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Klub To i Owo

Ciekawostka: Powierzchnia całkowita Administracji Domów Spółdzielczych nr 3 to 283 555,96 m2

Blisko, coraz bliżej
W ciągu ostatnich kil-

ku tygodni postęp prac 
związanych z rewitaliza-
cją pawilonu przy al. Pił-
sudskiego 72 przyniósł 
najwięcej widocznych 
efektów. Sam demontaż 
rusztowania przybliżył 
obraz ostatecznej wersji 
obiektu. Jest dobrze. 
Odliczamy dni do uroczy-
stego otwarcia!

Pierwszy etap Walnego Zgroma-
dzenia za nami. Spotkania prze-
biegły zgodnie z przygotowanym 
przez Zarząd porządkiem obrad. 
Dziękujemy obecnym na zebra-

niu spółdzielcom za aktywny 
udział i przyjazną atmosferę. 
Jednocześnie przypominamy, że 
zgodnie z zapowiedziami, sier-
pień upłynie nam pod znakiem 

spotkań konsultacyjnych. Szcze-
góły zostaną przekazane do Pań-
stwa wiadomości za pośredni-
ctwem naszych mediów oraz na 
klatkach schodowych bloków.

Walne 2018
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Z życia Administracji Domów SpółdzielczychZ życia Administracji Domów Spółdzielczych
• Ruszyła termomodernizacja budynków przy ul. Klonowej 13 
i Kwiatowej 4.
• W blokach przy ul. Kalinowej 21 i 23 wymiany doczekały się 
włazy dachowe.
• Trwają kontrole drożności kanałów wentylacyjnych oraz 
szczelności gazu w mieszkaniach przy ul. Kalinowej 2, 4, 5 i 6.
• Rozpoczęło się malowanie klatek schodowych przy ul. Par-
tyzantów 38.
• Przy ul. Kalinowej 15 trwa remont chodnika, przebudowa 
parkingów oraz drogi dojazdowej do budynku.
• Dojście do stacji wymiennika przy ul. Cegielnianej 30 zostało 
wymienione.
• Zakończył się montaż domofonów przy ul. Armii Krajowej 
6 (pierwsza klatka), Kwiatowej 4 (czwarta klatka) oraz A. Sta-
churki 12.

• Wymiana pionowej i poziomej instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. 
Towarowej 75 dobiegła końca.
• Zakończył się remont kominów przy ul. Towarowej 69.
• Schody prowadzące do klatki schodowej przy al. Piłsudskiego 23 docze-
kały się naprawy.
• Klatki schodowe przy al. Piłsudskiego 52 zostały odmalowane, a po-
mieszczenie piwniczne zyskało nową kratę.
• Piasek we wszystkich piaskownicach na Osiedlu Podłęże I, II i III jest już 
wymieniony.
• Zakończyły się prace związane z częściową naprawą powierzchni asfal-
towych.
• Przy ul. Towarowej 63, 75 i 79, al. Piłsudskiego 30, 54 i 60 oraz ul. Grunwal-
dzkiej 215 powstały nowe stanowiska kontenerowe.
• Trwają prace związane z przygotowaniem miejsc na odpady wielkoga-
barytowe.
• Mieszkańcy mają już klucze do nowych stanowisk kontenerowych.
• Montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych przy al. Piłsudskiego 56 
dobiegł końca.

