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Kolejne spotkanie w sprawie śmieci

aktualności
Obowiązki
właścicieli psów

O gospodarce odpadami komunalnymi debatowali po raz kolejny przedstawiciele naszej
Spółdzielni oraz zarządcy jaworznickich wspólnot mieszkaniowych. Tym razem chodziło o pieniądze. Jak się okazuje, niemałe pieniądze.
W tym miesiącu na klatkach schodowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” pojawiły się
obwieszczenia, wyjaśniające wysokość opłaty 22 zł od
osoby za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Dotychczas mieszkańcy nie
do końca rozumieli, za co
i komu płacą. Okazuje się
jednak, że ta kwota w całości przekazywana jest do
miasta. – My, jako Spółdzielnia i zarządcy, nie mamy
z tego jakiegokolwiek zysku.
Co więcej, ponosimy z tego
tytułu straty. W ostatnim
czasie otrzymaliśmy trzy
pisma od Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie,
w których wytyka się nam,
że na kilku stanowiskach
stwierdzono nieposegregowane lub źle posegregowane odpady. Z tego
powodu stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami
może wzrosnąć do 43 zł od
osoby – tłumaczy Zbigniew
Chmielarz z S.M. „Górnik”.
– Z mojej strony mogę zapewnić, że Spółdzielnia robi
wszystko, by te odpady
były posegregowane. Przydzielamy pracowników do
posegregowania odpadów,
by uniknąć podwyżek do
43 zł. Niestety, sytuacja zaczyna nas przerastać. Sami
wywozimy odpady wielkogabarytowe, zalegające przy
stanowiskach, segregujemy
śmieci, a teraz doszedł nam
jeszcze problem z opadami
biodegradowalnymi - dodaje Chmielarz.
W trakcie spotkania Agnieszka Bąbka, zastępca
prezesa Międzyzakładowej
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, poinformowała,
że przewodniczący rady
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Co zrobiliśmy
w ostatnim miesiącu
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przepisy czytelników
Zupa migdałowa

miasta odrzucił wspólny wniosek
S.M. „Górnik” oraz przedstawicieli
wspólnot mieszkaniowych o wyrażenie zgody na powołanie zespołu do
wspólnego opracowania nowego regulaminu utrzymania porządku i czystości. – W nowym piśmie zwracamy
się o to, by urzędnicy przedstawili

nam kalkulację kosztów stanowiska, na
jakiej podstawie została ona ustalona.
Chcielibyśmy też stworzenia dwóch
nowych punktów odbioru śmieci. Jaworzno to ogromny teren, a sam Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych już nie wystarcza – mówi
Bąbka.

Ciąg dalszy na s. 03

Idealna i niebanalna
na Wigilię
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Z życia Administracji Domów Spółdzielczych
ADS 1

• Trwają prace związane z wyprowadzeniem głównego zaworu
gazu na zewnątrz budynku przy ul. Kalinowej 15.
• W trzeciej klatce bloku przy ul. Kalinowej 5 wykonano nowy
domofon.
• Pracownicy sprawdzają drożność kanałów wentylacyjnych
oraz szczelność gazu w mieszkaniach przy ul. Kalinowej 11.
• Na dachu budynku przy ul. Kalinowej 6 zakończono remont
kominów.
• Naprawę instalacji odgromowej wykonano na dachu bloku
przy ul. Kalinowej 5.
• Na dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 6 trwają prace związane z wymianą obróbek blacharskich i rynien.
• Przy ul. Kalinowej 9 zakończono remont dojść do klatek schodowych.
• Na dachu bloku przy ul. Sempołowskiej 5 zakończono wymianę obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych.

