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Z życia Administracji
Domów Spółdzielczych

Zrewitalizowany pawilon handlowy na Podłężu już od ok. dwóch miesięcy
ponownie służy jaworznianom.

Chwilowo jego oferta jest jeszcze na etapie rozruchu, ale już
niedługo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom okolicznych
mieszkańców, w pawilonie otworzą się kolejne lokale. Aktualnie możemy zrobić tu zakupy
w sklepie Lewiatan, drogerii
Koliber, kwiaciarni Agawa, skorzystać z usług pralni chemicznej oraz agencji ubezpieczeń
PZU. Przysłowiową kropką nad
i w procesie odnawiania budynku był montaż nowego loga, które w swojej formie odpowiada
charakterowi pawilonu. Jakże
przyjemnie to brzmi: „Idziemy
na zakupy do 72”. „Kawa? Tylko w kawiarni w Pawilonie 72”.
A o tym więcej na str. 3.

Bieżące remonty

s. 02

aktualności
Mieszkania do
wynajęcia

Ważny apel jaworznickiej policji
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest mobilnym narzędziem, które ma realny wpływ
na poprawę naszego bezpieczeństwa. Dzięki tej aplikacji możemy
również pomagać. Pamiętajmy,
że w katalogu dostępnych zagrożeń prócz tych, które dotykają nas
bezpośrednio, są również takie,
które mogą mieć wpływ na zdrowie i życie innych osób. Można
wśród nich wyróżnić kategorię
Bezdomność. Pozwala ona wskazać użytkownikom miejsca przebywania osób bezdomnych, potrzebujących pomocy. Znacznik
ten staje się szczególnie ważny
w okresie zimowym. Panujące na
zewnątrz warunki atmosferyczne
i prognozy pogody na najbliższe
dni nie są optymistyczne: deszcz,
śnieg, temperatury spadające poniżej zera.
Pamiętajmy także o osobach
samotnych, chorych czy nieporadnych życiowo. Jeden telefon,

Bardzo prosta procedura
s. 03

przepisy czytelników
Słodkie różyczki
zamiast pączków

jedno kliknięcie: tak niewiele trzeba, aby pomóc. Ty zgłaszasz, my
reagujemy, razem pomagamy!
Podczas używania Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa prosimy o skorzystanie z wszelkich dostępnych funkcjonalności, w tym
szczególnie z możliwości dodania
opisu, co ułatwi szybsze dotarcie
policjantów do osób potrzebujących, a w konsekwencji być może

uratuje komuś życie.
Prosimy
o
przekazywanie
wszelkich informacji o miejscach
przebywania osób bezdomnych,
samotnych, nieporadnych, dla
których niskie temperatury mogą
stanowić zagrożenie zdrowia lub
życia!
jaworzno.slaska.policja.gov.pl

Na tłusty czwartek
s. 05
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Z życia Administracji Domów Spółdzielczych
ADS 1

• Trwa montaż koryt teletechnicznych i przenoszenie
okablowania do nich.
• W pierwszej klatce budynku przy ul. Klonowej 11
pojawił się nowy domofon.
• Pracownicy sprawdzają drożność kanałów wentylacyjnych oraz szczelność gazu w mieszkaniach przy
ul. Kalinowej 12.
• Docieplane są stropy piwniczne w blokach przy ul.
Dalekiej 1 i Klonowej 11.
• Przy ul. Kalinowej 23 został utwardzony teren pod
stanowisko kontenerowe.
• Przy ul. Gagarina 3 stanął kosz na śmieci.
• Na stanowiskach kontenerowych przy ul. gen. F.
Kamińskiego i Starowiejskiej zostały zamontowane
wiaty.
• W budynku przy ul. Kalinowej 23 wymiany doczekała się rozdzielnia elektryczna oraz drzwiczki do
liczników elektrycznych i gazowych.

