
Laureaci zostali wybrani 
w następujących kategoriach: 
Jaworznicka firma roku 2018 
(za całokształt - za najbardziej 
dynamiczny rozwój w danym 
roku, za innowacyjny produkt, 
za wejście na nowy rynek, wyj-
ście poza województwo), Ja-
worznicki przedsiębiorca 2018 
(nagroda dla menadżera), Fir-
ma społecznie odpowiedzial-
na 2018 (za działania CSR i na 
rzecz ekologii, redukcji niskiej 
emisji), Jaworznicka firma 
usługowa 2018 (za działalność 
w sektorze usług), Jaworzni-
cka firma produkcyjna 2018 
(za działalność w sektorze 
produkcyjnym). Nasza Spół-
dzielnia nominowana była w 
kategorii Firma społecznie od-
powiedzialna - duża.
Projekt „Przedsiębiorcze Ja-

worzno” to kompleksowa ini-
cjatywa JIG. Obok konkursu 
trwają również szkolenia dla 
przedsiębiorców i młodzieży 

oraz akcja promocyjna propa-
gująca ideę przedsiębiorczości 
oraz jej znaczenie dla miasta 
i mieszkańców.
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Spółdzielnia doceniona przez
Jaworznicką Izbę Gospodarczą

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy finalistami konkursu „Przedsię-
biorcze Jaworzno”, organizowanego przez Jaworznicką Izbę Gospodarczą. 

Czytaj dalej na s. 06

Sezon na pięknie 
ukwiecone ogródki za 
nami. Dzięki zorganizo-
wanemu przez nas kon-
kursowi nadal możemy 
cieszyć się widokiem 
zadbanych przydomo-
wych ogródków i balko-
nów, choćby w formie 
zdjęć.

Za październik 2018 r. Spółdzielnia przekazała Urzędowi Miejskiemu w Jaworznie kwotę 
264 903 zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 
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Z życia Administracji Domów SpółdzielczychZ życia Administracji Domów Spółdzielczych
• Nowe domofony pojawiły się w budynkach przy ul. Kali-
nowej 5 (druga klatka) i 19 (również druga klatka).
• Ruszyła termomodernizacja bloku przy ul. Dalekiej 1.
• Trwa montaż koryt teletechnicznych oraz przenoszenie 
okablowania do nich.
• Termomodernizacja budynku przy ul. Klonowej 11 do-
biegła końca.
• Rozpoczęło się malowanie klatek schodowych przy ul. 
Kalinowej 21.
• Wyłazy dachowe przy ul. Klonowej 11 doczekały się wy-
miany.
• Pracownicy sprawdzają drożność kanałów wentylacyj-
nych oraz szczelność gazu w mieszkaniach przy ul. Kali-
nowej 3 i 10.
• Docieplane są stropy piwniczne przy ul. Aurelii Stachur-
ki 8-14.

ADS 1

co cw elektryczne gazowe ogólnobudowlane stolarsko-
ślusarskie

utrzymywanie porządku 
na stanowiskach 
kontenerowych

wod-kan malowanie
klatek

420 81 431 155 133 353 73 102 36

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

ADS 2• Nowe domofony zostały zamontowane w budynkach przy ul. 
Broniewskiego 5 (trzecia klatka), Krzywej 1 (trzecia klatka), Pade-
rewskiego 44 (pierwsza klatka) oraz Licealnej 2 (druga klatka).
• Z bloków przy ul. Nosala 1, Broniewskiego 5 i 7, 3 Maja 1 i 3, Krzy-
wej 11 oraz 11 Listopada 14 zostały usunięte graffi  ti.
• Trwa malowanie klatek przy ul. Broniewskiego 7, Krzywej 1 i 3 
Maja 1.
• Zakończyły się prace dekarskie na budynku przy ul. S. F. Mazur 3 
- zostały tam wymienione rynny, zamurowane gzymsy i położona 
nowa powłoka z hydronylonu.
• W blokach przy ul. 11 Listopada 9, 13, 14, 16 i 18, Podwale 137-
143 i 153 oraz Licealnej 2 były przeprowadzane próby szczelności 
instalacji gazowej i wentylacji.
• Stanowiska kontenerowe przy ul. 3 Maja, Nosala, S. F. Mazur i Li-
cealnej zostały zabudowane (po uprzednim utwardzeniu terenu).
• Ławka przy ul. Nowej 11 doczekała się naprawy.
• Nowe wodomierze radiowe są już w budynkach przy ul. S. F. Ma-
zur 2, 3 i 4 oraz Wandy 60, 62 i 66.