ADS 1

ADS 2

ADS 3ADS 3

co cw elektryczne gazowe ogólno-
budowlane

stolarsko-
ślusarskie

utrzymywanie porządku na 
stanowiskach kontenerowych wod-kan

93  102 387 158 136 378 61 155

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

• Trwa przenoszenie okablowania przez fi rmę Netia do nowo po-
wstałych koryt teletechnicznych.
• Nowe domofony mają już bloki przy ul. 3 Maja 1 (pierwsza 
i czwarta klatka), 3 Maja 2 (trzecia klatka), 3 Maja 3 (czwarta klat-
ka), S. F. Mazur 3 (trzecia klatka), Broniewskiego 5 (czwarta klatka) 
oraz Grunwaldzkiej 106 (pierwsza klatka).
• Na terenach administrowanych przez Spółdzielnię wykonana 
została przycinka krzewów i odrostów drzew.
• Dzikie przedepty oraz schody za budynkami przy ul. Nowej 1, 3 
i 5 oraz 7, 9 i 11 zostały zlikwidowane.
• Na Osiedlu Wandy oraz wzdłuż ul. S. F. Mazur stanęły kosze na 
śmieci.
• Na stanowiskach kontenerowych na Osiedlu Wandy oraz przy 
zbiegu ul. Broniewskiego i 3 Maja są już nowe wiaty.
• Rozpoczęła się budowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. 3 
Maja 1.
• Wymienione zostały tablice adresowe na budynkach przy ul. 
Podwale 153, 11 Listopada 14, S .F. Mazur 3, Drzewianki 6 oraz 
Glinianej 1.
• W ramach likwidacji barier architektonicznych obniżone zostały 
łuki ciągu pieszego na wysokości bloków przy ul. Wandy 56-70.
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Zabezpiecz mieszkanie przed wyjazdem

W czasie letnich wyjazdów 
mieszkania zostawiamy bez opie-
ki na kilka, a czasem kilkanaście 
dni. Nasze wojaże to czas żniw 
dla włamywaczy. Niestety, wciąż 
o tym zapominamy.
Jak ograniczyć ryzyko włama-

nia i utraty majątku? Odpowiedź 
na to pytanie aktualizujemy co 
roku. W tym celu, w ramach po-
rozumienia zawartego z komen-
dą miejską policji, Spółdzielnia 
zapewnia dyżury dzielnicowych, 
względnie pracowników służb 
prewencji, które odbywają się 
średnio raz w miesiącu w zaso-
bach poszczególnych Administra-
cji Domów Spółdzielczych, czyli 
ADS 1 na Osiedlu Stałym, ADS 2 
w Klubie To i Owo oraz ADS 3 na 
Podłężu. W czasie spotkań dziel-
nicowi tłumaczą spółdzielcom na 
konkretnych przykładach opar-
tych na doświadczeniu zawodo-

wym, jak zabezpieczyć mieszka-
nie i jak zniechęcić złodzieja do 
wtargnięcia na nasz teren. Wielu 
naszych mieszkańców pyta też, 
jak zachować się w sytuacji, kiedy 
padniemy ofiarą włamywacza. 
Takich przypadków na terenie 
samej Spółdzielni jest jednak 
niewiele. Nie zmienia to faktu, że 
należy zachować odpowiednią 
czujność.
O terminach spotkań spółdzielcy 

informowani są na naszej stronie 
internetowej, na fanpage’u na 
portalu społecznościowym Fa-
cebook, w budynkach administra-
cji oraz na tablicach ogłoszenio-
wych na klatkach schodowych.
Pamiętajmy, że to od naszej 

przezorności zależy, czy będzie-
my mieli do czego wracać z wa-
kacji. Brzmi groźnie? Nie mniej niż 
utrata majątku i zdemolowane 
mieszkanie.

Wakacje trwają w najlepsze. Część z nas już się wybrała na wyczekiwany od miesięcy urlop, część zrobi to 
w najbliższym czasie. Wyjedziemy nad morze, w góry, a wielu mieszkańców naszego miasta wybierze za-
graniczne wakacyjne kurorty. Z roku na rok jesteśmy też coraz mądrzejsi. Pamiętamy o przedwakacyjnych 
zakupach, kosmetykach niwelujących działanie słońca czy ubezpieczeniu turystycznym. Ale czy pamiętamy 
o bezpieczeństwie naszego domu? 

informacje

Nie ma rady, trzeba segregować odpady

W przypadku stwierdzenia 
braku prawidłowej segregacji 
w danym kontenerze, pojem-
nik nie zostanie opróżniony 
do czasu usunięcia z niego 
niewłaściwych odpadów. 
Jednocześnie lokatorzy z bu-
dynków przypisanych do sta-
nowisk kontenerowych, na 
których nie jest prowadzona 
selektywna zbiórka odpa-
dów, będą obciążeni opłatą 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w wysoko-
ści 29 zł miesięcznie od każ-
dego mieszkańca. Powyższa 
opłata wynika z Uchwały nr 
XIV/180/2015 Rady Miejskiej 
w Jaworznie.

