskownicach przy ul. Brodzińskiego 27 oraz al. Piłsudskiego 
31, 33 i 40 wymieniono piasek.
• Kontynuowany jest montaż domofonów w kolejnych budynkach.
• W bloku przy al. Piłsudskiego 52 trwa malowanie klatek schodo-
wych.

ADS 1

ADS 2

ADS 3

co cw elektryczne gazowe ogólno-
budowlane

stolarsko-
ślusarskie

utrzymywanie porządku na 
stanowiskach kontenerowych wod-kan

0 49 347 174 123 372 41 186

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

• Firma Art-Com montuje koryta teletechniczne na budynkach.
• W pierwszej i trzeciej klatce przy ul. Krzywej 9 zainstalowane zostały domofony.
• Przy ul. 3 Maja 2 zakończyły się prace termomodernizacyjne, natomiast przy ul. S. 
F. Mazur 2 właśnie się rozpoczęły.
• Na wniosek lokatorów zostały zamontowane ławki przy ul. Nowej 5, Glinianej 5 
oraz wzdłuż ul. Krakusa na Osiedlu Wandy.
• Przy ul. Broniewskiego oraz na Osiedlu Wandy został utwardzony teren pod wiaty 
na stanowiskach kontenerowych.
• Fragment elewacji nad daszkami wejściowymi do budynku przy ul. Nowej 1 został 
wyczyszczony.
• Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy ul. Nosala 1 jest już ozna-
kowane.
• Piasek w piaskownicach doczekał się wymiany.
• W skrzynkach pocztowych na zwroty zamontowane zostały zamki w systemie 
jednego klucza.
• Drzwi do klatki schodowej w budynku przy ul. św. Jana 3 mają nową szybę.
• Przy schodach zewnętrznych przy ul. Wandy 56 zamontowana została poręcz.
• Trwają przeglądy instalacji gazowych i wentylacyjnych przy ul. Nowej 1, 3, 5, 7, 9 
i 11, Zacisze 22 , Zacisze Bocznej 1 oraz Urzędniczej 18.
• Przeglądy instalacji wentylacyjnej przechodzą także budynki przy ul. Wschodniej 
1 i 7, Licealnej 2 oraz Podwale 153.
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Pawilon na Osiedlu Podłęże 
nabiera rumieńców

Już tylko kilka chwil dzieli nas od uroczy-
stego otwarcia rewitalizowanego pawilonu 
handlowego przy podłężowskim parku, któ-
re planowane jest na sierpień. Postęp prac 
widać gołym okiem, ale największe wrażenie 
robią działania wewnątrz budowli. Uzbrojeni 
w kask zrobiliśmy dla Państwa kilka zdjęć.

pierwsza pomoc

W pierwszej kolejności wzy-
wamy pomoc, a oczekując na 
nią, poszkodowanego ukła-
damy w pozycji tzw. bocznej 
ustalonej. Nie stosujemy jej, 
jeżeli istnieje podejrzenie 
o uraz kręgosłupa. Wyjątek 
stanowi sytuacja, w której nie-
przytomny zaczyna wymioto-
wać.
Pozycja boczna ustalona:
• klękamy przy poszkodowa-

nym, po jego lewej stronie,
• nogi i ręce nieprzytomnej 

osoby układamy wzdłuż osi jej 
ciała,
• zdejmujemy poszkodowa-

nemu okulary i sprawdzamy, 
czy nie ma on przy sobie twar-
dych i ostrych przedmiotów,
• lewą rękę ofiary układamy 

w pozycji, jakby chciała nas 
pozdrowić,
• prawą rękę przykładamy 

grzbietem do lewego policzka 
i przytrzymujemy ją,
• swoją lewą ręką chwyta-

my od zewnątrz prawą nogę 
poszkodowanego za kolano 
i ciągniemy ku górze tak, aby 
jego stopa została na podłożu,
• podtrzymując rękę pod po-

liczkiem, ciągniemy nogę trzy-
maną nachwytem tak, aby nie-
przytomny odwrócił się na bok 
w naszą stronę,
• stabilizujemy poszkodo-

wanego przez ułożenie nogi 
leżącej na górze pod kątem 
prostym,
• ponownie udrażniamy drogi 

oddechowe ofiary przez od-
chylenie głowy do tyłu,
• sprawdzamy regularnie, co 

minutę, czy nieprzytomny na-
dal oddycha,
• po trzydziestu minutach, je-

żeli nie dotarła jeszcze pomoc, 
przewracamy poszkodowane-
go na drugi bok.
Uwaga! Kobietę w widocznej 

ciąży układamy tylko na lewym 
boku.