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

ADS 3 • Zakończyła się wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w bloku przy 
ul. Towarowej 77.
• Trwa wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy al. 
Piłsudskiego 25.
• Przy al. Piłsudskiego 36 oraz Grunwaldzkiej 229 powstały nowe za-
mykane wiaty śmietnikowe.
• Kontynuowana jest przebudowa drogi dojazdowej i budowa miejsc 
parkingowych przy al. Piłsudskiego 54.
• Przy ul. Fredry i Leśnej uzupełnione zostały koszyki na reklamy przy 
wejściach do klatek schodowych.
• Zakończyła się wymiana wodomierzy w budynkach przy al. Piłsud-
skiego 28, 31, 40, 41, 44, 50, 56 i 64.
• Trwa wymiana wodomierzy w blokach przy al. Piłsudskiego 35, 54 
i 68.
• Rozpoczęło się utwardzanie terenu pod stanowiska parkingowe przy 
ul. Grunwaldzkiej 223.
• W klatce schodowej przy al. Piłsudskiego 36 została odmalowana 
ściana zniszczona przez wandali.
• Utwardzanie terenu pod stanowiska parkingowe przy ul. Leśnej 76 
dobiegło końca.
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Własny biznes w spółdzielczym lokalu użytkowym? 
Mały zakład usługowy? Osiedlowy warzywniak? Biuro rachunkowe? Kiosk, a może kawiarnia? Podobno 

każdy z nas przynajmniej raz w roku wpada na pomysł, który mógłby uczynić go milionerem. A od czegoś 
trzeba przecież zacząć. Ale żeby zacząć, to trzeba jeszcze mieć gdzie.

Nasza Spółdzielnia to nie tylko 
lokale mieszkalne. W swojej ofer-
cie posiadamy również  sporo lo-
kali użytkowych. Kilka metrów? 
A może kilkaset? Lokale, którymi 
dysponujemy, mierzą od nieco 
ponad 9 do niemal 300 m kw. 
A jeśli zechcą Państwo zmienić 
dotychczasowy sposób użytko-
wania lokalu i jego przeznacze-
nie, wystarczy wykonać stosow-
ny projekt techniczny.
Gdzie można szukać wolnych 

lokali użytkowych? Na terenie 
Podłęża, Podwala i Osiedla Sta-
łego. Własny biznes we własnej 
przestrzeni użytkowej w naj-
ludniejszych obszarach miasta 
zawsze jest dobrym pomysłem. 
Więcej informacji znaleźć moż-
na w sieci: www.smgornik-j.pl/
lokale-uzytkowe.

OSIEDLE ADRES LOKALU POWIERZCHNIA UWAGI

Os. Podłęże ul. Towarowa 42 285,90 m2

Os. Podłęże ul. Grunwaldzka 225 12 m2

Os. Podłęże al. marsz. Józefa Piłsudskiego 33 19,60 m2

Os. Podłęże al. marsz. Józefa Piłsudskiego 35 10,20 m2

Os. Podłęże al. marsz. Józefa Piłsudskiego 60 11,20 m2

Os. Podłęże ul. Wilcza 46 18,25 m2

Os. Podwale ul. Grunwaldzka 106 73,50 m2

Os. Podwale ul. Grunwaldzka 104 135,60 m2

Os. Stałe ul. Sempołowskiej 5 10 m2 lokal bez mediów

Os. Stałe ul. Starowiejska 17 32,90 m2

Os. Stałe ul. Sempołowskiej 7 9,84 m2 lokal bez mediów

STAWKI ZA CZYNSZ 
I MEDIA – CENY NETTO:
0,48 zł/szt. - abonament za wo-
domierz z.w.,
0,55 zł/szt. - abonament za wo-
domierz z.w. i c.w.,
19,11 zł/m sześc. - ciepła woda - 
podgrzew,
13,13 zł/m sześc. - woda i kana-
lizacja,
17,82 zł/m kw. - stawka czyn-
szowa,
3,13 zł/m kw. - centralne ogrze-
wanie.
Obowiązuje wykonanie projektu 