Zasady prawidłowej segre-
gacji odpadów komunalnych 
(zgodnie z instrukcją poda-
ną na stronach MZNK):

pojemnik niebieski na 
odpady papierowe. Należy 
wrzucać: gazety, czasopisma, 
katalogi, prospekty, książki, 
zeszyty, koperty, torby papie-
rowe, torebki ozdobne, toreb-
ki po mące, ryżu itp., dobrze 
wytrzepane worki po cemen-
cie (bez wkładek foliowych), 
papier pakowy, wytłoczki po 
jajkach, ścinki drukarskie, 
ścinki z niszczarek, papier 
biurowy, pozostały papier 
i tekturę, np. pudła kartono-
we, w tym po pizzy.
Zabrania się wrzucania: 

pampersów, tetrapaków, ta-
pet, kalki, bardzo silnie za-
brudzonego kartonu, np. za-
prawą cementową;

pojemnik zielony na odpa-
dy szklane. Należy wrzucać: 
szklane butelki, słoiki, szklane 

opakowania po kosmetykach, 
szklanki, szklane talerze, 
szklane flakony.
Zabrania się wrzucania: szkła 

żaroodpornego, duraleksu, 
ceramiki, porcelany, fajansu, 
szkła zbrojonego, luster, szyb 
okiennych i samochodowych, 
świetlówek i żarówek, szkla-
nych opakowań po lekach, 
detergentach i środkach 
ochrony roślin;

pojemnik żółty na odpady 
z metalu i tworzyw sztucz-
nych. Należy wrzucać: zgnie-
cione opakowania z tworzyw 
sztucznych, metalowych 
i wielomateriałowych.
Zabrania się wrzucania: pla-

stikowych i metalowych opa-
kowań po silnych detergen-
tach, środkach ochrony roślin 
zawierających niebezpiecz-

ne substancje oraz lekach, 
opakowań ciśnieniowych, po 
farbach olejowych, chloro-
kauczukowych itp., wiader 
z klejów innych niż wodne, 
wiader z lepiku itp. oraz ele-
mentów silikonowych, jak np. 
foremki silikonowe;

pojemnik na odpady zmie-
szane. Zabrania się wrzucania: 
gorącego popiołu, odpadów 
biodegradowalnych, baterii, 
chemikaliów, detergentów, 
przeterminowanych leków, 
pustych opakowań po wyżej 
wymienionych środkach, zu-
żytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, odpadów 
budowlanych oraz odpadów 
selektywnie zbieranych, takich 
jak szkło, papier itp.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” przypomina o konieczności segregacji odpadów komu-
nalnych. Informujemy, że pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie 
oraz firmy odbierającej śmieci, AVR sp. z o.o., regularnie przeprowadzają kontrole pojemników na 
odpady segregowane. 
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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

Trwa konkurs na najpiękniej 
ukwiecony balkon i ogródek

dyżury

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Za-
rządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 
w godz. 16-17. 6 sierpnia czeka na Państwa Zdzisław Ziarko 
i Antoni Pietrewicz.

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.

Międzynarodowy Dzień Spół-
dzielczości obchodzony jest od 
1923 r. Święto zostało prokla-
mowane przez Międzynarodowy 
Związek Spółdzielczy jako corocz-
ny festiwal, który ma na celu uka-
zanie solidarności spółdzielców 
i skuteczności ich działania. Z tej 
okazji ustanowiono spółdzielczą 
flagę, która siedmioma kolorami 
tęczy symbolizuje zróżnicowanie, 
a zarazem jedność ruchu spół-
dzielczego w świecie.
W Polsce po raz pierwszy obcho-

dzono Międzynarodowy Dzień 
Spółdzielczości w 1925 r. Wybra-
no wówczas Centralną Komisję 
Obchodów Dnia Spółdzielczości, 
wydano ulotki, odezwy i plaka-
ty, a spółdzielnie zorganizowały 
okolicznościowe pokazy i festyny. 
Obecnie, zgodnie z uchwałą Sej-
mu RP, Międzynarodowy Dzień 
Spółdzielczości obchodzony jest 1 
lipca każdego roku.
Ze względu na okres wakacyj-

ny i przygotowania do Walnego 
Zgromadzenia, władze naszej 
Spółdzielni przełożyły świętowa-
nie na drugą połowę sierpnia. 
Znamy kilka szczegółów plano-
wanej imprezy. Będzie się działo! 
O wszystkim będziemy informo-
wać za pomocą naszych mediów. 
Do zobaczenia!