ADS 2

• Na blokach przy ul. Nosala 1 oraz 3 Maja 1 i 3 zostały zamalowane graﬃti, będące
efektem chuligańskich wybryków.
• Pęknięte szyby w drzwiach budynków przy ul. S. F. Mazur 2 (druga klatka) i 4 (pierwsza klatka) są już wymienione.
• Nowe drzwi do piwnic zyskał blok przy ul. Nosala 1.
• W pierwszej klatce budynku przy ul. Zacisze Boczna 1 został zamontowany domofon.
• Przy ul. Glinianej 5 utwardzono teren, na którym stanęła wiata śmietnikowa.
• Trwa porządkowanie sieci teletechnicznej oraz malowanie klatek schodowych przy
ul. 3 Maja 1 i 3.
• Przy ul. Krzywej 1 zakończyło się malowanie klatek schodowych wraz z wymianą
skrzynek elektrycznych oraz pochwytów.
• Przy ul. Nosala 1 dobiegły końca prace dekarskie polegające na wymianie obróbek
blacharskich, rynien i rur spustowych z częściowym zamurowaniem gzymsów.
• Wokół stanowiska kontenerowego na Osiedlu Wandy zostały nasadzone krzewy.
• Zgodnie z planem remontów na 2018 r. zakończyła się wymiana wodomierzy.
• Na klatce schodowej w budynku przy ul. Paderewskiego 44 zostały zamontowane
dodatkowe poręcze.

ADS 3

• Ruszyła wymiana instalacji wod.-kan. w bloku przy
al. Piłsudskiego 62.
• Zniszczona posadzka przy al. Piłsudskiego 25 została wyremontowana.
• Zakończyła się modernizacja sieci przewodowej firmy Netia we wszystkich budynkach ADS 3.
• Kontynuowana jest pielęgnacyjna przycinka drzew
na terenie Osiedla Podłęże I, II i III.
• Rozpoczęło się malowanie klatek schodowych przy
ul. Wilczej 40.
• Domofony zostały uruchomione w blokach przy al.
Piłsudskiego 27 (pierwsza klatka), 70 (czwarta klatka) i 84 (pierwsza klatka) oraz przy ul. Towarowej 71
(pierwsza klatka).
• Trwa docieplanie stropów piwnicznych przy al. Piłsudskiego 42.

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

cw

elektryczne

gazowe

ogólnobudowlane

stolarskoślusarskie

utrzymywanie porządku
na stanowiskach
kontenerowych

wod-kan

287

63

480

109

42

259

40

106

malowanie
klatek

39
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Mieszkanie do wynajęcia? Bardzo proszę!

Najem mieszkań w naszej Spółdzielni to bardzo prosta procedura. Nasze lokale mieszkalne wynajmowane są w drodze przetargu, w którym udział wziąć może każda osoba. Jedyne wymagania to
wpłata wadium oraz brak zobowiązań finansowych wobec Spółdzielni.
Informacje na temat przetargów można znaleźć na naszej
stronie
internetowej
www.
smgornik-j.pl w zakładce Oferta
lokali/Przetargi. Szczegółowych
informacji udziela również dział
gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który mieści się przy
ul. Paderewskiego 15 (pokój 26).
Stawka wyjściowa licytowanego
czynszu to 5 zł/m kw., postęp
licytacji stawki czynszowej następuje co 0,50 zł/m kw., a umowa najmu zawierana jest na
czas nieokreślony. Warunkiem
przystąpienia do przetargu jest
wspomniana wcześniej wpłata
wadium, która stanowi trzykrotność miesięcznego czynszu,
wyliczonego od stawki eksploatacyjnej również w kwocie 5 zł.
Po wygranym przetargu należy
wpłacić kaucję za lokal, którą stanowi sześciokrotność miesięcznego czynszu najmu wylicytowanego podczas przetargu.
Warto zaznaczyć, że ta oferta
skierowana jest nie tylko dla aktualnych członków Spółdzielni.

aktualności

Do Pawilonu 72
także na kawę
Już od wielu lat wśród podłężan panuje przekonanie, że na
ich osiedlu brakuje miejsca,
gdzie spokojnie, w otoczeniu
niedalekiej zieleni, można
usiąść i napić się aromatycznej kawy w towarzystwie
pysznego, słodkiego ciastka.
Mamy dla nich dobrą informa-

cję. Pawilon 72 właśnie rozszerzył swoją ofertę i prawdopodobnie już od lutego
swoją działalność rozpocznie
tam kawiarnia Ławczana. Ma
to być również miejsce przyjazne mamom z dziećmi. Zapowiada się doskonale!

dyżury
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Zarządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.
16-17. 4 lutego czekać na Państwa będą Stanisław Rodzik i Piotr Ożarowski.
Dyżury członków Rad Osiedli:
Osiedle Stałe - każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 16-17, 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.
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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 rozliczeń czynszów i windykacji:
telefon: 32 615 57 65
telefon: 32 615 68 88
e-mail: windykacja@smgornik-j.pl
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Co w Klubie To i Owo
w nowym roku?