technicznego do uzyskania zmiany 
sposobu użytkowania lokalu oraz 
kaucja w wysokości trzymiesięcz-
nego czynszu brutto. Bliższych in-
formacji udziela Dział Gospodarki 
Zasobami Mieszkaniowymi Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Górnik” 
w Jaworznie, ul. Paderewskiego 15, 
tel. 32 615 55 43.

dyżury

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Zarządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 
16-17. 3 grudnia czekać na Państwa będą Józef Szyndler i Michał Bagiński.

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.



04 TO i OWO
Osiedlowe

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

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)

ważne numery

O tym, co aktualnie dzieje się w klubie, tym razem 
opowie nam jego kierowniczka Edyta Lesiak.

Klub To i Owo
aktualności

Klub To i Owo zawarł umo-
wę z Ośrodkiem Wspierania 
Inicjatyw Społecznych w Ja-
worznie i wspólnie realizu-
jemy część zajęć, które od-
bywają się u nas, w oparciu 
o uzyskane środki unijne. 
Dzięki temu mogliśmy w paź-
dzierniku wyjechać na dwu-
dniową wycieczkę do Buko-
winy Tatrzańskiej. Kilka dni 
temu zakończyliśmy wysta-
wę prac pani Józefiny Szkół-
ki pt. „Więźniowie wyklęci”, 
którą zapoczątkował piękny 
i wzruszający wernisaż. Wy-
stawa ta doskonale zbiegła 
się w czasie z obchodami 11 
listopada.
Ale nasz klub to przede 

wszystkim miejsce spotkań 
i troski o drugiego człowie-
ka, dlatego jesteśmy bardzo 
dumni z klubowego koła wo-
lontariatu. W ramach akcji 
międzysąsiedzkiej wymiany 
ubrań przekazaliśmy do Pol-
skiego Czerwonego Krzyża 
ok. 12 worków z odzieżą. Du-
żym powodzeniem cieszyła 
się również zbiórka dla cho-
rego Bartusia, podczas której 
udało nam się zebrać 11 wor-
ków zakrętek. Zbiórka ubrań 
oraz nakrętek trwa beztermi-
nowo w naszym klubie, więc 
zapraszamy do włączenia się 
w te akcje. Przypominamy 
również o kąciku wędrują-
cej książki. 5 grudnia udaje-
my się na oddział pediatrii. 

Przygotowaliśmy dla dzieci 
ręcznie szyte sówki, słoniki 
i choinki. Chciałabym bar-
dzo serdecznie podziękować 
naszym klubowiczom-wolon-
tariuszom za ich czas, pracę 
i serce włożone w przygoto-
wanie tych wszystkich ręko-
dzieł, które zostaną przeka-
zane na bardzo szczytny cel.
A jak teraz wygląda tydzień 

w naszym klubie? W ponie-
działki rozruch: zaczynamy 
kącikiem gier logicznych oraz 
warsztatami szycia. Wtorki 
są bardzo aktywne: wspólnie 
ćwiczymy pilates i spaceruje-
my po zdrowie. Środy to kurs 
komputerowy oraz gimna-
styka, czwartki - rękodzieło, 
a weekend, czyli piątek, roz-
poczynamy taneczną zumbą 
i wspólnym śpiewem z gitarą. 
Oprócz tego zapraszamy na 
warsztaty z psychologiem, 
darmowe porady prawne, 
spotkania z dzielnicowymi. 
14 grudnia będzie dla nas 
bardzo wyjątkowym dniem, 
ponieważ wspólnie zasią-
dziemy do klubowej wigilii. 
Obecnie frekwencja przekra-
cza powierzchnię użytkową 
naszego klubu, dlatego od 
stycznia wprowadzimy jakieś 
drobne udogodnienia. Za-
praszamy!

