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Zwracamy się z prośbą o niewrzucanie odpadów komunalnych do pojemników z odpadami segregowanymi. Powoduje
to konieczność wywiezienia całego pojemnika na koszt spółdzielni, bo firma AVR takich pojemników nie opróżnia.

Prace przy zapadlisku

dobiegły końca

informacje
Ciepła woda
bez piecyka gazowego

Dobre wieści dla mieszkańców Podwala: zakończyły się prace nad likwidacją zapadliska przy ul. S. F. Mazur. W ciągu ostatniego miesiąca
teren zapadliska został w pełni naprawiony i zrekultywowany. Większość prac odbyła się pod ziemią, gdzie zasypane zostały stare wyrobi- Nowoczesne
rozwiązania
ska górnicze.
informacje

s. 07

Klub To i Owo

Dzieje się!
s. 06

przepisy czytelników
Polędwiczki
à la KFC
Przypomnijmy, że wyrwa o średnicy ok. 10 m powstała na skarpie pomiędzy blokami z końcem
ubiegłego roku. Zapadlisko odsłoniło i zniszczyło również elementy
sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej, co wymagało natychmiastowego rozpoczęcia prac
celem utrzymania dostawy ciepła
do pobliskich budynków. Jako
Spółdzielnia podjęliśmy decyzję
o kompleksowym rozwiązaniu

problemu zapadliska. Roboty powierzono profesjonalistom, a ich
efekty możemy już zauważyć.
Prace naprawcze poprzedzone
zostały długim okresem badań
oraz opracowaniem sposobu
i odpowiedniej techniki likwidacji
zapadliska. Konieczną, z racji zbliżającego się sezonu grzewczego,
była także wymiana odcinka sieci
ciepłowniczej, niezbędnej do zapewnienia dostaw ciepła do są-

siadujących budynków.
Starsi mieszkańcy Podwala pamiętają, że w tym miejscu w latach
70. powstało już podobne zapadlisko spowodowane szkodami
górniczymi. Jak twierdzą technicy,
którzy pracowali przy obecnym
zapadlisku, to miejsce będzie już
w pełni bezpieczne, jednak górnicza historia Jaworzna jeszcze nie
raz może dać o sobie znać.

Pyszny kurczak
s. 05
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Z życia Administracji Domów Spółdzielczych
ADS 1

• Na dachu budynku przy ul. Górników z „Danuty” ma miejsce remont kominów.
• Przy ul. Kalinowej 21 trwa wymiana rozdzielni elektrycznych oraz drzwiczek do liczników elektrycznych i gazowych.
• Przy ul. Aurelii Stachurki 10 oraz Partyzantów 38 (w drugiej, trzeciej i czwartej klatce) pojawiły się nowe domofony.
• W wiacie stanowiska kontenerowego przy ul. Starowiejskiej (obok Lewiatanu) zamontowany został zamek, a klucze rozdano lokatorom.
• Na dachu budynku przy ul. Kalinowej 10 zakończył się remont kominów.
• Podesty i schody wejściowe do klatek przy ul. Kalinowej 9 są w trakcie naprawy.
• Trwają prace związane z montażem koryt teletechnicznych i przenoszeniem okablowania do nich.
• Zakończyła się termomodernizacja budynku przy ul. Kwiatowej 4.
• Wyłaz dachowy przy ul. Kalinowej 17 doczekał się wymiany.
• Dobiegł końca remont chodnika, drogi dojazdowej i parkingu przy ul. Kalinowej 15.

ADS 2

• Domofony zostały zamontowane w budynkach przy ul. 3 Maja 2
(druga klatka), Wandy 60 (pierwsza klatka), Wandy 62 (trzecia klatka), Wandy 66 (pierwsza klatka), Krzywej 9 (druga i czwarta klatka),
Nosala 1 (pierwsza klatka) i Nosala 3 (druga klatka).
• Na terenach przez nas administrowanych przy ul. S. F. Mazur 2, 3
i 4, 11 Listopada 13 oraz na Osiedlu Wandy dokonaliśmy przycinki
krzewów i odrostów drzew.
• Trwają remonty trzydziestu dwóch balkonów zgłoszonych wcześniej w celu zakwalifikowania do remontu.
• Prowadzane były prace związane z usunięciem zapadliska po
szkodach górniczych w rejonie budynków przy ul. S. F. Mazur.
• Zakończyła się termomodernizacja bloku przy ul. S .F. Mazur 2.
• Na Osiedlu Wandy pojawiły się akcesoria zabawowe dla dzieci.
• Krzewy oraz odrosty drzew wskazane przez mieszkańców ul. Glinianej 1, Paderewskiego 44 i św. Jana zostały przycięte.
• Trwa sprzątanie stanowisk kontenerowych z odpadów pozostawionych przez mieszkańców, a niezakwalifikowanych do odpadów komunalnych i wielkogabarytowych (gruz, odpady budowlane, drzwi
wraz z szybami, urządzenia sanitarne, opony samochodowe itp.).

