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O czym na spotkaniach 
konsultacyjnych?

Już w przyszłym tygodniu, 24, 25 
oraz 26 października, zapraszamy 
państwa na coroczne, jesienne 
spotkania konsultacyjne.

W ostatnim czasie jaworznicka 
policja odnotowała na terenie 
Osiedla Podłęże kilka włamań do 
mieszkań. Łupem złodziei naj-
częściej padał sprzęt RTV, biżute-
ria i pieniądze. Dzielnicowy rejo-
nu os. Podłęże asp. szt. Tomasz 
Szkółka priorytetowo podjął zada-
nia zmierzające do ograniczenia 
i wyeliminowania tego zjawiska. 
Oto kilka ogólnych rad, co zrobić, 
aby nie stać się ofi arą przestęp-
stwa:
• Zawsze zamykaj drzwi i za-

bezpieczaj okna oraz wej-
ścia balkonowe, aby nie 
były one łatwe do otwarcia. 
Jeśli możesz, w drzwiach 
zamontuj tylko atestowane 
zamki.

• Sprawdzaj tożsamość i cel 
wizyty, gdy odwiedza cię 
listonosz, pracownik admi-
nistracji itp.

• Po wejściu do mieszkania 
zamknij za sobą drzwi. 
Nigdy nie zostawiaj doku-
mentów i kluczy do samo-
chodu w przedpokoju.

• Jeżeli zauważysz podej-
rzane osoby w twoim oto-
czeniu, poinformuj o tym 
dyżurnego policji pod nu-
merem 997 lub 112.

• Nigdy nie powierzaj kluczy 
osobom obcym, mało ci 
znanym. Uświadom swoje 
dzieci, aby również nikomu 
nie udostępniały kluczy do 
mieszkania.

Pamiętaj, że twój sąsiad to 
jedno z najlepszych zabez-
pieczeń przed złodziejami! Ty 
również nie bądź bierny - jeśli 
zauważysz niepokojącą cię sy-
tuację, nie wahaj się i poinfor-
muj o swoich spostrzeżeniach 
policję. Współdziałaj z sąsiada-
mi w ochronie waszych miesz-
kań. Wiedz, kiedy wyjeżdżają, a 
oni niech wiedzą, kiedy ciebie 
nie ma.
Gdy staniesz się ofi arą włama-

nia, wezwij policję. Staraj się ni-
czego nie dotykać, nie sprzątaj 
i nie przeglądaj swoich rzeczy, 
aby ustalać, co zginęło - w ten 
sposób zacierasz ślady i utrud-
niasz prace policji.

Policja ostrzega przed włamywaczami
aktualności

aktualności

czytaj na stronie 2



02 TO i OWO
Osiedlowe

O czym na spotkaniach konsultacyjnych?

aktualności

Na poszczególnych osiedlach 
omawiane będą prace, jakie 
zostały wykonane w ramach 
wiosennych przeglądów oraz 
kwestie związane z planowa-
niem remontów, które będą 
wykonywane w roku 2017 
(część A planu remontów). 
Dyskusja obejmować będzie 
zarówno umiejscowienie, jak 
i zakres remontów, czyli: re-
monty dachów - jednokrotne 
krycie papą termozgrzewalną 
z remontem kominów, wy-
mianę obróbek blacharskich 
z zamurowaniem gzymsu, 
wymianę rynien i rur spu-
stowych, malowanie klatek 
schodowych wraz z wymianą 
pochwytów, wymianę nasad 
kominowych, remonty chod-
ników i schodów, likwidację 
chodników i poszerzenie dróg 
asfaltowych, wymianę wodo-
mierzy, remonty przykanali-
ków, małą architekturę oraz 
drobne roboty remontowe.
W skład planu remontów 

wchodzi również część B, któ-
ra dotyczy termomoderniza-
cji i montażu indywidualnych 
stacji wymienników ciepła. 
Ta część planu remontów za-
twierdzona została uchwałą 
Walnego Zgromadzenia. W 
roku 2017 takie prace odbędą 
się w zakresie: 
• ocieplanie ścian osło-

nowych wraz z pracami 
towarzyszącymi: ADS 2 
- ul. Podwale 61-69, ADS 
3 - ul. Brodzińskiego 25, 
27, 29, ul. Fredry 18, 20, 
22, 24, 26, 28, 30,  ul. 
Leśna 76, 78, 80, 84, al. 
Marszałka Józefa Piłsud-
skiego 12,