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć 

udział członkowie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Górnik” w Ja-
worznie.
2. Konkurs jest zorganizowany 

w dwóch kategoriach: I - balko-
ny, loggie; II - ogródki przyblo-
kowe i kompozycje przybloko-
we.
3. Aby wziąć udział w konkur-

sie, należy wysłać fotografię 
swojego balkonu, loggie/ogród-
ka przyblokowego na adres 
otio@smgornik-j.pl w czasie 
trwania konkursu. W treści mai-
la należy wpisać dane członka 
Spółdzielni, numer telefonu 
oraz adres balkonu, loggie/
ogródka przyblokowego, który 
został zamieszczony na zdjęciu 
w celu umożliwienia weryfika-

cji. Zgłoszenie się do konkursu 
jest jednoznaczne z wyraże-
niem zgody na użycie fotografii 
w celach związanych z działal-
nością Spółdzielni.
4. Konkurs trwa od 1 maja do 

30 września 2018 r.
5. Zwycięzcę konkursu wyło-

ni jury wybrane przez Zarząd 
Spółdzielni.
6. Wyniki konkursu zostaną 

podane do 31 października 
2018 r. na łamach spółdziel-
czych mediów.
7. Przewidziane są nagrody dla 

pierwszych trzech miejsc w obu 
kategoriach.
8. Z udziału w konkursie wy-

kluczeni są członkowie Rady 
Nadzorczej i Rad Osiedli oraz 
pracownicy Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Górnik” w Jaworznie.

Przypominamy, że od początku maja do końca 
września ponownie mają Państwo możliwość wzię-
cia udziału w naszym konkursie ogródkowym.

informacje

informacje

Święto 
spółdzielczości 
mieszkaniowej 
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Chłodnik z buraczków na upalne dni

Po czerwcowej, malinowej rozpuście proponujemy Pań-
stwu coś lżejszego, acz równie smacznego. Do przygotowa-
nia lekkiego i jakże smacznego chłodnika zachęca nas pani 
Ania z Osiedla Stałego. Będzie świeżo, kolorowo i zdrowo, 
czyli tak, jak lubimy najbardziej!

Składniki 
(na 5-6 osób):
• pęczek botwinki,
• 3-5 buraków (w za-
leżności od wielko-
ści),
• 3-5 ogórków (najle-
piej gruntowych),
• duży pęczek kopru,
• duży pęczek szczy-
piorku z cebulą,
• 4 ząbki czosnku,
• duży kubek jogurtu 
naturalnego (może 
być pół na pół z ke-
fi rem),
• mały kubek kwaś-
nej śmietany,
• pieprz, sok z cytry-
ny, sól, cukier (do 
smaku),
• 4-5 jajek na twardo.

Obrane i pokrojone buraki 
razem z pokrojoną botwinką 
włożyć do garnka, zalać ok. 
dwoma litrami wody i zago-
tować, aż staną się miękkie. 

Odstawić do wystygnięcia. 
Obrane ogórki, jajka, cebulkę, 
szczypiorek, koperek i czos-
nek drobno pokroić, posolić, 
wymieszać i odstawić. Do 

ostudzonych buraków do-
dać ogórki (z całą resztą), sok 
z cytryny, pieprz, sól, cukier, 
śmietanę z jogurtem, dokład-
nie wymieszać i wstawić do 

lodówki na minimum godzi-
nę. Można podawać z kiełka-
mi buraka. Smacznego!

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

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

 tel.  507 53 53 52

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

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

TAPICERSTWO
604 840 451

Kupię mieszkanie za gotówkę, szybka 
realizacja. 

tel. 576 013 043
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Powitaliśmy wakacje z Klubem To i Owo