ADS 2

• Zakończono prace polegające na odnowieniu elewacji na czwartym segmencie budynku przy
ul. Grunwaldzkiej 106.
• Domofony zamontowano w blokach przy ul. 3 Maja 6-14 (trzecia klatka), S.F. Mazur 3 (siódma
klatka), 3 Maja 3 (trzecia klatka), Wandy 56 (piąta klatka) oraz Zacisze 22 (pierwsza i druga klatka).
• Przeprowadzono likwidację gazowych podgrzewaczy wody i podpięcie ciepłej wody użytkowej
przy ul. Zacisze 22, Zacisze Bocznej 1 i Dwornickiego 18a.
• Naprawiono schody zewnętrzne przed pierwszą klatką przy ul. Wandy 68.
• Zlikwidowano nieciągłości występujące w nawierzchni ażurowej parkingu przy ul. Grunwaldzkiej 104 -106.
• Trwa malowanie klatek schodowych przy ul. S.F. Mazur 2.
• Wykonano podejścia z kostki brukowej do ławek przy ul. Wschodniej 1.
• Zakończono malowanie klatek schodowych przy ul. Grunwaldzkiej 38.
• Rozpoczęto malowanie klatek schodowych przy ul. Broniewskiego 5 wraz z porządkowaniem
sieci teletechnicznej i wymianą skrzynek elektrycznych.
• Trwają prace termomodernizacyjne na budynku przy ul. Podwale 53-59.
• Wykonano drobne reperacje oraz uszczelnienie pokrycia i obróbek blacharskich na dachach
przy ul. Wandy 66 i 68 oraz Krzywej 13.
• Przeprowadzono remont pięciu balkonów przy ul. S.F. Mazur 3.
• Zamontowano kosze na reklamy przy ul. S.F. Mazur 2.
• Wywieziono odpady wielkogabarytowe z korytarzy piwnicznych przy ul. Podwale 61-69.

• W klatkach schodowych przy ul. Wilczej 22
i 30 zamontowano energooszczędne lampy
typu LED.
• Zakończono prace związane z wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych w bloku przy al.
Piłsudskiego 58.
• Przy ul. Wilczej 54 powstało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
• W związku z przygotowaniami do zimy przywieziono piasek dla gospodarzy domów.
• Kontynuowane jest malowanie klatek schodowych przy al. Piłsudskiego 58.

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

cw

elektryczne

gazowe

ogólnobudowlane

stolarskoślusarskie

utrzymywanie porządku
na stanowiskach
kontenerowych

wodkan

370

113

444

216

131

245

89

103

konserwacje
stanowiska
kontenerowego

9

malowanie
klatek
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Jakie obowiązki spoczywają na właścicielach psów?
Nieodpowiedzialni opiekunowie psów wciąż są zmorą nie tylko blokowisk i osiedlowych parków, ale
coraz częściej również niedzielnych spacerów w pozornie spokojnych, odludnych miejscach.
Walkę z osobami, które nie
lubią sprzątać po swoich pupilach, Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Górnik” wypowiedziała już jakiś
czas temu. Przypomnijmy, że na
terenie Osiedla Podwale stanęły
nowe, charakterystyczne kosze
na śmieci, które w są równieżpojemnikami na psie odchody.
Dodatkowo pojawiły się na nich
stosowne naklejki informacyjne.
Pojemniki są efektem współpracy z jaworznicką policją,
a w szczególności z aspirantem
sztabowym, Rafałem Długoszem.
Współpraca ta okazała się na tyle
skutczna, że cuchnacy problem
psich odchodów może zostać rozwiązany na zawsze. A gdyby ktoś
jednak nadal nie był przekonany
do konieczności sprzątania po
czworonogu?
Jak informuje rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie naszego miasta właściciel
psa, udając się z nim w miejsce
ogólnodostępne, powinien mieć
nad nim stały i skuteczny nadzór.
Ważnym obowiązkiem, z jakiego
powinien wywiązywać się właściciel czworonoga, jest sprzątanie
zanieczyszczeń pozostawionych
przez zwierzę na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Właściciele zwierząt niewywiązujący się z nałożonych przez
prawo obowiązków muszą liczyć
się z konsekwencjami karnymi,
czyli mandatem w wysokości
od 20 do nawet 500 zł. Ponadto
powinniśmy pamiętać o tym, że
wszelkie zanieczyszczenia, w tym
również psie odchody, znajdujące
się na terenie m.in. bloków mieszkalnych, które nie zostały przez nikogo uprzątnięte, należy zgłaszać
administratorowi danego terenu.
Szczegółowe przepisy znajdują się