Nowy rok w Klubie To i Owo rozpoczęliśmy
z przytupem! Pani kierownik Edyta Lesiak doskonale rozpoznaje nastroje uczestników zajęć
i z wielkim wyczuciem organizuje dla nich wolny
czas. A my, jak zwykle, mamy o czym pisać.

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
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)

Przede wszystkim bardzo zachęcamy wszystkich członków
Spółdzielni do włączenia się do
koła wolontariatu klubu, które
spotyka się w każdy czwartek
o godz. 11. Główne założenia
akcji pomocowych to wsparcie dla jaworznickiego hospicjum (a w tym czytanie książek
podopiecznym,
pielęgnacja
hospicyjnego ogródka, organizowanie zabaw karaoke), międzysąsiedzka zbiórka ubrań
oraz zbiórka zakrętek, darmowe
porady prawne czy tworzenie
rękodzieła dla oddziału jaworznickiej pediatrii. Więcej informacji można uzyskać w Klubie
To i Owo.
A jak już przyjdziemy do klubu,
to na bazie współpracy z Ośrodkiem
Wspierania
Inicjatyw
Społecznych w Jaworznie, w ramach programu Europejskiego
Funduszu Społecznego (wielkie
ukłony w stronę pani Zdzisławy

Garbat), możemy skorzystać
z fotela masującego lub masażera do stóp (w towarzystwie
świeżo zmielonej, aromatycznej
kawy).
Z nowości w ofercie klubu,
również w ramach współpracy
z OWIS i EFS, uczestnicy zajęć
mogą skorzystać z darmowych
biletów na jaworznicki basen.
Czego chcieć więcej? No może
jeszcze bezpłatnych lekcji z podstaw języka angielskiego… Uff!
Oferta Klubu To i Owo zdaje się
spełniać oczekiwania najbardziej wybrednych uczestników.
Przypominamy, że aktualny
harmonogram zajęć jest zawsze
dostępny na stronie internetowej Spółdzielni www.smgornik-j.pl oraz na profilu klubu na
portalu
społecznościowym
Facebook. Więcej informacji na
temat oferty można uzyskać
również pod numerem telefonu
720 858 998.
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Słodkie różyczki na tłusty czwartek

Tłusty czwartek zbliża się wielkimi krokami. Proponowaliśmy już odchudzoną wersję pączków i faworków. Tym razem przyszedł czas na róże karnawałowe. Odchudzone, ponieważ pieczone w piekarniku. Bardzo dziękujemy pani Ani
z Osiedla Stałego za bardzo prosty przepis - na pewno wypróbujemy!
Składniki:
• dwa opakowania ciasta francuskiego,
• cukier puder,
• szczypta cynamonu.
Z ciasta francuskiego wykrawamy okręgi o trzech różnych średnicach. Poszczególne płaty nakładamy jeden na drugi, po czym przekładamy na blachę wyłożoną
wcześniej papierem do pieczenia. Różyczki pieczemy ok. 15 minut w temperaturze
190 stopni Celsjusza. Po upieczeniu posypujemy cukrem pudrem wymieszanym
z odrobiną cynamonu - wtedy są bardziej aromatyczne. Do środka różyczek możemy również dodać odrobinę ulubionej marmolady. Smacznego!

ogłoszenia drobne
Krawcownia Magdy Turek. Przeróbki
krawieckie, szycie miarowe
PRZENIESIONA na ulicę Podwale 20.
Czynna codziennie od 900 – 1600
Tel. 515 804 703
Kupię garaż

tel. 600 502 159

HALA „TAXI”

tel. 32 793 83 83
Szybko, tanio, solidnie, 24 h.
Numer 1 w Jaworznie.
Wspieraj lokalną przedsiębiorczość.

www.hala-taxi.pl
Szafy INDECO z drzwiami przesuwnymi,
zabudowa wnęk. Rabaty do 35%.
Meble kuchenne na wymiar.
www.bartez-indeco.pl
tel. 604 133 038
TAPICERSTWO
Naprawa telewizorów