• zabudowa indywidual-
nych SWC: ul. 11 Listo-
pada 9, 13, 14, 16, 18, ul. 
Licealna 2, ul. Wschod-
nia 1, 7, ul. Podwale 137-
143, 153.

Dla przypomnienia: spot-
kanie na Osiedlu Stałym od-
będzie się 24 października 
o godz. 17 w Gimnazjum nr 
5 przy ul. Starowiejskiej 15. 
Spotkanie na Osiedlu Pod-
wale będzie miało miejsce 25 
października o godz. 17 w Li-
ceum Ogólnokształcącym nr 1 
przy ul. Licealnej 3, natomiast 
na Osiedlu Podłęże 26 paź-
dziernika o godz. 17 w Szko-
le Podstawowej nr 7 przy ul. 
Ławczanej 12.

Już w przyszłym tygodniu, 24, 25 oraz 26 października, zapraszamy państwa na corocz-
ne, jesienne spotkania konsultacyjne.
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Radca prawny o mieszkaniu spółdzielczym
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Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie
Biuro reklamy: 32 615 55 43 
Nakład: 8 500 sztuk

Numer zamknięto 17 października 2016 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 Spółdziwelnia 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.

TO i OWOTO i OWO
OsiedloweOsiedlowe

Joanna Bochenek - Olińska
Redaktor Naczelna

otio@smgornik-j.pl
535 214 087

Proponujemy państwu kolejną stałą rubrykę, która będzie miała na celu rozjaśnienie 
meandrów prawnych związanych nie tylko ze spółdzielczością. Do współpracy zaprosi-
liśmy panią Katarzynę Martykę, naszą jaworznicką radczynię prawną, członkinię stowa-
rzyszenia Jaworznickie Forum Mieszkańców, która od lat związana jest ze spółdzielnią.

W wielu spółdzielniach miesz-
kaniowych oprócz lokali stano-
wiących tzw. odrębną własność 
jest jeszcze wiele mieszkań, któ-

rych status prawny określa się 
jako spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalnego. 
Różnica pomiędzy tymi dwoma 

prawami jest następująca: OWL 
- odrębna własność lokalu - to 
tzw. pełna własność mieszkania 
oraz prawo współwłasności czę-
ści wspólnych budynku, w któ-
rym mieszkanie się mieści, czyli 
klatki schodowej, schowków, 
strychów, suszarni itp. Oprócz 
tych dwóch praw właścicielowi 
mieszkania przysługuje też albo 
współwłasność ułamkowa grun-
tu, na którym budynek się znaj-
duje, albo też, w przypadku, gdy 
blok stoi na gruncie oddanym 
spółdzielni w użytkowanie wie-
czyste, prawo użytkowania wie-
czystego - także w formie ułamka 
jego całości. Z kolei spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego to nie własność lo-
kalu, a jedynie prawo ograniczo-
ne, czyli prawo na cudzej rzeczy 
- tak to można najkrócej określić. 
Nie mamy wtedy do czynienia 
z właścicielem mieszkania, lecz 
z osobą uprawnioną do lokalu 
mieszkalnego z tytułu pokrycia 
tzw. wkładu budowlanego. O ja-
kichkolwiek współwłasnościach 
w częściach wspólnych budynku 
lub udziale w gruncie również 
wtedy nie ma mowy.
Oba te prawa są jednak trakto-