 A skoro od pomysłu do reali-
zacji już tylko krok, popołudnie 
6 lipca upłynęło w klubie na 
tańcach, malowaniu dziecięcych 
buziek, mydlanych bańkach, ka-
raoke i wielu innych atrakcjach. 
Można było też poprzeciągać 
linę czy pościgać się w workach. 
Jeśli ktoś uważa, że młodzi im-
prezowicze szybko zmęczyli się 
tańcem i zeszli z parkietu, jest 
w błędzie! Impreza trwała nie-
malże do wczesnego wieczora.
Klub To i Owo jest spółdziel-

czą placówką prowadzącą 
działalność społeczną, oświa-
tową i kulturalną. Swoimi pro-
jektami obejmuje jaworznian, 
a w szczególności mieszkańców 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Gór-
nik”. Działamy też w zakresie 
integracji społecznej. Bieżący 
harmonogram zajęć dostęp-
ny jest w witrynie klubu, na 
fanpage’u na portalu społecz-
nościowym Facebook oraz na 
naszej stronie internetowej 
www.smgornik-j.pl.
A w każdy sierpniowy ponie-

działek od godz. 18.30 zapra-
szamy do wzięcia udziału w war-
sztatach tańca flamenco oraz 
tańca z flagami, które prowadzi 
Joanna Mazurek. Aby trochę  
przybliżyć Państwu taniec oraz 
osobę pani Asi, zadaliśmy jej kil-
ka pytań.

„Osiedlowe To i Owo”: Kto 
może tańczyć ?
Joanna Mazurek: Prawie każdy! 

We flamenco cudowne jest to, że 
tańca mogą się uczyć zarówno 
małe dziewczynki, jak i starsze 
panie. Nigdy nie jest za późno, by 
zacząć. W Hiszpanii na kameral-
nych fiestach to zupełnie natu-
ralne, że tańczą całe cygańskie 
rodziny: dzieci małe i duże, ciotki, 
wujkowie, babcie i dziadkowie. 
Mogą tańczyć również męż-
czyźni, w Hiszpanii jest to coś 
zupełnie normalnego i flamenco 
w męskim wydaniu jest niesa-
mowite. Tańczy się raczej solo, 

choć są takie bardziej fiestowe 
style, które można tańczyć w pa-
rach.

Taniec to ogromna radość, 
ale i zdyscyplinowanie. Czego 
mogą nauczyć nas twoje war-
sztaty tańca oprócz ruchów 
ciała?
Przede wszystkim wytrwałości 

i akceptacji siebie, taką przy-
najmniej mam nadzieję. Zajęcia 
taneczne mogą pomóc paniom 
w różnym wieku odkryć niezna-
ne im dotąd pokłady kobiecości, 
ale też nauczyć się być z innymi 
kobietami bez porównywania 

się, bez oceny, bez rywalizacji. 
Liczę też, że pomagają odkryć, 
że możemy więcej niż nam się 
wydaje, bez względu na to, ile 
mamy lat, czy jaką mamy histo-
rię. Dopóki żyjemy, cały czas 
możemy odkrywać, poznawać, 
tańczyć.

Gdzie można zapisać się do 
ciebie na zajęcia?
Obecnie prowadzę warsztaty 

w Klubie To i Owo, ale można rów-
nież zapisać się na zajęcia indywi-
dualne, wysyłając e-mail na adres 
martinete@tlen.pl lub dzwoniąc 
pod numer telefonu 792 311 300.

W związku z wystąpieniem 
zapadliska w rejonie ul. S. F. 
Mazur 2 i 4 (numery działek 
335/37 i 335/3) oraz koniecz-
nością naprawienia powstałej 
szkody informujemy, że mię-
dzy 23 lipca a 15 września wy-
konywane będą prace w tym 
celu. Roboty wymagać będą 
także zajęcia parkingu oraz 
blokady drogi dojazdowej w 
obrębie zapadliska.
Likwidacja szkody polegać bę-

dzie na usunięciu zagrożenia 
wystąpienia deformacji nie-
ciągłych, czyli likwidacji pustek 
oraz stref silnie rozluźnionych 

poprzez wykonanie trzech od-
wiertów technologiczno-pod-
sadzkowych metodą wiert-
niczą, przez które wtłaczane 
będą gotowe mieszanki samo-
zestalające. Zadanie obejmuje 
przeprowadzenie prac likwi-
dujących powstałą deformację 
nieciągłą oraz rekultywację po 
przeprowadzonych robotach 
uzdatniających.
Wykonawca: Geosolum H. 

Bukowy-Olejnik, D. Swoiń-
ski Spółka Cywilna, ul. Orląt 
Lwowskich 122, 41-208 Sosno-
wiec.