604 840 451
tel. 603 898 300

Usługi szewskie – Bogdan Kasprzyk
Al. Piłsudskiego 30
tel. 507 749 792

Młode małżeństwo kupi kawalerkę
tel. 663 663 241
Awaryjne otwieranie samochodów,
mieszkań i usługi ślusarskie, naprawa
i wymiana zamków.
600 600 235,
awaryjneotwieranie24.pl.
Pasieka „Mój Miód” na Podłężu k/parku
poleca miody i inne produkty.
tel. 501 247 684
GŁADZIE BEZPYŁOWE, sufity podwieszane,
tapetowanie, prace malarskie. Tanio
i solidnie. KOMI – PLAST
tel. 507 53 53 52
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 13.
tel. 794 301 941
Montaż serwis anten 50 zł. TV-SAT.
Montaż TV na ścianie, sklep, porady
www.at-victoria.eu.
tel. 515 207 235
Kupię mieszkanie za gotówkę, szybka
realizacja.
tel. 576 013 043
Kupię mieszkanie, również zadłużone
tel. 668 811 259

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
Dam pracę pomocy kuchennej i kelnerce
w nowo otwieram lokalu gastronomicznym w świeżo wyremontowany pawilonie handlowym przy al. Piłsudskiego 72
(stary pewex).
Szczegóły tel. 603 090 588, 723 989 897
Kupię mieszkanie kawalerkę lub 2, 3 pokoje, może być zadłużone, do remontu.
Płacę gotówką.
tel. 32 307 21 69
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-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.
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Potraﬁą malować i segregować

Z końcem 2018 r. upłynął termin nadsyłania prac w zorganizowanym przez nas konkursie „Jak
w moim domu segreguje się śmieci”.
Jego celem było podnoszenie świadomości ekologicznej
dzieci i młodzieży, wdrażanie
zachowań ekologicznych polegających na umiejętności prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych,
uwrażliwienie
lokalnej społeczności na prob-

lem, jakim jest brak segregacji śmieci oraz doskonalenie
umiejętności stosowania różnych form literackich i technik
artystycznych.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i z przyjemnością informujemy, że nagrody otrzymu-

ją: agatka fornal, uczennica
klasy 1b Szkoły Podstawowej nr
15 (za pierwsze miejsce w kategorii plastycznej) oraz Zosia
Piłat, uczennica klasy 2b Szkoły
Podstawowej nr 7 (za pierwsze
miejsce w kategorii literackiej).
Poniżej prezentujemy zwycię-

Pamiętaj!

skie prace. Dziewczynkom gratulujemy talentu plastycznego
i literackiego, a ich rodzicom
umiejętnego nauczania proekologicznych postaw. W sprawie terminu odbioru nagrody
będziemy kontaktować się z rodzicami laureatek.

Wystarczy trochę by chcieć
by wokoło czysto mieć!

Używam szklanych kubków,
bo to mniej ubocznych skutków!

Nie jak popadnie i nie jak leci
- segregujemy śmieci!

Uczę młodszych!
gdzie wyrzucać papierek a gdzie
z butelki kapselek!

W domu mam cztery kosze,
gdyż bałaganu nie znoszę!
Zgniatam, zmiatam, kumuluje,
a jedzenia nie marnuję!
Stare leki oddaję do apteki!
Papieru często nie kupuję,
bo kartki z dwóch stron zapisuję!
Baterie, makulaturę i zakrętki
z PET butelek do szkoły zanoszę,
tak dla chorych pomoc niosę!

Przy naszym bloku stoją śmietniki,
tam na odpady są pojemniki:
niebieski, zielony, żółty i brąz - to
zapamiętać próbuję wciąż!
Spółdzielnia zbiórki organizuje,
odzieży i sprzętu co się zepsuje.
I tak wspólnymi siłami, walczymy
z tymi śmieciami.

informacje

Firma UNISOFT przeprasza
za awarię systemu EBOK
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O przycince i pielęgnacji drzew
Trwają prace pielęgnacyjne na naszych terenach. Ich zakres to przycinka i pielęgnacja drzew
i krzewów.
Takie prace muszą odbywać się
poza okresem ochronnym ptaków. Dlatego wyspecjalizowane
ekipy podczas sprzyjających warunków atmosferycznych zabierają się za korekcję drzewostanu.
Na wszystkich osiedlach zostały
wytypowane drzewa do przycięcia. W większości do wykonania
tych zadań zostaje wynajęta profesjonalna firma, która może pracować na wysokościach. W miejscach bezpiecznych zajmują się
tym pracownicy Spółdzielni.
Do korekty zostało zgłoszonych
kilkadziesiąt drzew na każdym
osiedlu. W większości jest to od-