wane podobnie na rynku obrotu 
nieruchomościami. Zasadniczo 
cena rynkowa za metr kwadra-
towy mieszkania o statusie od-
rębnej własności nie różni się 
od ceny metra kwadratowego 
mieszkania spółdzielczego włas-

nościowego. To ostatnie, jeśli 
uprawnieni zadbali o to wcześ-
niej, może również mieć założo-
ną księgę wieczystą, co często 
uważa się za atut. Obecnie jed-
nak nie ma to większego znacze-
nia.
Jeśli chcą państwo kupić spół-

dzielcze własnościowe prawo 
do lokalu, nabędą państwo nie 
lokal na własność, lecz prawo 
spółdzielcze. Oczywiście mogą 
państwo starać się o jego prze-
kształcenie w odrębną własność, 
lecz czy jest to możliwe, należy 
upewnić się w spółdzielni. Często 
zdarza się bowiem, że przekształ-
cenie takie nie jest możliwe, gdyż 
spółdzielnia ma nieuregulowaną 
sytuację odnośnie gruntów, na 
których kiedyś wybudowano blo-
ki mieszkalne.
Coś, co łączy z kolei oba prawa, 

to fakt, iż w obu przypadkach nie 
jest konieczne, by osoba upraw-
niona do lokalu była również 
członkiem spółdzielni miesz-
kaniowej. Taki wymóg dotyczy 
wyłącznie spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu miesz-
kalnego.

Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Martyka
43-600 Jaworzno
ul. Sportowa 13 lok. 2
tel. 513 176 626
www.kancelaria.martyka.org
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Godziny pracy: poniedziałek: 7 - 17 
                          wtorek - piątek: 7 - 15

ZARZĄD
al. Tysiąclecia 2-14, 43-603 Jaworzno

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

ZARZĄD
ul. Paderewskiego 15, 43-600 Jaworzno

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

DYSPOZYTOR 
telefon awaryjny: 32 616 20 25

ważne numery

W
ażne num

ery

dyżury
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Za-

rządu spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 
w godz. 16-17.
Jan Golba i Dariusz Miszczyński czekać będą na państwa 7 

listopada.
Dyżury członków Rad Osiedli:
Osiedle Stałe - każdy drugi poniedziałek miesiąca od godz. 16 

do17 w siedzibie ADS 1 przy ul. Starowiejskiej 17;
Osiedle Podwale - każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od 

godz. 16 do 17 w siedzibie ADS 2 przy ul. Paderewskiego 15;
Osiedle Podłęże - każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 17 

do 18 w siedzibie ADS 3 przy al. Piłsudskiego 40.

Nowe opłaty za ciepło
Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna w Jaworznie 

przesłała do spółdzielni pismo, w którym przedsta-
wia nową taryfę dla odbiorców ciepła. Prezentuje-
my państwu skan dokumentu.

aktualności
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Kulki mocy (przepis na ok. 20 sztuk)

W październikowym wydaniu naszego biuletynu proponujemy państwu przepis od pani Joanny z Pod-
łęża na energetyczne kulki mocy inspirowane recepturą Anny Lewandowskiej - mistrzyni świata w karate, 
trenerki fi tness, a prywatnie żony Roberta Lewandowskiego. Kulki mogą być spożywane zarówno przez 
wegetarian, jak i wegan. Do ich przygotowania można użyć ulubionej mieszanki ziaren i orzechów.

• szklanka daktyli (zalanych 
wrzątkiem i moczonych 
przez godzinę),

• dwie szklanki ulubionych 
orzechów i ziaren - migda-
łów, orzechów włoskich, ner-
kowców, prażonej dyni,

• szklanka płatków owsianych 
górskich,

• łyżeczka miąższu laski wa-
nilii,

• pół łyżeczki soli,
• pół łyżeczki ulubionej przy-

prawy, np. kardamonu, gałki 
muszkatołowej, cynamonu,

• łyżka oleju kokosowego (op-
cjonalnie),

• wiórki kokosowe, sezam, sie-
mię lniane, nasiona chia, ka-
kao lub mak do obtoczenia 
gotowych kulek.