w rozdziale 6. regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Jaworzna.
Spore kontrowersje wzbudził
przypadek 77-letniego mieszkańca Osiedla Stałego, który końcem
sierpnia wybrał się na niezbyt
szczęśliwą rowerową wycieczkę. Jak sam opisywał zdarzenie,
w czasie przejażdżki w lesie napotkał na swojej drodze spacerowiczów. Kiedy się do nich zbliżył, zza
drzew wyskoczył na niego pies.
Pies ugryzł 77-latka w piętę, co potwierdza obdukcja lekarska. Kiedy
ten próbował się bronić i odgonić
od siebie psa, został uderzony kawałkiem drewna w głowę przez
właściciela zwierzęcia.
Obok takich sytuacji nie można przejść obojętnie. A może
wystarczyło po prostu zapobiec
zdarzeniu, stosując się do zaleceń
regulaminu wspomnianego przez
urzędników? No właśnie. Warto
być przyzwoitym.
Wszystko jest zapisane w rozdziale 6. Uchwały nr XXV/359/2012
Rady Miejskiej w Jaworznie z 25
października 2012 r. Obowiązki
osób utrzymujących zwierzęta

domowe i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami:
§ 17
1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia
ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie
były uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki,
a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
§ 18
1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,
a w szczególności psy, należy:
1) prowadzenie psów na uwięzi,
a psów zagrażających otoczeniu
i psów ras uznawanych za agresywne oraz ich mieszańców dodatkowo w kagańcu,
2) stały skuteczny dozór nad
psami i innymi zwierzętami domowymi (zwolnienie psów ze
smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości

należycie ogrodzonej w sposób
uniemożliwiający jej opuszczenie
przez psa i wykluczający dostęp
osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym
ostrzeżeniem),
3) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne
zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego;
obowiązek ten nie dotyczy osób
niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów.
2. Zabrania się:
1) wprowadzania psów i innych
zwierząt domowych do obiektów
użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska,
lecznice, wystawy itp.; zakaz ten
nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy
psów-przewodników lub psów-opiekunów,
2) wprowadzania psów i innych
zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla
dzieci,
3) kąpania psów i innych zwierząt domowych w miejscach wykorzystywanych do kąpieli.
§ 19
Utrzymujący gady, płazy, ptaki
i owady w lokalach mieszkalnych
lub użytkowych zobowiązani są
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
§ 20
Ochrona ludzi przed zagrożeniami ze strony zwierząt domowych,
które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka
jest realizowana przez Gminę poprzez interwencyjne wyłapywanie
zwierząt, zapewnienie im opieki
i schronienia.

aktualności

Kolejne spotkanie w sprawie śmieci
Ciąg dalszy ze s. 01

Spotkanie i sam problem z odbiorem odpadów podsumowała dla nas Barbara Runowska,
prezes firmy Nieruchomości Sp.
z o.o. – Nasze petycje odbijają
się od muru. Ciągle otrzymujemy od miasta negatywne odpowiedzi. Cały czas próbujemy

jednak ustalić jeden regulamin
dobry i dla mieszkańców, i dla
MZNK, by przede wszystkim
odbiór odpadów komunalnych
w końcu był regularny! Ciągle
uczulamy też naszych mieszkańców, by zdecydowanie sumienniej podchodzili do tematu
segregowania odpadów – pod-

kreśla Runowska.
Jaworzno, jak się zdaje, wciąż
nie ma pomysłu na rozwiązanie
problemu regularnego odbioru
odpadów. Ciągle pojawiają się
nowe koncepcje, jednak na ich
rezultaty trzeba będzie jeszcze
poczekać. Tymczasem w miejskich informatorach pojawiają

się doniesienia o przetargach
na dostarczenie samochodów
śmieciarek. Skoro miasto bierze
sprawy w swoje ręce, to może
najwyższy czas dopuścić do głosu mieszkańców. Może to być
najlepsza okazja, by wprowadzić
zmiany. Zmiany na lepsze.
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Pomogę, bo mogę! Kilka słów o wolontariacie