Utrata przytomności

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

Jesteśmy świadkami wypadku. Jego ofiara jest 
nieprzytomna, nie reaguje na bodźce i nie ma 
z nią kontaktu, ale oddycha. Czy wiemy, jak po-
móc komuś, kto stracił przytomność?

aktualności

Ważna informacja!

Co z większymi odpadami?

Od 1 lipca do 31 sierpnia dział 
techniczny i administracje oraz 
dział rozliczeń czynszów i win-
dykacji czynne będą:
w poniedziałki w godz. 7-17,
we wtorki, środy i czwartki w godz. 
7-15 (we wtorki dział windykacji 

nieczynny),
w piątki w godz. 7-13.
Więcej informacji można uzyskać 

pod numerami telefonów ade-
kwatnymi dla tych działów. Znajdą 
je Państwo na str. 4 naszego biu-
letynu.

aktualności

Po raz kolejny przypominamy, że 
na Państwa klatkach, na tablicach 
ogłoszeniowych, wywieszony jest 
harmonogram odbioru odpadów 
wielkogabarytowych ze stanowisk 
kontenerowych. Prosimy o wzięcie 
tej informacji pod uwagę podczas 
planowania pozbycia się „dużych” 
śmieci - nie tylko ze względów 

estetycznych, ale również z uwagi 
na Państwa bezpieczeństwo na 
osiedlach. Aktualny harmono-
gram dostępny jest również na 
stronie internetowej Miejskiego 
Zarządu Nieruchomości Komu-
nalnych www.mznk.jaworzno.pl 
w zakładce Odpady.
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SPółdZielnia MieSZkaniOwa

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

SekReTaRiaT:
telefon: 32 615 55 41
fax: 32 615 57 55
e-mail: sekretariat@smgornik-j.pl

dZiał ROZlicZeń cZynSZów i windykacJi:
telefon: 32 615 57 65
telefon: 32 615 68 88
e-mail: windykacja@smgornik-j.pl

dZiał kSięGOwOści:
telefon: 32 615 61 46
e-mail: ksiegowosc@smgornik-j.pl

dZiał finanSOwy - wkłady:
telefon: 32 615 61 41
e-mail: wklady@smgornik-j.pl

dZiał TechnicZny i adMiniSTRacJe
ul. Paderewskiego 15, 43-600 Jaworzno
Godziny pracy: poniedziałek: 7 - 17 
                          wtorek - piątek: 7 - 15

dZiał GOSPOdaRki ZaSObaMi MieSZkaniOwyMi:
telefon: 32 615 55 43
                 32 616 41 32
e-mail: gzm@smgornik-j.pl

nadZóR budOwlany:
telefon: 32 616 41 32
                 32 752 08 12
e-mail: nadzor@smgornik-j.pl

SeRwiS ciePłOwnicZy:
telefon: 32 616 41 32
                 32 752 08 12
e-mail: serwis.cieplowniczy@smgornik-j.pl

adMiniSTRacJa dOMów SPółdZielcZych nR 1
ul. Starowiejska 17, 43-603 Jaworzno
telefon: 32 615 52 58
          32 615 54 02
e-mail: ads1@smgornik-j.pl

adMiniSTRacJa dOMów SPółdZielcZych nR 2
ul. Paderewskiego 15, 43-600 Jaworzno
telefon: 32 616 24 94
                 32 752 08 11
e-mail: ads2@smgornik-j.pl 

adMiniSTRacJa dOMów SPółdZielcZych nR 3
al. Piłsudskiego 40, 43-600 Jaworzno
telefon: 32 616 50 19
                 32 616 55 94
e-mail: ads3@smgornik-j.pl