W blenderze bardzo drobno mie-
limy mieszankę orzechów i przesy-

pujemy ją do większej miski wraz 
z wanilią, solą i ulubionymi przy-
prawami. Następnie mielimy płatki 
owsiane i przesypujemy je do osob-
nej miski. Miksujemy namoczone 
daktyle (wodę pozostałą po nama-
czaniu odlewamy do szklanki) aż 
powstanie jednolita masa. Do mie-
szanki orzechów dodajemy masę 
daktylową i dokładnie mieszamy, 
najlepiej dłonią. Powoli dodajemy 
płatki owsiane - aż do momentu, 
kiedy masa przestanie kleić się do 
rąk, ale nadal będzie plastyczna. 
Gdyby okazała się zbyt sucha, na-
leży stopniowo podlewać ją wodą 
pozostałą po namaczaniu daktyli. 
Z powstałej masy formujemy kulę 
i odstawiamy do lodówki na przy-
najmniej 15 minut. Po upływie tego 
czasu za pomocą lekko zwilżonych 
dłoni formujemy pralinki (jedna łyż-
ka ciasta to jedna pralinka). Gotowe 

kulki obtaczamy w ulubionych do-
datkach. 
Kulki najlepiej smakują po dobrym 

schłodzeniu w lodówce. W szczelnie 
zamkniętym pudełku można je tam 

przechowywać do tygodnia. Można 
je również zamrozić i cieszyć się nimi 
przez kilka miesięcy. Niech moc bę-
dzie z nami! 

Klub Seniora zaprasza w jesienne wieczory 
Koniec lata zazwyczaj kojarzy się 

z nadchodzącymi pochmurnymi, 
deszczowymi dniami, co może 
nie nastrajać nazbyt radośnie. 
Ale pożegnanie lata w Klubie Se-
niora, które odbyło się 19 wrześ-
nia, miało charakter, choć nieco 
nostalgiczny, to niezwykle ciepły i 
optymistyczny. Tego dnia uczest-
nicy zajęć wsłuchiwali się w wier-
sze pani Alicji Dudek i zachwycali 
się przepięknymi, haftowanymi 
dziełami matki i córki, czyli pań 
Krystyny i Anny Kłosowicz. Artyst-
ki bardzo pozytywnie odebrały 
atmosferę, w jakiej przywitali je 
członkowie klubu. 
Tegoroczna jesień obfi tuje w 

długie, dżdżyste wieczory, które 

sprzyjają spotkaniom w ciepłej, 
przyjemniej atmosferze. A taka 
panuje w naszym klubie! Zatem 
zachęcamy wszystkich do zapo-
znania się z ofertą Klubu Seniora 
i wstąpienie w jego progi. 

„Spójrz”
Alicja Dudek, 

sierpień 2009

Spójrz - po rozpylonym

błękicie nieba 

dryfują kłęby obłoków. 

Spójrz - w przejrzystej zieleni

modrzewie rozchwiane.

Spójrz - wrzosy sierpniową 

rosę spijają nocą 

w słodkich snach usypiając.

przepisy czytelników

aktualności
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Z życia Administracji Domów Spółdzielczych
informacje

ADS 1

W tym wydaniu biuletynu, 
w ramach stałej rubryki Nasi 
najemcy, chcemy Państwu 
przedstawić pana Krzyszto-
fa Kotusa, który swój zakład 
zegarmistrzowski ma w spół-
dzielczych zasobach od ok. 30 
lat! Pan Krzysztof pasjonuje się 
zegarkami od 1962 r., kiedy to 
założył własną fi rmę. Specjali-

zuje się w naprawie zegarów 
i zegarków - wszelkiego rodza-
ju mechanizmów zegarowych, 
restauracją i naprawą starych 
zegarów oraz biżuterii. Pan 
Krzysztof zaprasza do swoje-
go zakładu, który znajduje się 
przy al. M. J. Piłsudskiego 72 
na Osiedlu Podłęże.