Rusza siódma edycja pomocy wolontariackiej organizowanej dla podopiecznych Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie. W związku z tym poszukujemy wolontariuszy, czyli osób, które będą nieodpłatnie udzielać
korepetycji dzieciom i młodzieży z rodzin zastępczych. Nasi podopieczni to uczniowie szkół podstawowych, zawodowych i szkół
średnich, a najczęściej zgłaszanymi nam problemami są trudności z nauką matematyki, języków obcych oraz chemii i fizyki.
Nie szukamy osób wybitnych
w konkretnym przedmiocie szkolnym. Wystarczy nam, by wolontariusze czuli się w nim pewnie.
Dużo bardziej zależy nam na
chęci pomagania, zaangażowaniu, cierpliwości i konsekwencji.
Często potrzebujemy wsparcia na
bardzo podstawowym poziomie
i pomocy w wyrównywaniu braków edukacyjnych.
Zajęcia zawsze odbywają się pod
opieką pracowników MOPS-u.
Spotykamy się jak dotychczas,
w trzy dni w tygodniu, w godz. 1618 - we wtorek w Młodzieżowym
Domu Kultury im. Jaworzniaków

na Osiedlu Stałym, w środę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w centrum, a w czwartek w pomieszczeniach MOPS-u w budynku ZLO na
Leopoldzie. To wolontariusz decyduje, czy chce pomagać przez
godzinę tygodniowo, czy ma czas
na więcej. Decyduje też, z jakiego
przedmiotu chce pomagać oraz
ma wpływ na wybór podopiecznego do pomocy. Dbamy o Wasz
komfort pracy.
Oferujemy wsparcie osób na co
dzień pracujących z podopiecznymi rodzin zastępczych. Z każdym
wolontariuszem
podpisujemy
porozumienie w sprawie wolon-

tariatu. Na życzenie wystawiamy
zaświadczenie o wspieraniu nas
oraz referencje.
Od 2014 r. wsparło nas blisko 60
wolontariuszy, a niektórzy wciąż
są z nami od samego początku!
W tym czasie udało nam się wesprzeć ok. 70 podopiecznych. Nasza pomoc jest wymierna - od początku naszej działalności to 1 370
godzin udzielonych korepetycji,
zdane egzaminy maturalne, gimnazjalne, ósmoklasisty, zaliczone
przedmioty i zdane poprawki.
Wolontariuszy
poszukujemy
wśród uczniów, nauczycieli, emerytowanych nauczycieli lub in-

nych osób, które pewnie czują się
z danego przedmiotu i odczuwają
potrzebę i chęć niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.
Osoby zainteresowane udzieleniem nam wsparcia mogą
kontaktować się pracownikami
MOPS-u Katarzyną Płocicą lub Katarzyną Zalewską pod numerami
telefonów 32 618 18 34, 32 618 19
78, 32 618 17 85 lub za pomocą
poczty elektronicznej pod adresem wolontariat@mops.jaworzno.pl.
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jaworznie

informacje
REALIZACJA PLANU REMONTÓW W 2019 ROKU W ADS 2
L.P

RODZAJ ROBÓT
Malowanie klatek schodowych
(wraz z pomieszczeniami
wspólnymi i piwnicami)

Wykonanie chodnika, utwardzenia
terenu, miejsc postojowych
z kostki betonowej
Naprawa elewacji

Wymiana wodomierzy

Wykonanie dokumentacji
technicznej/koncepcji
zagospodarowania nieruchomości

ADRES
3 Maja 2
Nosala 1
Broniewskiego 5
S.F. Mazur 2
3 Maja 3
Grunwaldzka 38
Wschodnia 1
Grunwaldzka 104
Wandy 68
3 Maja 1 - II etap
Broniewskiego 7
Grunwaldzka 106/IV klatka
3 Maja 1
3 Maja 2
3 Maja 3
Gliniana 8
Drzewianki 6
11 Listopada 9
11 Listopada 13
Podwale 137-143
Podwale 153
Wandy 56
Wandy 68
Wandy 70
Urzędnicza 18
Krakusa
Zacisze
Krzywa 1
Drzewianki
3 Maja 6-14
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ważne numery
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZARZĄD

al. Tysiąclecia 2-14, 43-603 Jaworzno
Godziny pracy: poniedziałek: 7 - 16
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 OPŁAT 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 - 16
wtorek - piątek: 7 - 15