ADS 3

• Zakończył się remont kominów przy ul. Towarowej 67 i 69.
• Trwają prace związane z wymianą i uszczelnieniem obróbek
blacharskich przy ul. Wilczej 42.
• Rozpoczęło się utwardzanie terenu przy al. Piłsudskiego 42.
• Wymieniane są uszkodzone płytki ceramiczne przy wejściach
i schodach do budynków na Podłężu I, II i III.
• Uzupełniane są gumy antypoślizgowe na schodach na Podłężu
I, II i III.
• Ruszył remont kominów i częściowa naprawa połaci dachowej
przy ul. Piłsudskiego 54.
• Na wniosek lokatorów montowane są domofony.
• Właz przy ul. Wilczej 44/II doczekał się wymiany.
• Przy al. Piłsudskiego 41 zamontowana została krata do piwnicy.

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

cw

elektryczne

gazowe

ogólnobudowlane

stolarskoślusarskie

utrzymywanie porządku
na stanowiskach
kontenerowych

wod-kan

98

108

437

123

90

325

65

173

malowanie
klatek

14
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Konsultowaliśmy się z mieszkańcami
Większa ilość miejsc parkingowych, remonty chodników, klatek schodowych, poprawa stanu
stanowisk kontenerowych i większa dbałość o tereny zielone to główne postulaty mieszkańców
naszej Spółdzielni w zakończonych niedawno spotkaniach konsultacyjnych, które odbyły się na
poszczególnych osiedlach.
Czym są konsultacje społeczne,
wyjaśnia Wojciech Nieć, kierownik ADS 1 w S.M. „Górnik”: – Swoje pomysły do zaplanowanych
przez Spółdzielnię prac remontowych, konserwacyjnych i porządkowych mogą zgłaszać sami
mieszkańcy. Spółdzielnia rozpatruje każdy z wniosków i typuje
formę oraz kolejność realizacji
prac. Konsultacje odbyły się we
wszystkich trzech administracjach.
We wnioskach najczęściej pojawiały się miejsca parkingowe i stanowiska kontenerowe.
Pierwsze efekty konsultacyjnych
ustaleń mają być widoczne już
w najbliższej przyszłości.

aktualności

Już niedługo drugi etap Walnego Zgromadzenia
Przypominamy, że już
niebawem rozpocznie
się drugi etap Walnego
Zgromadzenia członków
naszej Spółdzielni.
9 października, godz 17 członkowie ADS 1 - Osiedle Stałe,
10 października, godz 17 członkowie ADS 2 - Osiedle Podwale,
11 października, godz 17 członkowie ADS 3 - Osiedle Podłęże.
Zapraszamy!

dyżury
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Zarządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.
16-17. 1 października czekać na Państwa będą Mariusz Dziubanik i Dariusz Miszczyński.
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.
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ważne numery
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
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Konkurs dla uczniów
szkół podstawowych
Zapraszamy naszych najmłodszych mieszkańców
do wzięcia udziału w konkursie literacko- plastycznym pt. „Jak w moim domu segreguje się śmieci?”.
Celem konkursu jest podejmowanie działań edukacyjnych
mających na celu podnoszenie
świadomości ekologicznej dzieci
i młodzieży, wdrażanie zachowań ekologicznych polegających
na umiejętności prawidłowej segregacji odpadów komunalnych,
uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem, jakim jest brak
segregacji śmieci, doskonalenie
umiejętności stosowania różnych
form literackich i technik artystycznych.
Uczestnikami konkursu mogą
być uczniowie jaworznickich szkół

podstawowych. Konkurs trwa od
1 października do 31 grudnia
2018 r. Warunkiem uczestnictwa
jest wykonanie pracy konkursowej (literackiej lub plastycznej)
i przekazanie jej na adres organizatora. Każdy uczestnik może
wziąć udział w obu kategoriach:
literackiej i plastycznej. Prace należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31
grudnia 2018 r. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie
internetowej www.smgornik-j.pl.