Kontynuując projekt modernizacji 
stanowisk składowania odpadów, 
prezentujemy kolejne miejsce, 
które przeszło metamorfozę. A to 
dopiero początek! Niestety jakość 
jaworznickich śmietników w chwili 
obecnej pozostawia wiele do ży-
czenia. W głównej mierze przyczy-
ną takiego stanu rzeczy są sami 
mieszkańcy, którzy w dość niedbały 
sposób pozbywają się odpadów. 
Służby sprzątające nie są w stanie 
całodobowo utrzymywać czystości 
w tak newralgicznych miejscach. 
Postarajmy się lepiej dbać o nasze 
otoczenie.

najemcy

Od trzydziestu lat 
pasjonuje się zegarami

ADS 2
• Na nieruchomościach 

Podwale 61-69, 137-
143 i 153 wykonana zo-
stała przycinka drzew.

• Przy ul. Glinianej 1 i 8 
rozpoczęło się, a przy 
Glinianej 5 już zakoń-
czyło malowanie kla-
tek.

• W budynku przy ul. Za-
cisze Boczna 1 wymie-
nione zostały obróbki 
blacharskie i rynny 
wraz z zamurowaniem 
gzymsu. Przy ul. Zaci-
sze 22 takie prace właś-
nie trwają.

• Remontu kominów 
wraz z wymianą nasad 
kominowych doczekał 
się budynek przy ul. Pa-
derewskiego 44.

aktualności

• Przy ul. Tysiąclecia 2-14 
wymienione zostały po-
ziomy kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej wraz 
z przykanalikami.

• Klatki schodowe w bu-
dynku przy ul. Grunwal-
dzkiej 272 są odmalo-
wane.

• Chodnik przy ul. Koś-
ciuszkowców 8-14 do-
czekał się remontu.

• Przykanalik przy ul. Towarowej 69 został wy-
remontowany.

• Wymienione zostały poziomy zimnej wody 
przy ul. Towarowej 67.

• Na całym osiedlu pojawiły się lampy ze-
wnętrzne z numerem i adresem przy wej-
ściach do klatek schodowych. Na parterach 
budynków zamontowane zostały także lam-
py wewnętrzne.

• Wejście do zakładu kosmetycznego przy al. 
Piłsudskiego 60 zyskało nowe schody.

• Przy al. Piłsudskiego 39 zamontowane zosta-
ły dwa podjazdy dla wózków inwalidzkich.

• Plac zabaw przy al. Piłsudskiego 48 został 
ogrodzony.

• Przy ul. Towarowej 63 wymienione zostały 
drzwi wejściowe do pierwszej i drugiej klatki, 
pojawił się także podjazd dla wózków inwa-
lidzkich.

• Nowe drzwi wejściowe do czwartej klatki zy-
skał budynek przy ul. Wilczej 52.

ADS 3
Nowa wiata 
przy Fredry
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Cennik ogłoszeń i reklam 
w biuletynie informacyjnym 
„Osiedlowe To i Owo”: 
Moduł podstawowy - szer. 58 x 

wysokość 51 mm = ~30 cm²

Ceny za 1 cm² na stronie: 
- tekstowej: 3 zł (moduł = 90 zł)
- ogłoszeniowej: 2,5 zł (moduł 

= 75zł)
- ostatniej: 5 zł (moduł = 150 zł)

Składanie zamówień: tel. 32 
615 55 43 
Podane ceny są bez podatku 

VAT. W cenie nie ujęto opraco-
wania ogłoszenia.

Pasieka „Mój Miód” na Podłężu k/par-
ku poleca miody i inne produkty,

tel. 501 247 684.