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 aktualności

Nowe oblicze 
klatek schodowych

Z przyjemnością obserwujemy, 
jak sukcesywnie realizowane są 
zadania wynikające z przyjętego 
przez Spółdzielnię planu remon-
tów, dzięki czemu mieszkańcy 
mogą cieszyć się z remontu klatek 
schodowych. Przybrudzone i zde-
wastowane przez wandali ściany 
zyskują nowy, przyjemny dla oka 
wygląd, a monotonne żółcie i kre-
my zastępowane są modnymi 
ostatnio odcieniami szarości.
Tym razem, dla ograniczenia 

kosztów, Spółdzielnia realizuje to 

zadanie, powierzając pracę spe-
cjalnemu zespołowi konserwa-
torów. Jak widać na załączonym 
zdjęciu, przebiegają one bardzo 
sprawnie.
Ponadto sukcesywnie wymie-

niane są instalacje elektryczne 
i system oświetlenia. Dotychcza-
sowe włączniki światła ustępują 
miejsca czujnikom ruchu i zmierz-
chu, działającym w parze z ener-
gooszczędnymi żarówkami LED.
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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

ogłoszenia drobne

aktualności

GładZie beZPyłOwe, sufity podwieszane, 
tapetowanie, prace malarskie.  Tanio   
i solidnie. kOMi – PlaST

 tel.  507 53 53 52

kupię mieszkanie za gotówkę, szybka 
realizacja. 

tel. 576 013 043

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

Zamienię M 3 pokoje 63 m, parter 
z ogródkiem oś„Podłęże” na mniejsze 
i lub ii piętro. 

Tel. 797 445 433

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

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

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

600 600 235, 
awaryjneotwieranie24.pl.

naprawa telewizorów
tel. 603 898 300

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

tel. 32 307 21 69

Co słychać w Klubie To i Owo

Wzruszająca ekspozycja skła-
da się z obrazów tworzonych 
podczas walki artysty z cho-
robą. Niezwykła historia prze-
lana na płótno, dająca możli-
wość zachłyśnięcia się sztuką 
w relacji dziadka z wnukiem 
podczas zmagań z chorobą, 
gdzie wygraną w każdej sto-

czonej bitwie jest jeden dzień 
więcej wspólnego życia.

Masz ochotę poruszać się 
z nami przy zumbie pod 
okiem profesjonalnej instruk-
torki? Zapraszamy! Zapisy 
pod numerem telefonu 720 
858 998 lub 511 902 582.

TaPiceRSTwO
604 840 451

Do końca czerwca w siedzibie Klubu To i Owo 
można oglądać wystawę prac Stanisława Li-
zończyka oraz jego wnuka, Mateusza Mleczko. 
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Nowe 
stanowiska 
wywozu 
odpadów 
Mijają równo dwa lata, od kiedy 

Zarząd i Rada Nadzorcza Spół-
dzielni zadeklarowały zmianę 
standardów stanowisk kontene-
rowych. Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Górnik” w oparciu o opi-
nie mieszkańców, doświadczenia 
i dobre praktyki miast ościen-
nych podjęła pierwszy, jednak 
bardzo ważny krok, który miał na 
celu stworzenie nowoczesnych, 
przyjaznych dla jaworznian oraz 
przede wszystkim estetycznych 
i praktycznych stanowisk konte-
nerowych.
Jak się okazuje, nie były to puste 

słowa. Choć nie wszystko udało 
się wykonać od razu, dziś śmieci 
w większości przypadków wy-
rzucać można w zdecydowanie 
bardziej cywilizowany sposób. 
Celem Spółdzielni było i jest 
stworzenie ogrodzonych stano-
wisk kontenerowych na swoich 
terenach. Pierwsze takie stano-
wisko powstało przy ul. Pade-
rewskiego. Mieszkańcy bardzo 
pozytywnie odebrali te zmiany.
Aktualnie działania te są kontynu-

owane, w efekcie czego powstały 
kolejne stanowiska, m.in. przy 
ul. Piłsudskiego, Starowiejskiej, 
Wilczej czy Dwornickiego. I wciąż 
przebudowywane są kolejne.