Edyta Lesiak
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Buraki myjemy, obieramy 
i kroimy na grube plastry. 
Układamy je w słoiku na zmia-
nę z przyprawami i czosn-
kiem. Całość zalewamy wodą 
wymieszaną z solą. Buraki 
muszą być dokładnie przy-
kryte wodą - jeśli wypływają, 
należy je czymś docisnąć. Sło-
ik zostawiamy na ok. siedem 
dni w ciepłym miejscu: w im 
cieplejszym, tym buraki szyb-
ciej się ukiszą. Jeśli dodajemy 
kromkę chleba razowego, po 
ok. trzech dniach, kiedy woda 
się spieni, należy ją usunąć (ra-
zem z powstałą pianą).
Ukiszony zakwas przelewa-

my do innego słoika, szczelnie 
zamykamy i przechowujemy 
w chłodzie, aby przerwać pro-
ces fermentacji. Z pozostałych 
buraków robimy surówkę. 
Smacznego!

Pani Ania z Osiedla Stałego przypomniała nam, że święta zbliżają się wielkimi krokami,  więc najwyższy 
czas nastawić zakwas z buraków. Świetnie nada się nie tylko do tradycyjnego wigilijnego barszczu, ale ze 
względu na wiele właściwości zdrowotnych warto włączyć go również do codziennej diety.

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. 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. 

Numer 1 w Jaworznie.
Wspieraj lokalną przedsiębiorczość.

www.hala-taxi.pl

ogłoszenia drobne

GŁADZIE BEZPYŁOWE, sufity 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

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

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

600 600 235, 
awaryjneotwieranie24.pl.

Młode małżeństwo kupi kawalerkę 
tel. 663 663 241

Kupimy mieszkanie trzypokojowe.
Tel. 663 239 729, 660 691 317

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

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

tel. 32 307 21 69

Kupię garaż 
tel. 600 502 159

Usługi szewskie – Bogdan Kasprzyk 
Al. Piłsudskiego 30 

tel.  507 749 792

Sprzedam mieszkanie 25,31 m2 II  p. 
Osiedle Podwale 

tel. (48)w 81 741 01 30

Kupię mieszkanie za gotówkę, szybka 
realizacja. 

tel. 576 013 043
Naprawa telewizorów

tel. 603 898 300

TAPICERSTWO
604 840 451 Zamienię m-4 58,40 m2, 4 piętro (dwa bal-

kony) na mniejsze, na niższym piętrze lub 
do 4 piętra w bloku z windą.

 tel 511 591 535.

Pyszny zakwas z buraków na święta

Składniki:
• kilogram buraków,
• główka czosnku (obra-
na, a ząbki przekrojone 
na pół),
• dwa litry przegotowa-
nej, chłodnej wody,
• kilka ziaren ziela an-
gielskiego,
• kilka liści laurowych,
• pół lub cała łyżka soli 
na litr wody,
•  kromka razowego 
chleba na zakwasie (op-
cjonalnie).

Dam pracę pomocy kuchennej i kelnerce 
w nowo otwieram lokalu gastronomicz-
nym w świeżo wyremontowany pawilo-
nie handlowym przy al.  Piłsudskiego 72 
(stary pewex).