aktualności

Wyróżnienie dla Spółdzielni

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)

Z przyjemnością informujemy, że ponownie
otrzymaliśmy nominację do tytułu Symbol 2018
w programie prowadzonym przez redakcję „Monitora Biznesu”. Pełna wersja artykułu znajduje się
na stronie www.monitorbiznesu.com.pl. Więcej informacji w kolejnym wydaniu naszego biuletynu.
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Polędwiczki z kurczaka à la KFC
Pani Ania z Osiedla Podwale proponuje nam oryginalny sposób na rozgrzanie się od wewnątrz,
w związku z nadchodzącymi długimi, chłodnymi wieczorami. Jeśli są Państwo fanami kurczaków
z tej znanej sieciówki, ta zdrowsza wersja na pewno Państwu zasmakuje.
Składniki:
• podwójna pierś kurczaka
• 1/4 łyżeczki soli,
• 1/2 łyżeczki pieprzu cayenne,
• szczypta słodkiej papryki.
Ciasto naleśnikowe:
• jajko,
• 1/4 łyżeczki soli,
• 1/2 łyżeczki pieprzu cayenne (jeśli lubią Państwo bardziej ostre potrawy, można
dodać więcej),
• dwie szczypty słodkiej papryki,
• 1/2 szklanki mąki pszennej,
• 1/4 szklanki mleka.
Panierka:
• mąka pszenna.
Umytą i osuszoną pierś kurczaka kroimy na paski o grubości ok. pół centymetra.

Przekładamy mięso do miski, posypujemy solą, słodką
papryką i pieprzem cayenne.
Całość najlepiej wymieszać
rękami. Aby zrobić ciasto naleśnikowe, do kubka należy
wbić jajko, dodać sól, pieprz
cayenne, słodką paprykę,
mąkę i mleko. Całość zmiksować za pomocą blendera:
masa ma wyjść gęsta, jednolita. Do miski z mięsem wlewamy ciasto naleśnikowe
i mieszamy łyżką, aż każdy
kawałek kurczaka pokryje
się ciastem. Następnie do
drugiej miski przesiewamy
ok. półtorej szklanki mąki.
Wkładamy po kilka paseczków kurczaka w cieście i potrząsamy pojemnikiem, aby
mąka pokryła mięso. Smażymy na głębokim oleju.

ogłoszenia drobne
Krawcownia Magdy Turek. Przeróbki
krawieckie, szycie miarowe
PRZENIESIONA na ulicę Podwale 20.
Czynna codziennie od 900 – 1600.
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

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

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, 51m , 8 piętro na podobne
do 4 piętra – może być zadłużone.
tel. 508 738 303
2

Bezpieczeństwo i skuteczność sprzedaży
Twojej nieruchomości. Wybierz mądrze
Kałużny Nieruchomości, Rynek Główny 13.
tel. 794 301 941
Naprawa telewizorów

tel. 603 898 300

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.

Montaż serwis anten 50 zł. TV-SAT.
Montaż TV na ścianie, sklep, porady
www.at-victoria.eu.
tel. 515 207 235
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
Kupię mieszkanie za gotówkę, szybka
realizacja.
tel. 576 013 043
Kupię garaż
TAPICERSTWO

tel. 600 502 159”
604 840 451
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Co słychać
w Klubie

To i Owo?

O tym, że czas w naszym klubie wypełniony jest ciekawymi
zajęciami od rana do wieczora,
można dowiedzieć się z harmonogramu, który jest na bieżąco
aktualizowany na naszej stronie
internetowej i dostępny w klubowej witrynie. Ale o tym, jak duże

zainteresowanie budzą te zajęcia,
najlepiej przekonać się osobiście
lub ze zdjęć, które publikowane
są na fanpage’u klubu na Facebooku. My też staramy się, choć
w nieco okrojonej formie, oddać
nastrój i atmosferę, jaka panuje
na zajęciach. A jest niespotykana:

domowa, ciepła, zarówno dzięki
osobom, które w nich uczestniczą, jak i prowadzącym. Joga
i pilates z Anią, zumba z Natalką, ﬂamenco z Asią, gimnastyka
z Gosią, rękodzieło z paniami Heleną, Małgorzatą i Dorotą, zajęcia
komputerowe z Piotrem, spacery

mocy, treningi mózgu i wolontariat z wszechstronnie uzdolnioną
Edytką, wspólny śpiew z Antonim,
zajęcia z psycholożką Karoliną,
a już na dniach nowo powstający
kącik krawiecki z Dorotą - każdy
znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy!