„Trudne” 
odpady
Nauczyliśmy się segregować 

śmieci. Choć początki mogły 
wydawać się trudne, coraz  wię-
cej osób sumiennie podchodzi 
do sortowania swoich odpa-
dów. Zdążyliśmy już zapamię-
tać, że gazety, ulotki, tektury 
oraz zrobione z nich opakowa-
nia wrzucamy do kontenerów 
niebieskich. Do pojemników 
żółtych wędrują plastikowe bu-
telki, plastikowe opakowania 
po produktach spożywczych 
oraz puszki po napojach i kon-
serwach. Bez zawahania do 
zielonych kontenerów wrzuca-
my szklane butelki i słoiki, a do 
czarnych to, czego nie udało się 
nam posegregować, za wyjąt-
kiem gorącego popiołu, odpa-
dów biodegradowalnych i gru-
zu poremontowego. No dobrze, 
a co zrobić z takimi odpadami, 
jak pojemniki po chemii do-
mowej? Gdzie wrzucać puste 
opakowania po preparatach 
udrażniających rury kanaliza-
cyjne i instalacje odpływowe 
z kuchennych kranów? I, w koń-
cu, do którego kontenera trafić 
powinny puste aerozole, np. po 
dezodorantach? To najczęstsze 
pytania, z którymi zwracają się 
do nas mieszkańcy Spółdzielni.
Z pomocą przychodzi Miejski 

Zarząd Nieruchomości Komu-
nalnych w Jaworznie. Opako-
wania po środkach czystości, 

jak domestos, kret czy płyny do 
mycia naczyń, stanowią odpa-
dy po tzw. chemii gospodarczej 
i należy je wrzucać do żółtego 
worka, pomimo tego że niektó-
re z nich są substancjami draż-
niącymi. Jeśli na opakowaniu 
będą widniały znaki świadczą-
ce o większej toksyczności, jak 
np. na środkach ochrony roślin: 
pierwszej i drugiej klasy tok-
syczności, należy postępować 
jak poniżej.
Puste puszki plastikowe i me-

talowe po farbach, które nie 

zawierały substancji niebez-
piecznych (np. farby wodne, 
akrylowe), wrzucamy do żółte-
go worka. Opakowania po far-
bach zawierających substancje 
niebezpieczne powinniśmy 
oddać do mobilnego lub stacjo-
narnego punktu selektywnego 
zbierania odpadów jako odpad 
o kodzie 15 01 10 - opakowa-
nia zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone. Zużyte 
pędzle malarskie należy wrzu-
cić do odpadów komunalnych 
zmieszanych. Do tego same-
go kontenera powinny trafić 
odzież i obuwie, które nie na-
dają się do dalszego użycia. Pa-
miętajmy przy tym, że ubrania, 
których już nie potrzebujemy, 
a które nadają się jeszcze do 
noszenia, najlepiej oddać po-
trzebującym. Możemy też wy-
mienić je na organizowanych 
co jakiś czas swapach odzieżo-
wych w Klubie To i Owo.

Bycie eko jest coraz modniej-
sze. Cieszy rosnąca świado-
mość społeczna i zaangażowa-
nie w przyszłość naszej planety. 
Pamiętajmy, że segregowanie 
śmieci to tylko kilka chwil, a ko-
rzyści z tego płynące odczuje-
my i my, i nasze dzieci, ciesząc 
się czystym środowiskiem.

informacje

nasi najemcy

Świeże pieczywo na Podłężu

Piekarnia przy al. M. J. 
Piłsudskiego 27 na Osiedlu 
Podłęże już kilka lat temu 
rozsmakowała nas w cia-
stach z wadowic, chrza-
nowa i częstochowy oraz 
pieczywie z  Siemianowic, 
bukowna, Pszczyny czy 

dąbrowy narodowej. Tutaj 
wypieki bronią się same, 
ale nie sposób nie wspo-
mnieć o przemiłej obsłu-
dze, która już od samego 
rana raczy wszystkich 
klientów uśmiechem. Ser-
decznie polecamy!
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Malinowy sezon: czas start
przepisy czytelników

Malinowa chmurka, której ostatnio mogliśmy skosztować dzięki maleńkiej Marysi z Osiedla Podłęże (i oczy-
wiście jej mamie), skradła nasze serca! Specjalnie dla Państwa prezentujemy przepis na to pyszne ciasto, 
którego przygotowanie nie należy do najprostszych, ale naprawdę warto się napracować. Efekt jest pyszny!