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

Oświetlenie domów i mieszkań. 
Profesjonalna jakość. 

tel. 510 557 980

Naprawa telewizorów
tel. 603 898 300

Pogotowie instalacji antenowych TV-
-SAT. Teleradiomechanika.

tel. 602 627 046, 32 752 73 23
e-mail: bajkoland.jaworzno@interia.pl

Kupię mieszkanie kawalerkę lub 2, 3 
pokoje, może być zadłużone, do remon-
tu. Płacę gotówką. 

Tel. 32 307 21 69

TAPICERSTWO
32 753 21 65
604 840 451

Kupię garaż na Podłężu.
Tel. 602 360 848

Protezy nylonowe, szkieletowe, porcelana, 
naprawy.

 Tel. 694 245 071

Szafy INDECO z drzwiami przesuwnymi, 
zabudowa wnęk. Rabaty do 35%. 
Meble kuchenne na wymiar.
www.bartez-indeco.pl,

tel. 604 133 038.

GŁADZIE BEZPYŁOWE, tradycyjne, tynki 
dekoracyjne, prace malarskie. Tanio 
i solidnie. KOMI-PLAST, 

tel. 790 28 96 96.

Pracownia krawiecka Magdy Turek 
zaprasza codziennie od 9.00 do 16.00. 
Podłęże, 
al. Piłsudskiego 58 (niedaleko starego 
Pewexu). 
Szycie miarowe i przeróbki.

Zamienię mieszkanie na parterze do 50 
m2 na Podłężu.

Tel. 600 623 667

Zamienię M-3, 51m2, 8 piętro na podobne 
do 4 piętra - może być zadłużone. 

Tel. 508 738 303

Zamienię M-2 na M-3.
tel. 511 509 470, 789 396 767 

Zamienię mieszkanie spółdzielcze 
własnościowe 2 pokoje ul. Kalinowa na 
3 pokoje na Kalinowej w niskim bloku 
max.2 piętro.

Tel. 664 090 414

Zamienię 3 pokoje, 67,13 m2,
Podłęże, 8 piętro na 2 pokoje do 5 piętra, 
dwustronne z balkonem. 

Tel. 733-160-169

Zamienię mieszkanie 36 m2 , 2 piętro 
Leopold, winda – na większe.

Tel. 731 906 003

Montaż serwis anten 50 zł. TV-SAT. 
Montaż TV na ścianie, sklep, porady

www.at-victoria.eu,
tel. 515 207 235.

Skuteczna pomoc w trudnościach 
szkolnych. Nowoczesne metody i pomoce. 
Tel. 692 295 789

Przeprowadzki Kompleksowe Utylizacja
Tel. 32 220-64-27, 531 944 531

NETIA. TV+ INTERNET+TELEFON - 59,90 
zł. Oferta tylko u opiekuna regionu.

Tel. 32 751 07 00, 504 360 076

Wynajmę mieszkanie ul. Krzywa 38m2, 
środkowe (dwa pokoje+kuchnia z oknem

Tel. 608 660 177

ogłoszenia drobne

HALA „TAXI” 
tel. 32 793 83 83

Szybko, tanio, solidnie, 24 h. 

Numer 1 w Jaworznie.

Wspieraj lokalną przedsiębior-
czość.

www.hala-taxi.pl
TA

XI 
HALA „TAXI” 

TA
XI 

HALA „TAXI” 
tel. 32 793 83 83

TA
XI tel. 32 793 83 83

Szybko, tanio, solidnie, 24 h. 

TA
XI Szybko, tanio, solidnie, 24 h. 

TA
XI 

Numer 1 w Jaworznie.

TA
XI 

Numer 1 w Jaworznie.