DZIAŁ GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI:
telefon: 32 615-55-43
32 616-41-32
e-mail: gzm@smgornik-j.pl
DZIAŁ TECHNICZNY I NADZORU:
telefon: 32 616-41-32
32 752-08-12
e-mail: nadzor@smgornik-j.pl
DZIAŁ ENERGETYKI I TRANSPORTU:
telefon: 32 616-41-32
32 752-08-12
e-mail: teit@smgornik-j.pl
DZIAŁ SERWISU MALARSKIEGO:
telefon: 32 616-21-78
e-mail: tsm@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)

informacje

Informacje z posiedzenia
Rady Nadzorczej
24 października odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”
w Jaworznie, podczas którego
m.in. analizowano informacje
Zarządu Spółdzielni dotyczące
realizacji usterek stwierdzonych
w trakcie przeglądów wiosennych
oraz wyników przeglądów jesiennych budynków i terenów przyległych w zasobach Spółdzielni.
Przeglądy jesienne prowadzone
były we wrześniu i październiku
przez pracowników administracji
osiedlowych oraz członków Rad
Osiedli.
Informacje podane zostały
w rozbiciu na poszczególne administracje w następujących grupach: informacja o stanie elewacji
budynków, stanie infrastruktury
drogowej, stanie zewnętrznych
elementów budynków i stanie
małej architektury
Na podstawie przedstawio-

nych danych stwierdzono, że
nie wszystkie usterki wykazane
w protokołach przeglądów wiosennych zostały na dzień dzisiejszy wykonane. Niektóre pozycje
wymagały dłuższego okresu realizacji i w tym przypadku zostały
wyznaczone terminy ich zakończenia.
Przeglądy jesienne były prowadzone przede wszystkim pod
kątem przygotowania zasobów
spółdzielni do okresu zimowego.
W wyniku tych przeglądów zostały ustalone niezbędne prace
konserwacyjno-zabezpieczające
w układzie tabelarycznym. Stopień przygotowania jak zwykle
zweryfikuje aura zimowa, jednak
dotychczasowe doświadczenie
wskazuje, że prowadzenie przeglądów spełnia swoje zadanie.
				
Sekretarz Rady Nadzorczej
Wojciech Chyła

nasi najemcy

Studio kosmetyku
nowoczesnej Lorin
Po krótkiej, jednorazowej przerwie wracamy do przedstawiania
usług, jakie oferują najemcy naszych lokali użytkowych. Tym razem mamy przyjemność zaprosić
do Studia Kosmetyki Nowoczesnej Lorin, które mieści się przy
ul. Grunwaldzkiej 106. W salonie

znajdziemy szeroki wachlarz zabiegów kosmetycznych dla kobiet
i mężczyzn, a wśród nich m.in. zabiegi na ciało, laseroterapię, masaże, usuwanie zmarszczek i wiele innych. Więcej informacji pod
adresem www.studiourodylorin.
jaworzno.pl. Zapraszamy!

dyżury
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Zarządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 16-17. 2 grudnia będą na Was czekać Dariusz Miszczyński i Michał Bagiński.
Dyżury członków Rad Osiedli:
Osiedle Stałe - każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 1617, siedziba ADS 1, ul. Starowiejska 17;
Osiedle Podwale - każdy drugi 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.

Osiedlowe
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przepisy czytelników

Zupa
migdałowa
poleca się
na Wigilię
Możemy już śmiało napisać, że święta tuż, tuż.
Podczas ostatniej rozmowy z jedną z naszych klubowiczek dowiedzieliśmy się, że na jej wigilijnym
stole podaje się zupę migdałową. A oto przepis.
Składniki:
• ok. 0,7 litra mleka
• torebka białego ryżu
• 150 gramów mielonych
migdałów
• 4 łyżki płatków migdałowych
• szczypta soli morskiej
• czubata łyżka cukru
• ok. 30 gramów rodzynek
• cynamon
• kilka kropel ekstraktu
z wanilii

lę. Po upływie ok. 3 minut
dodać cukier, wanilię, cynamon i odstawić na ok.
kwadrans. Płatki migdałowe zarumienić na suchej
patelni i posypywać nimi
porcje zupy. Smacznego!