informacje

Ostatni moment na udział w konkursie ogródkowym

Przypominamy, że do końca września mają Państwo możliwość wzięcia udziału w naszym
konkursie ogródkowym.
Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć
udział członkowie Spółdzielni
Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie.
2. Konkurs jest zorganizowany
w dwóch kategoriach: I - balkony, loggie; II - ogródki przyblokowe i kompozycje przyblokowe.
3. Aby wziąć udział w konkursie,
należy wysłać fotografię swojego balkonu, loggie/ogródka
przyblokowego na adres otio@
smgornik-j.pl w czasie trwania
konkursu. W treści maila należy
wpisać dane członka Spółdzielni,
numer telefonu oraz adres balkonu, loggie/ogródka przyblokowego, który został zamieszczony
na zdjęciu w celu umożliwienia
weryfikacji. Zgłoszenie się do
konkursu jest jednoznaczne

z wyrażeniem zgody na użycie
fotografii w celach związanych
z działalnością Spółdzielni.
4. Konkurs trwa od 1 maja do
30 września 2018 r.
5. Zwycięzcę konkursu wyłoni
jury wybrane przez Zarząd Spółdzielni.
6. Wyniki konkursu zostaną podane do 31 października 2018 r.
na łamach spółdzielczych mediów.
7. Przewidziane są nagrody dla
pierwszych trzech miejsc w obu
kategoriach.
8. Z udziału w konkursie wykluczeni są członkowie Rady
Nadzorczej i Rad Osiedli oraz
pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie.
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Ciepła woda bez piecyka gazowego
Kiedyś był rewolucją, dziś pomału odchodzi na zasłużoną emeryturę. Mowa o piecyku gazowym:
przepływowym ogrzewaczu wody, wciąż używanym w wielu mieszkaniach.
– Piecyki gazowe w naszej Spółdzielni występują w mieszkaniach w starym budownictwie.
W ADS 2 jest takich mieszkań
ok. stu dziesięciu – mówi Dariusz
Hrabia z S.M. „Górnik”. Technologia ma to do siebie, że ciągle się
rozwija. Tak też wygląda kwestia
rozwiązań technologicznych dla
gospodarstw domowych. To, co
kiedyś zdawało się być rewolucją,
dziś zastępowane jest sprawniejszymi,
nowocześniejszymi
rozwiązaniami. I tak do tematu
ciepłej wody w kranie podchodzi
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie. Wciąż rozwijana
i modernizowana jest infrastruktura ciepła sieciowego. A dlaczego? Bo ciepło sieciowe jest przede wszystkim bezpieczniejsze,
a przy odpowiednim użytkowaniu również wydajniejsze. – Posiadanie piecyka, jak wszyscy wiedza, generuje ryzyko uszczerbku
na zdrowiu. Mówimy tu o cyklicznie pojawiających się wypadkach
zaczadzenia – dodaje Hrabia.
Faktycznie, wielu użytkowników
zapomina, że korzystając z piecyka gazowego, warto wyposażyć
mieszkanie w czujnik czadu. To
proste urządzenie uchroni nas

w pewnej mierze przed zatruciem tlenkiem węgla.
Czy warto zamienić piecyk na
ciepło sieciowe? Na to pytanie
każdy powinien odpowiedzieć
sobie sam. Bezsprzecznie na
korzyść ciepła sieciowego przemawia bezpieczeństwo użytkowania. Wielu użytkowników
gazowych przepływowych ogrzewaczy wody bagatelizuje kwestię wentylacji pomieszczeń i nie
posiada czujników czadu. Konsekwencje takiego niedbalstwa
mogą mieć niestety tragicznie
skutki.
A co zrobić, by zamienić piecyk
na ciepło sieciowe? S.M. „Górnik”
w trosce o bezpieczeństwa lokatorów w swoich planach inwestycyjnych uwzględnia ewentualną
likwidację piecyków gazowych
w mieszkaniach. Budynki z takimi podgrzewaczami wody są cyklicznie wyposażane w instalację
sieciowej ciepłej wody użytkowej.
Lokatorzy tych budynków mają
możliwość skorzystania z bezpłatnego podłączenia do instalacji. Dziś jedynym warunkiem
podłączenia jest deklaracja większości lokatorów o chęci przejścia
z gazowego podgrzewania wody