Chyba nikt nie czeka na wakacje z takim utęsknieniem jak dzieci. Ten szczególny dla każdego młodego czło-
wieka czas powinien rozpocząć się w szczególny sposób, np. balem! Na pomysł organizacji niemal całodzien-
nego balu dla najmłodszych wpadł Klub To i Owo. Chyba nikt nie czeka na wakacje z takim utęsknieniem jak 
dzieci. Ten szczególny dla każdego młodego człowieka czas powinien rozpocząć się w szczególny sposób, np. 
balem! Na pomysł organizacji niemal całodziennego balu dla najmłodszych wpadł Klub To i Owo.

ogłoszenie

Ruszają prace nad zapadliskiem przy ul. S. F. Mazur 2 i 4

Flamenco: 
taniec duszy 

Joanna Mazurek
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Przyczyny zatruć:
• pomyłka - często lekkomyśl-

nie przechowuje się substancje 
trujące w nietypowych i niedo-
statecznie oznakowanych opa-
kowaniach;
• nieświadomość - dzieci często 

nie potrafią odczytać napisu na 
etykiecie;

• lekkomyślność - tak należy oce-
nić kierowcę, który uruchamia 
silnik samochodu w zamkniętym 
garażu, nie zdając sobie sprawy 
ze szkodliwości spalin;
• nadużycie - przedawkowanie 

leków, narkotyków lub nadmier-
ne spożycie alkoholu;
• zamach samobójczy - przodu-

ją tutaj środki nasenne, uspoka-
jające, przeciwbólowe, substan-
cje chemiczne oraz trucizny.

Po wniknięciu do organizmu 
trucizna bardzo szybko dostaje 
się krwiobiegiem do wszystkich 
tkanek i komórek ciała. Pierwsza 
pomoc powinna przebiegać na-
stępująco:
• zapobieganie dalszemu dzia-

łaniu;
• zapewnienie drożności gór-

nych dróg oddechowych;
• kontrola i utrzymanie czynno-

ści życiowych;
• zapobieganie dalszym ura-

zom;
• zabezpieczenie opakowań 

i substancji powodujących za-

trucie;
• wezwanie pogotowia.

Ważne! Bez wyraźnego polece-
nia profesjonalnego personelu 
medycznego nie wolno wywoły-
wać u poszkodowanego wymio-
tów. Nie można dawać mu wody, 
mleka ani innych substancji.

Numer zamknięto  24 lipca 2018 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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O sezonie grzewczym warto pomyśleć już latem
Lato to przede wszystkim czas odpoczynku, ale też… przygotowań do zimy. Właśnie lato 

jest najdogodniejszym momentem na przeprowadzanie wszelkich modernizacji czy przeglą-
dów serwisowych instalacji grzewczych. 

To właśnie teraz prowadzone 
są wszystkie wymagane prace 
modernizacyjne w budynkach 
znajdujących się w zasobach 
Spółdzielni. Niestety, nie da się 
tych czynności pominąć. Jeśli 
chcemy mieć ciepło w zimie, 
musimy zadbać o to już w lecie. 
Bez systematyczności i profe-
sjonalnego zaplecza technicz-
nego ani rusz. – We wszystkich 
budynkach, w których mamy 
stacje wymiennikowe ciepła, 
właśnie w okresie letnim pro-
wadzimy prace usprawniające 
działanie tych urządzeń – mówi 
inż. Dariusz Hrabia, kierownik 
serwisu ciepłowniczego w S.M. 
„Górnik”.
Sama sieć ciepłownicza to jed-

nak nie wszystko. Są pewne „tri-
ki”, bez których nawet najlepsze 
źródło ciepła nie będzie w sta-
nie ogrzać naszych mieszkań. 
O czym w takim razie należy pa-
miętać? – Zwróćmy uwagę na to, 
że nie wolno zakrywać kaloryfe-
rów. Jeżeli mamy w domu insta-
lację c.o., one zawsze powinny 

być odkryte. Złe ustawienie 
mebli czy kotar zakłóca proces 
nagrzewania mieszkań i zwięk-
sza koszty ogrzewania. Równie 
istotna jest sprawna wentylacja 
i samo wietrzenie pomieszczeń. 
Zasada jest prosta: wietrzymy 
krótko, ale bardzo intensywnie, 

wówczas pomieszczenie szybko 
„wraca” do wcześniejszej tem-
peratury – tłumaczy Hrabia.
W pomieszczeniach bez cyrku-