powiedź na wnioski mieszkańców. Kilka drzew, w szczególności
lip, zostanie całkowicie wyciętych.
Każdorazowo taka wycinka jest
zgłaszana do wydziału ochrony
środowiska w magistracie, który
wydaje na nią pozwolenie.
Prace pielęgnacyjne wykonane
przed wiosną spowodują, że do
naszych mieszkań będzie docierać więcej światła, drzewa będą
rozwijać się w sposób kontrolowany, a wszystko po to, aby okolice naszych domów były bezpieczniejsze i jeszcze piękniejsze.

informacje

Dbają o nasze budynki

Czy upał, czy mróz, pracownicy
naszej Spółdzielni nieustannie
dbają o mieszkańców. Obecnie
prowadzą remonty klatek schodowych przy ul. Wilczej 40 oraz
3 Maja 1 i 3. Od ok. tygodnia malarze szlifują ściany, łatają dziury
po kołkach lub uzupełniają większe brakujące fragmenty tynku.

Pomalowane zostaną również
barierki i lamperie. Przy ul. Wilczej 40 ściany zostały już zagruntowane, jeszcze tylko szlifowanie
maszynowe i będzie można malować. Pracownicy zdradzili nam,
że w klatce będą dominowały szarości, a jej remont zakończy się na
początku lutego.

Przedstawiamy przygotowany przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych schemat segregacji odpadów
komunalnych. Prosimy zwrócić uwagę na kolor poszczególnych pojemników i rodzaj frakcji odpadów, które należy
w nich umieszczać.
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krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych
od 1 do 10 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które należy przesłać pocztą elektroniczną na adres otio@
smgornik-j.pl do 10 lutego. W temacie prosimy wpisać „Krzyżówka
nr 1/2019”. Wśród uczestników,
którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy talon o wartości
50 zł na artykuły spożywcze (bez alkoholu) ufundowany przez Macieja
Bochenka, Prezesa Spółdzielni.
Uwaga! Wysłanie rozwiązania jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów redakcyjnych.
Z udziału w losowaniu wyłączeni
są dłużnicy oraz pracownicy S.M.
„Górnik” w Jaworznie.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 12/2018 otrzymuje pani Sabina Gędłek. Gratulujemy!

uśmiechnij się
Trzy staruszki jedzą obiad i rozmawiają. Jedna mówi:
– wiecie, naprawdę coraz gorzej z moją pamięcią. Dziś rano
stałam na schodach i nie mogłam sobie przypomnieć czy właśnie schodzę, czy wychodzę.
Druga na to:
– myślisz, że nie ma nic gorszego? któregoś dnia siedziałam na
brzegu łóżka i nie wiedziałam czy wstaję, czy kładę się spać.
Trzecia uśmiecha się i mówi:
– Cóż, moja pamięć jest tak dobra, jak zawsze była, odpukać –
tu puka w stół. Nagle z zaskoczeniem na twarzy pyta:
– kto tam?

mąż z żoną śpią głębokim snem. Nagle słyszą dzwonek do drzwi. kobieta
zrywa się i woła:
– O rany! mąż wraca!
w tym momencie wybudzony mężczyzna wskakuje pod łóżko. Po chwili
trzeźwieje i mówi do żony:
– Oj, oboje mamy nadszarpnięte nerwy.

reklama

nasi najemcy

Najpiękniejsze kwiaty
w Pawilonie 72

Pamiętają Państwo kwiaciarnię Agawa, która ze względu na
remont pawilonu na Podłężu
musiała tymczasowo zmienić lokalizację? Z przyjemnością infor-

mujemy, że wróciła na swoje „stare” miejsce, ale w jakże pięknej,
nowej odsłonie! Już to, co widać
zza przeszklonej witryny, udowadnia, że pani Zosia, właścicielka kwiaciarni, ma niesamowite
wyczucie estetyki.
Przypominamy, że kwiaciarnia
czynna jest od poniedziałku do
piątku w godz. 9-17, a w soboty od godz. 8 do 13. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom jaworznian, pani Zosia postanowiła
i w niedzielę służyć swoją ofertą
w godz. 10-13. Zapraszamy i polecamy!