na ciepło sieciowe. Informacje
o takiej możliwości Spółdzielnia
chce kierować bezpośrednio do
mieszkańców w postaci ankiety.
Konieczność podłączenia większości lokali wynika ze względów
ekonomicznych, tzn. z opłat ponoszonych za moc zamówioną.
Krótko mówiąc, właściciel stacji
wymienników ciepła, decydując
się na rozbudowę urządzenia
o moduł ciepłej wody użytkowej,

musi od razu uwzględnić potrzeby całego budynku, co w konsekwencji związane jest z wielkością
mocy zamówionej i ponoszonymi
przez lokatorów opłatami. Wniosek? Rezygnacja z piecyka gazowego na rzecz ciepła systemowego wcale nie jest skomplikowana,
a korzyści z niej płynące, w tym
kwestie bezpieczeństwa, spore.

nasi najemcy

Biuro ubezpieczeń
Biuro Ubezpieczeń Jolanta
i Marek Nowak, które mieści
się przy al. J. M. Piłsudskiego
33, działa od 1995 r., co czyni
je firmą z dużym doświadczeniem oraz tradycjami. Od
prawie piętnastu lat biuro jest
przedstawicielem Grupy PZU
i oferuje pełen zakres ubezpieczeń świadczonych przez
ten największy w Polsce zakład ubezpieczeń. W swojej

ofercie proponuje kompleksową obsługę firm w miejscu
prowadzonej
działalności,
natomiast obsługę klientów
indywidualnych w miejscu zamieszkania. Jego pracownicy
to wykwalifikowani i doświadczeni agenci ubezpieczeniowi, a przede wszystkim mili
i przyjaźni ludzie. Zapraszamy
w godz. 9-16!
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krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych od
1 do 16 dadzą rozwiązanie krzyżówki,
które należy przesłać pocztą elektroniczną na adres otio@smgornik-j.pl
do 20 października. W temacie prosimy wpisać „Krzyżówka nr 9/2018”.
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 8/2018 otrzymuje pan Artur Zalewski. Gratulujemy!

uśmiechnij się
Facet skarży się koledze:
– Zwolnili mnie z roboty.
– A czemu?
– Bo jak był toast z okazji urodzin szefa, to on powiedział: „Niech żyją
pracownicy!”. A ja dodałem: „A z czego?”.
– Ile ma pani dzieci?
– Pięcioro.
– Ile dziewczynek, a ilu chłopców?
– Pięciu chłopców.
– A jak mają na imię?
– Józef.
– Wszyscy?
– Tak.
– To jak pani na nich woła?
– Gdy wołam na obiad, krzyczę: „Józef!” i wtedy wszyscy przychodzą.
– A jak chce pani, żeby tylko jeden z nich przyszedł?
– To wołam po nazwisku.
Żona do męża:
– Muszę prać, sprzątać, gotować, nigdzie nie mogę wyjść. Czuję się jak
Kopciuszek!
Mąż na to:
– A nie mówiłem ci, że ze mną będzie jak w bajce?

reklama

Redaktor gazety pyta profesora, docenta i studenta, ile czasu trzeba, żeby opanować język chiński.
– Pięć lat – odpowiada profesor.
– Myślę, że trzy lata przy intensywnym uczeniu się – mówi docent.
– A na kiedy potrzeba? – pyta student.
Jasio wpada do domu i z uśmiechem na ustach krzyczy:
– Tato, tato! Dzisiaj w szkole uczyliśmy się o właściwościach materiałów
wybuchowych!
– No, ciekawych was tam rzeczy uczą. Ciekawe, co będziecie jutro robić
w szkole.
– W jakiej szkole, tato?
Świeżo upieczona żona mówi do męża:
– Teraz, kiedy jesteśmy po ślubie, lepiej przestań grać w golfa. Sam zobacz: jak sprzedasz sprzęt, będziemy mogli sobie pozwolić na nowe meble
do kuchni.
– Gadasz jak moja była żona.
– Była?! Nie mówiłeś mi, że byłeś żonaty!
– Bo nie byłem.