Ryż ugotować według
przepisu z opakowania.
Do mleka dodać mielone migdały i zagotować.
Dodać ryż, rodzynki
i gotować jeszcze chwi-

informacje

Klubowicze nie próżnują

Jesień trwa sobie w najlepsze. Pogoda dopisuje, więc
spacer zdecydowanie będzie
dobrym pomysłem. Zwłaszcza
jeśli mamy z kim spacerować.
Osiedlowy Klub To i Owo zaprasza wszystkich chętnych na
jesienne spacery, w czasie których wspólnie podziwiać można piękne zakątki Jaworzna.
A co poza spacerami? Oczywiście szereg innych zajęć
ruchowych: we wtorki gimnastyka, pilates, w czwartki
taniec, a w wybrane piątki
zumba. Jesień to czas gryp
i przeziębień, dlatego jedną
z klubowych nowości są spotkania prozdrowotne z naturoterapeutą i magistrem farmacji, które odbywają się we
wtorki i czwartki.
Klub to miejsce wytchnienia
i spotkań, ale także intensywnych ćwiczeń umysłowych, np.
w czasie środowego kącika

gier. Prawdziwym jesiennym
hitem jest nauka podstaw gry
w brydża. Pierwsze zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Powstały też dwie grupy: uczących się i grających.
W Klubie To i Owo można również pośpiewać przy akompaniamencie gitary. W kwestii
muzyki przez wielkie „M” prym
wiodą „Białe kruki czarnego
krążka”, czyli spotkania przy
gramofonie, płytach winylowych i muzycznych wspomnieniach z minionych lat. Prężnie
działa też klubowe koło wolontariatu - w harmonogram
zostały wpisane na stałe regularne spotkania z pacjentami
hospicjum.
Jak widać, pomysłów na jesienne dni nam nie brakuje.
Każdy może znaleźć coś dla
siebie, a przy okazji spędzić
czas w ciekawym towarzystwie.

informacje

Pomaganie się opłaca

Nasza Spółdzielnia wie o lokalnych bohaterach, którzy z własnej woli i bezinteresownie pomagają swoim sąsiadom w uporaniu się z problemami starości czy kłopotami z poruszaniem się
i codziennym funkcjonowaniem. Z myślą o tych osobach Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych stworzył nowy, nietypowy projekt, którego realizację wspieramy.
W skrócie: każdy, kto chce
pomóc swojemu sąsiadowi w trudach codzienności,
opiekować się nim i jego
mieszkaniem, będzie mógł
otrzymać za to… wynagrodzenie! Choć kwota nie jest
wysoka, to z pewnością może

być pomocna obu stronom
takiej przyjacielskiej relacji.
Oczywiście wszystko ustalane jest w specjalnie sporządzonej trójstronnej umowie.
Gdzie można znaleźć listę
osób, które takiej pomocy
potrzebują?
Ogromny

udział ma w tym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”
w Jaworznie. W Osiedlowym
Klubie To i Owo można skonsultować się z przedstawicielami Ośrodka Wspierania
Inicjatyw Społecznych, zgłosić swoją kandydaturę na

wolontariusza i, co istotne,
poznać szczegółową listę potrzeb osób, którym zgodnie
z umową codziennie będziemy pomagać.
Pomaganie, rzecz jasna,
samo w sobie jest szlachetne. Teraz może dać też
szansę na choćby częściowe
poprawienie własnej sytuacji. Czy pomysł jest dobry?
Świadczy o tym choćby ilość
zgłoszonych chętnych.
Więcej informacji na temat projektu znaleźć można w Osiedlowym Klubie To
i Owo oraz w Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych.
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ogłoszenia drobne
Krawcownia Magdy Turek. Przeróbki
krawieckie, szycie miarowe
PRZENIESIONA na ulicę Podwale 20. Czynna
codziennie od 900 – 1600
tel. 515 804 703

HALA „TAXI”

tel. 32 793 83 83
Szybko, tanio, solidnie, 24 h.

KANCELARIA PRAWNA LEX
tel. 668 811 259
prowadzenie spraw z zakresu:
rozwody, alimenty, itp.
sprawy komornicze, zadłużenia,
windykacja
upadłość konsumencka

Prawnik na którego cię stać!