Szczegóły tel. 603 090 588, 723 989 897

Usługi Krawieckie „MaBi” oferuje usługi 
w zakresie: wszelkie przeróbki i naprawy 
odzieży, obszywanie firan i inne. Jaworz-
no, Al. Piłsudskiego 58. Czynne:Pn – Pt  
900 - 1600

tel: 793 157 870

Kupię kawalerkę lub 2 pokojowe. Płacę 
gotówką

tel. 660 561 532
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Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom, 
bo jak tu nie okazać 
wdzięczności osobom, 
które w imię dobra całej 
Spółdzielni wkładają 
ogrom pracy, poświęca-
jąc swój wolny czas na 
pielęgnację wspólnych 
terenów? Z przyjemnością 
informujemy, że wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzy-
mują nagrody: Państwa 
misterna praca zrobiła na 
jury ogromne wrażenie! 
Z każdym z uczestników 
będziemy kontaktować się 
telefonicznie lub mailowo 
w sprawie odebrania na-
grody.
Przy okazji warto przy-

pomnieć, że obecnie trwa 
konkurs literacko-plastycz-
ny pt. „Jak w moim domu 
segreguje się śmieci?”. 
Mogą w nim brać udział 
uczniowie szkół podsta-
wowych z terenu Jaworz-
na. Więcej informacji na 
stronie internetowej Spół-
dzielni www.smgornik-j.pl.

Konkurs na najładniejszy 
balkon i ogród rozstrzygnięty
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Numer zamknięto  23 listopada 2018 r.
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pasje naszych mieszkańców

Ewa Musiorska, jaworznicka 
pisarka, zamiłowania litera-
ckie objawiała już od najmłod-
szych lat, pisząc wiersze „do 
szuflady”. Po raz pierwszy 
odważyła się je wysłać na 7. 
Ogólnopolski Konkurs Poe-
tycki w Jastrzębiu-Zdroju 
w 2006 r. (wiersze wyróżnio-
ne i opublikowane w alma-
nachu). Jest współautorką 
almanachów poetyckich: 
„Poetyckie krajobrazy”, „Błę-
kitny gotyk słowa”, „W lustrze 
czasu”, „Spojrzenia”, „Wiosna 
poetycka” i „Słowa naszych 

serc”. Jej opowiadania wyróż-
nione na konkursach zostały 
opublikowane w antologiach: 
„Gniewińskie pióro”, „Dotyk 
anioła”, „Ikarowe strofy” czy 
„Bajki o Radomsku”.
Pisze wiersze okolicznościo-

we związane z wydarzeniami 
rodzinnymi oraz poezję re-
fleksyjną. Szuka odpowiedzi 
na „trudne pytania” doty-
czące sensu życia, przemija-
nia, istnienia, codzienności. 
Ciągle jeszcze niepoprawna 
romantyczka i optymistka, 
wierząca w dobroć ludzkiego 
serca i miłość. Szuka radości 
i „małych cudów” w szarej co-
dzienności. Wierzy, że świat 
staje się piękny tylko w wy-
miarach serca i że, jak pisze 
w jednym ze swoich wierszy, 
„ciągle jest miejsce na mi-
łość”.
W związku ze stuleciem 

odzyskania niepodległości 
przez Polskę, prezentujemy 
dwa wiersze, które powstały 
na tę okazję.

Dzięki Ci Boże
Dzięki Ci składam
Dobry Boże
za mą ojczyznę
ukochaną –
tradycjom dziadów
zawsze wierną –
za wolność
wszystkim nam zadaną.

Za morza, góry
i doliny,
za to, że słońce
co dzień wschodzi.
Za ludzi,
którzy chcą być braćmi,
ale nie zawsze
im wychodzi.

Za tych, co tęsknią
w obcych krajach,
żeby powrócić
tutaj chcieli.
Za chleb codzienny,
za opłatek,
co nas wciąż łączy,
a nie dzieli.

Dzięki Ci Boże
za groby ojców,
co za ojczyznę
legli w boju,
byśmy dziś mogli
pięknie żyć
w wolnej ojczyźnie
i w pokoju

Bądź pozdrowiona
Minął wiek cały,
gdy zmartwychwstałaś,
Ojczyzno moja
zniewolona.
Cierpieniem, walką
poświęceniem
kilku pokoleń
wymodlona.

Każdy kawałek
twojej ziemi
krwią wiernych synów
okupiony.
Śnił im się zawsze,
dniem i nocą,
dzień twej wolności
wymarzony.

Przeżyłaś dziejów nawałnice
pod obcym jarzmem
umęczona.
Przetrwałaś w sercach
wiernych synów –
umiłowana, poraniona.