Wspieraj lokalną przedsiębior-TA
XI 

Wspieraj lokalną przedsiębior-

ŁOŻYSKA
- paski klinowe; simmeringi;

REMONTY 
SILNIKÓW 

ELEKTRYCZNYCH
P.H.U. „Hakpol”

Jaworzno, ul. Dąbrowska 22a
tel. 32 615-63-04
pn.-pt. 800-1600
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Litery z pól dodatkowo 
ponumerowanych dadzą 
rozwiązanie krzyżówki, 
które prosimy przesłać po-
cztą elektroniczną na adres 
otio@smgornik-j.pl do 10 
listopada. W temacie na-
leży wpisać „Krzyżówka nr 
6/2016”. Wśród osób, które 
nadeślą prawidłowe roz-
wiązanie, rozlosujemy talon 
o wartości 50 zł na artykuły 
spożywcze (bez alkoholu) 
ufundowany przez Macieja 
Bochenka, przewodniczące-
go Rady Nadzorczej. 
Uwaga! Wysłanie rozwiąza-

nia jest jednoznaczne z wy-
rażeniem zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych 
dla celów redakcyjnych. 
Z udziału w losowaniu wyłą-
czeni są dłużnicy, przedsta-
wiciele władz samorządo-
wych oraz pracownicy S.M. 
„Górnik” w Jaworznie.

krzyżówka

uśmiechnij się

Jaś usłyszał od kolegi radę, żeby powiedzieć rodzicom: „Wiem 

o wszystkim”. Wtedy dostanie kasę, bo każdy dorosły ma coś 

na sumieniu. Po powrocie do domu Jasiek chce wypróbować 

nowo nabyte doświadczenie, więc idzie do mamy i mówi:

– Wiem o wszystkim! – i dostał 50 zł za to, żeby nie powiedział 

tacie.
Potem poszedł do ojca, powiedział to samo i dostał stówę, z za-

strzeżeniem, żeby nic nie mówił matce. Ale Jasio chciał więcej, 

więc kiedy przyszedł listonosz, powiedział mu:
– Wiem o wszystkim.
Listonosz pobladł, potem poczerwieniał, a następnie przykuc-

nął i powiedział:
– W takim razie uściskaj tatusia!

Pod numer sekstelefonu dzwoni facet i słyszy:
– Zrobię, co zechcesz. Spełnię każde twoje życzenie.

– Każde?
– Tak, każde.
– To oddzwoń do mnie!

W sądzie trwa rozprawa rozwodowa, a dokładniej sprawa 

o przyznanie opieki nad dzieckiem. Matka (jeszcze żona, już 

nie kochanka) wstała i jasno dała do zrozumienia sędziemu, 

że dzieci należą się jej. To ona je urodziła, więc to są jej dzieci. 

Sędzia zapytał męża, co ma do powiedzenia. Mąż przez chwilę 

milczał, po czym powoli podniósł się z krzesła i rzekł:

– Panie sędzio, kiedy wkładam złotówkę do automatu ze sło-

dyczami i wypada z niego batonik, to czy batonik należy do 

mnie czy do automatu?

poznajmy się

W tym wydaniu chcemy zaprezento-
wać Państwu kolejnego członka Rady 
Osiedla - tym razem Osiedla Podwale. 
Jest nim pan Piotr Ożarowski, z zawodu 
i zamiłowania fotograf. – Każdy rodzaj 
fotografi i wymaga odrębnego podejścia 
i doszlifowanego warsztatu, co mogę 
państwu zapewnić, a wszystko to dzięki 
łączeniu pracy i pasji. Każdy z nas wie, że 
takie połączenie daje najlepsze efekty – 
mówi. Pan Piotr od urodzenia mieszka 
na Podwalu i, jak podkreśla, zna jego 
plusy i minusy z autopsji. W tematyce 
zagadnień związanych ze spółdzielnią 
stawia na wprowadzanie nowoczesnych 
rozwiązań i spójność działań, przy oka-
zji dbając o detale, aby wizualna strona 
osiedla z roku na rok była coraz milsza 
dla oka spółdzielców.
Zachęcamy Państwa do kontaktu z pa-

nem Piotrem w sprawach związanych 
ze spółdzielnią poprzez Administrację 
domów spółdzielczych nr 2 lub „Osied-
lowe To i Owo”.

Piotr 
Ożarowski