Numer 1 w Jaworznie.
Wspieraj lokalną przedsiębiorczość.

www.hala-taxi.pl

Zamienię M-3, 51m2, 8 piętro na podobne
do 4 piętra – może być zadłużone.
tel. 508 738 303

Szafy INDECO z drzwiami przesuwnymi,
zabudowa wnęk. Rabaty do 35%.
Meble kuchenne na wymiar.
www.bartez-indeco.pl
tel. 604 133 038
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 mieszkanie na ul. Wilczej na 3
piętrze 52 m2 na mieszkanie o podobnej
wielkości na parterze.
tel. 534 595 899
Montaż, ustawianie, serwis anten od
50 zł., TV-SAT, anteny, dekodery sklep,
porady Manhattan Pechnik
tel. 515 207 235
TAPICERSTWO

TOMOGRAFIA
KOMPUTEROWA
NIEODPŁATNE BADANIA
W RAMACH NFZ

Tel. 32 621 26 05 / 32 621 26 09
SZPITAL NEFROLUX
Ul. Szpitalna 6, Siemianowice
Śląskie

tel. 604 840 451

Awaryjne otwieranie samochodów,
mieszkań, garaży, naprawa stacyjek
samochodowych. Montaż i wymiana
zamków wkładek.
tel. 600 600 235, awaryjneotwieranie24.pl
Zamienię m-4 58,40 m2, 4 piętro (dwa balkony) na mniejsze, na niższym piętrze lub
do 4 piętra w bloku z windą.
tel. 511 591 535.
Zamienię mieszkanie M-4, 3 pokoje na
mniejsze 2 pokoje na Podłężu (z dopłatą)
tel. 518 330 148
Kupię mieszkanie kawalerkę lub 2, 3 pokoje, może być zadłużone, do remontu.
Płacę gotówką.
tel. 32 307 21 69
Kupię mieszkanie za gotówkę, szybka
realizacja.
tel. 576 013 043
Kupię mieszkanie, również zadłużone
tel. 668 811 259
Usługi szewskie – Bogdan Kasprzyk
Al. Piłsudskiego 30
tel. 507 749 792
Kupię garaż

ZABIEGI USUNIĘCIA ZAĆMY
dla pacjentów posiadających
skierowanie do zabiegu
W RAMACH NFZ - BEZ KOLEJEK

ZABIEGI USUNIĘCIA ZAĆMY
dla pacjentów posiadających
skierowanie do zabiegu
W RAMACH NFZ - BEZ KOLEJEK
Rejestracja osobista:
Ul. Szpitalna 6; 41-100 Siemianowice Śląskie
Rejestracja telefoniczna:
(32) 62 12 700 lub (32) 766 05 00

Rejestracja osobista:
Ul. Szpitalna 6; 41-100 Siemianowice Śląskie
Rejestracja telefoniczna:
(32) 62 12 700 lub (32) 766 05 00

tel. 793 995 970

Bezpieczeństwo i skuteczność sprzedaży
Twojej nieruchomości. Wybierz mądrze
Kałużny Nieruchomości, Rynek Główny 13.
tel. 794 301 941
Pasieka „Mój Miód” na Podłężu k/parku
poleca miody i inne produkty.
tel. 501 247 684
Kupię garaż

tel. 600 502 159

Usługi Krawieckie „MaBi” oferuje usługi
w zakresie: wszelkie przeróbki i naprawy
odzieży, obszywanie ﬁran i inne. Jaworzno,
Al. Piłsudskiego 58. Czynne:Pn – Pt 900 - 1600
tel. 793 157 870
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krzyżówka na grudzień
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 18 dadzą
rozwiązanie krzyżówki, które należy przesłać pocztą elektroniczną na adres otio@smgornik-j.pl
do 20 grudnia. W temacie prosimy wpisać „Krzyżówka nr 11/2019”. Wśród uczestników, którzy
nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy
talon o wartości 100 zł do wykorzystania w punkcie diagnostycznym w Pawilonie 72.
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 10/2019
otrzymuje pani Liliana Semerga. Gratulujemy!

reklama

uśmiechnij się
– Mamo, wiesz że rodzice Tomka dają mu pieniądze na naukę? Za piątkę 10 zł, za
czwórkę 5 zł, za trójkę odejmują mu 5 zł, a za dwóję odejmują mu 10 zł.
– No i dużo Tomek już zarobił?
– A skąd, teraz dorabia na myjni, żeby spłacić rodzicom dług.
Jasiu przybiega do domu z torbą pełną jabłek. Mama pyta:
– Skąd masz te jabłka?
– Od sąsiada.
– On wie o tym?
– No pewnie, przecież mnie gonił!
Poszłam oddać krew. Nigdy więcej. Zaczęli zadawać za dużo głupich pytań: „A czyja to krew? A skąd? A dlaczego w wiaderku?”.

reklama
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