lacji powietrza wszelkie systemy 
grzewcze, a nawet same kalory-
fery, są mniej wydajne. Jest po 
prostu zimniej. Konsekwencje 

takiej sytuacji również są przy-
kre: na ścianach zaczyna się 
odkładać wilgoć, a zaraz za nią 
pleśń i grzyb. Jednak wcześniej 
widok zza okna przesłoni nam 
para wodna.
Skoro mamy już zmoderni-

zowaną sieć ciepła i wiemy, 
jak z tego ciepła korzystać, 
pomyślmy też o izolacji ścian. 
Realizacja zadania termomo-
dernizacyjnego spowoduje 
dodatkowe zmniejszenie zapo-
trzebowania na ciepło w tych 
konkretnych budynkach, co 
w sposób bezpośredni prowa-
dzić będzie do zmniejszenia 
zużycia ciepła, ograniczenia 
kosztów eksploatacji budyn-
ków oraz poprawy ich stanu 
technicznego.
Nie da się ukryć: ktoś musi 

pracować, by odpoczywać mógł 
ktoś. I ktoś musi dobrze tę pracę 
zaplanować, by zimą wszystkim 
mieszkańcom Spółdzielni było 
ciepło. Ale póki co cieszmy się 
latem.

informacje

Jak postępować przy zatruciu

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

Zatrucie to, krótko mówiąc, wprowadzenie 
do organizmu lub przedawkowanie substancji 
szkodliwych. Co robić, gdy przytrafi się komuś 
w naszym otoczeniu?
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krzyżówka

uśmiechnij się

Litery z pól ponumerowanych od 
1 do 10 dadzą rozwiązanie krzyżówki, 
które należy przesłać pocztą elek-
troniczną na adres otio@smgornik-j.
pl do 20 sierpnia. W temacie prosi-
my wpisać „Krzyżówka nr 7/2018”. 
Wśród uczestników, którzy nadeślą 
prawidłowe rozwiązanie, rozlosuje-
my talon o wartości 50 zł na artykuły 
spożywcze (bez alkoholu) ufundowa-
ny 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 Ja-
worznie.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki 

nr 6/2018 otrzymuje pan Mariusz 
Świątek. Gratulujemy!

– Mamusiu, czy wszystkie 
bajki zaczynają się od „Był sobie 
raz…”?

– Nie, moje dziecko, są i takie, 
które zaczynają się tak: „Miałem 
ważną konferencję i nie mogłem 
wrócić do domu na kolację”.

Kiedyś myślałem, że fajnie by-
łoby czytać w myślach innych 
ludzi. Teraz mam konto na Fa-
cebooku i już mi przeszło.

Ojciec Jasia poszedł na szkolne 
zebranie. Zwraca się do niego 
wychowawczyni:

– Wczoraj w plecaku pańskie-
go syna znalazłam papierosy!

– Mówił, skąd je ma?
– Powiedział, że od swojego 

najlepszego przyjaciela.
Ojciec, powstrzymując łzy:
– Naprawdę tak powiedział?!

reklama

nasi najemcy

Minimarket Słoneczko

W tym wydaniu naszego biu-
letynu zachęcamy do zapozna-
nia się z ofertą minimarketu 
Słoneczko, zlokalizowanego 
przy al. M. J. Piłsudskiego 39, 
który niedawno wpisał się na 
mapę sklepów spożywczych 
Osiedla Podłęże.
Właścicielka sklepu, pani 

Marta, dba nie tylko o towary, 

jakie proponuje swoim klien-
tom (a znajdziemy tutaj m.in. 
wędliny lisieckie, kiszonki 
z Charsznicy czy warzywa od 
rolnika), ale bliskie jej sercu 
jest również zbliżanie do sie-
bie sąsiadów, co czyni przez 
organizowanie eventów oko-
licznościowych, takich jak 
Dzień Dziecka lub świętowany 

w najbliższym czasie powrót 
do szkoły. Podczas takich ak-
cji dzieciaki mogą liczyć na 
darmowe gadżety, baloniki, 
wspólne rysowanie kredą. 
Bardzo podobają nam się ta-
kie inicjatywy. Wszak Spół-
dzielnia to nie bloki, a przede 
wszystkim ludzie!