Wzeszłaś po nocy
jak jutrzenka –
wolna,
w nadzieję zapatrzona.
Ojczyzno moja
święta, piękna –
bądź pozdrowiona!

Ewa Musiorska, jaworznicka pisarka
Wielu z naszych mieszkańców może pochwalić się ciekawymi zainteresowaniami. Każdego z nich zapraszamy do 

pochwalenia się swoim hobby na łamach naszego miesięcznika. W tym numerze pani Ewa. 

W setną rocznicę od-
zyskania przez Polskę 
niepodległości również 
przedstawiciele naszej 
Spółdzielni uczestni-
czyli w uroczystościach 
zorganizowanych z tej 
okazji i złożyli kwiaty 
pod Pomnikiem Nie-
podległości na jaworz-
nickim rynku.

Spółdzielnia także świętowała 11 listopada 
informacje
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krzyżówka

uśmiechnij się

Litery z pól ponumerowanych 
od 1 do 14 dadzą rozwiązanie krzy-
żówki, które należy przesłać po-
cztą elektroniczną na adres otio@
smgornik-j.pl do 15 grudnia. W te-
macie prosimy wpisać „Krzyżówka 
nr 11/2018”. Wśród uczestników, 
którzy nadeślą prawidłowe rozwią-
zanie, rozlosujemy talon o wartości 
50 zł na artykuły spożywcze (bez al-
koholu) ufundowany przez Macieja 
Bochenka, Prezesa Spółdzielni.
Uwaga! Wysłanie rozwiązania jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgo-
dy na przetwarzanie danych oso-
bowych dla celów redakcyjnych. 
Z udziału w losowaniu wyłączeni 
są dłużnicy oraz pracownicy S.M. 
„Górnik” w Jaworznie.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżów-

ki nr 10/2018 otrzymuje pan Da-
riusz Kowalczuk. Gratulujemy!

Dzwonek domofonu.
– Kto tam?
– Instalator okien.
– Ale u nas już jeden pracuje!

– To ja, kurde. Wypadłem.

reklama

– Wiesław, coś taki markotny?
– Nie wiesz? Benek nie żyje!
– No coś ty?! Jak to?
– Wrócił przedwczoraj do domu, wypił, położył się spać do łóżka, zapalił 

szluga, pościel się zajęła…
– I spalił się?
– Nie… zdążył okno otworzyć i wyskoczyć.
– I połamał się na śmierć?
– Nie. Straż wezwał. Strażacy rozciągnęli takie koło z gumy i na to sko-

czył.
– Pękło?
– Nie, jakoś tak się od tego odbił, że wskoczył z powrotem do chałupy.
– I się spalił.
– Nie! Odbił się od framugi i spadł.
– … rozbijając się…
– Otóż nie! Stał tam wóz strażacki z plandeką. Trafi ł w nią, odbił się 

i znów trafi ł do okna.
– Zginął?
– Nie. Spadł, odbił się znów od tej gumy i wleciał do mieszkania!
– No to jak ten Benek zginął?!

– Zastrzelili go, bo zaczął ich irytować.

Centrum zdrowia zwierząt 
Dogtor Miau, które mieści się 
w budynku przy ul. Grunwal-
dzkiej 215, jest miejscem, w któ-
rym nie będziemy musieli bory-
kać się z dylematem czy leczyć 
tanio, czy dobrze. Zamysłem 
przychodni jest leczenie na naj-
wyższym poziomie, zgodnie ze 
sztuką lekarską, w przystępnych 
cenach i „ludzkich” standardach. 
Na miejscu wykonywany jest 
szeroki zakres badań,  m.in. krwi, 
RTG, USG czy EKG. Centrum wy-
posażone jest w nowoczesną 
i bezpieczną aparaturę. Specja-
lizuje się głównie w profi laktyce 
oraz leczeniu małych zwierząt, 
takich jak psy, koty czy gryzonie.
Zapraszamy!

nasi najemcy

Do Dogtora Miau
nie tylko z chorym kotem