Składniki:
ciasto:
• trzy żółtka,
• trzy kopiaste łyżki cukru,
• pół łyżeczki proszku do 
pieczenia,
• ok. szklanki mąki,
• pół kostki masła,

krem:
• pół litra śmietanki 30%,
• opakowanie serka mascar-
pone (250 g),
• trzy łyżki cukru pudru,
• cukier wanilinowy,
• dwie łyżeczki żelatyny,

beza:
• trzy białka,
• 3/4 szklanki cukru,
• dwie łyżeczki mąki ziem-
niaczanej,
• płatki migdałowe,
ponadto:
• 500 g malin,
• trzy malinowe galaretki.

Składniki na ciasto zagnieść i włożyć na pół go-
dziny do lodówki, po czym rozwałkować i wyło-
żyć na blachę. Nakłuć widelcem i piec ok. 15-20 
minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza.
Galaretki rozpuścić w trzech szklankach wody 

i schłodzone połączyć z malinami. Wylać na upie-
czone ciasto.
Składniki na krem ubić. Żelatynę namoczyć 

w niewielkiej ilości wody, podgrzać do rozpusz-
czenia i ciepłą połączyć z kremem. Wyłożyć na 
stężałą galaretkę z malinami.

Białka ubić z odrobiną soli, wsypywać powo-
li cukier, na końcu dodać mąkę ziemniaczaną, 
delikatnie wymieszać i rozsmarować na blasz-
ce wyłożonej pergaminem z wyciąganym dnem 
(ewentualnie na zwykłą blachę odwróconą do 
góry dnem). Bezę posypać płatkami migdałowy-
mi (można je wcześniej uprażyć) i piec przez go-
dzinę w temperaturze 120-130 stopni Celsjusza. 
Schłodzić i wyłożyć na masę. Ciasto schłodzić 
w lodówce. Smacznego!
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krzyżówka

uśmiechnij się

Litery z pól ponumerowanych od 
1 do 16 dadzą rozwiązanie krzyżówki, 
które należy przesłać pocztą elektro-
niczną na adres otio@smgornik-j.pl 
do 10 lipca. W temacie prosimy wpi-
sać „Krzyżówka nr 6/2018”. Wśród 
uczestników, którzy nadeślą prawid-
łowe rozwiązanie, rozlosujemy talon 
o wartości 50 zł na artykuły spożyw-
cze (bez alkoholu) ufundowany przez 
Macieja Bochenka, Prezesa Spółdziel-
ni.
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 Ja-
worznie.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki 

nr 5/2018 otrzymuje pan Wojciech 
Wawrzyńczak. Gratulujemy!

Rozmawiają dwie przyjaciółki:
– co taka zdenerwowana?
– kupiłam mężowi na urodziny kołowrotek do wędki.
– no to chyba dobrze? Przecież twój stary co weekend z kolegami na ryby jeździ. nie spodobał mu się?

– Gorzej. Zapytał, co to jest.

dwaj chłopcy stoją przed kościołem, z którego właśnie wychodzą nowożeńcy. Jeden z malców mówi:

– Patrz, jaki teraz będzie czad!
Po czym biegnie do pana młodego i woła:
– Tato, tato!

dziewczyna przyprowadziła do domu ukochanego, aby poznała go jej matka. Po wizycie kobieta mówi:

– bardzo źle wychowany ten twój chłopak. Ziewnął dziesięć razy podczas naszej rozmowy!

– Mamo! On nie ziewał, on próbował się odezwać!

Mąż zabiera żonę do klubu. a tam na parkiecie facet, co wywija tańce: break dance, moon walk, robi salta, kupuje drinki dla ludzi, słowem: 

prawdziwy lew parkietu. nagle żona zwraca się do męża:
– widzisz tego kolesia? dwadzieścia lat temu oświadczył mi się, ale dałam mu kosza.

Mąż:
– wygląda na to, że do tej pory nie przestał świętować.

reklama


