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Jest porozumienie

w sprawie wywozu śmieci

Postęp w sprawie wywozu odpadów biodegradowalnych. W miniony poniedziałek odbyło się spotkanie zaangażowanych stron: przedstawicieli
miasta, administratorów wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

Przypomnijmy, że kilka tygodni
temu miasto zaproponowało rozwiązanie. Na osiedlach miały na
stałe pojawić się duże pojemniki,
tzw. gruzowniki, do których trafiałaby skoszona trawa. Zdaniem
zarządców takie rozwiązanie generowałoby dodatkowe koszty,
dla których nie przewidziano żadnego pokrycia. Zawarli więc porozumienie i wspólnie ubiegali się
o zmianę decyzji miasta.

informacje

Zarządcom udało się doprowadzić do spotkania i przedstawić
swoje obawy. W efekcie wypracowano nieco inne rozwiązanie,
które ma stanowić kompromis
dla obu stron. – Te pojemniki
będą różnej wielkości i dostarczane będą do administratorów
i spółdzielni nie na stałe, a tylko na
czas koszenia – mówi Tadeusz Bożek, wiceprezes ds. technicznych
w S.M. „Górnik”/Porozumienie. –
Dostarczanie kontenerów zacznie
się już od najbliższego tygodnia,
obecnie ustalamy kolejność koszenia kolejnych przestrzeni na
terenie Spółdzielni – dodaje.
Wiele wskazuje na to, że już
wkrótce pojawi się kolejny problem. Chodzi o śmieci biodegradowalne pochodzące nie z trawników, a mieszkań. Padł jednak
pomysł na zażegnanie problemu
zbiorowej odpowiedzialności. –
Nikt nie jest w stanie powiedzieć,
jak mamy radzić sobie z biośmieciami z naszych mieszkań. Czy

do tych kontenerów mieszkańcy
mają wsypywać odpad, a worki
foliowe wyrzucać gdzie indziej?
– zastanawia się Bożek. – Nie
przekreślałbym worków na odpady biodegradowalne, przeznaczonych na odpady pochodzące
z mieszkań. Co więcej, dochodzi
tutaj element wspólnej odpowiedzialność: jeśli ktoś do stanowiska
kontenerowego, przypisanego do
np. 500 mieszkań, wrzuci nieposegregowane śmieci, to podniesie
w ten sposób stawkę wywozu odpadów dla wszystkich sąsiadów –
wyjaśnia Bożek.
Rozwiązaniem mogłyby być np.
worki oznaczone kodem, przypisanym do każdego z mieszkań.
Choć wiąże się to ze zwiększoną
kontrolą mieszkańców, własna
odpowiedzialność za niesegregowanie odpadów wydaje się być
znacznie bardziej sprawiedliwa
niż podnoszenie stawek za śmieci
bogu ducha winnym sąsiadom.

Elektryk w spółdzielni

s. 04

informacje
Na zakupy
do Pawilonu 72

Szykujemy atrakcyjną
s. 05
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przepisy czytelników
Agrestowa konfitura
z imbirem

Skuteczniej przeciw pożarom
Właśnie zakończył się kilkuletni proces wyposażania wieżowców w nawodnioną instalację przeciwpożarową. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” przeznaczyła na ten cel ok.
1,5 mln zł. Inwestycja miała swój początek już w roku 2013. Wtedy w życie weszły nowe
przepisy dotyczące bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych. Czytaj dalej na s. 03

Niecodzienne połączenie

s. 06
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Z życia Administracji Domów Spółdzielczych
• Przy ul. Kwiatowej 4 jest już nowy chodnik.
• Zakończyło się docieplanie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Jaśminowej 1-7.
• Pracownicy Spółdzielni sprawdzają drożność kanałów wentylacyjnych
oraz szczelność gazu w mieszkaniach przy ul. Kalinowej 10.
• W drugiej klatce bloku przy ul. Kalinowej 17 pojawił się nowy domofon.
• Wyłaz dachowy w budynku przy ul. Kalinowej 5 doczekał się wymiany.
• Przy ul. Klonowej 13 zlikwidowana została piaskownica.
• Teren pod stanowisko kontenerowe przy ul. Cegielnianej 34 został
utwardzony.

ADS 1

• Zakończyła się wymiana wodomierzy przy ul. Kalinowej 3.

ADS 2

• Ruszyło malowanie klatek schodowych przy ul. Grunwaldzkiej 38 wraz z porządkowaniem sieci
teletechnicznej i wymianą skrzynek elektrycznych.
• Trwa malowanie klatek schodowych przy ul. 3 Maja 2.
• Malowanie klatek schodowych i wymiana skrzynek elektrycznych przy ul. Nosala 1 dobiegły końca.
• Wykonane zostało odwodnienie zewnętrzne terenu placu gospodarczego przy ul. Podwale 53-59.
• Poprawiła się estetyka wokół stanowisk kontenerowych przy ul. Wandy, Glinianej 5 i S.F. Mazur: ich
okolice obsadziliśmy krzewami ozdobnymi w gazonach.
• W bloku przy ul. 3 Maja 1 porządkowane są korytarze piwniczne.
• W budynkach przy ul. Drzewianki 6 i Glinianej 8 w związku z upływem terminu legalizacji wymienione zostały wodomierze.
• Uszkodzona szyba w drzwiach wejściowych do klatki przy ul. 3 Maja 3 doczekała się wymiany.
• W piwnicach bloków przy ul. S.F. Mazur 4 oraz 3 Maja 2 przeprowadzone zostały zabiegi dezynfekcyjne po awarii kanalizacji.
• Przy ul. Dwornickiego 18a oraz Nowej 1, 3 i 5 miało miejsce uzupełniające nasadzenie żywopłotów.
• Na klatce schodowej przy ul. Wandy 56 zamontowane zostały dodatkowe poręcze.
• Przed drzwiami wejściowymi do klatek przy ul. Krzywej 13 pojawiły się koszyki na reklamy i ulotki.
• Na wniosek mieszkańców pomalowana została ławka przed wejściem do klatki bloku przy ul. 11
Listopada 13.
• Pracownicy Spółdzielni przeprowadzili kontrole szczelności instalacji gazowej i wentylacji przy ul.
Wandy 56-70.
• Ze szczytu budynku przy ul. Nosala 3 zniknęło graﬃti.

• Na stanowisku kontenerowym przy al. Piłsudskiego 12 zamontowana została nowa
wiata śmietnikowa.
• W budynkach przy ul. Fredry 18, 24, 26, 28 i 30 oraz Towarowej 42 i 73 wymienione
zostały wodomierze zimnej wody, w przypadku których w 2019 r. mija termin legalizacji.
• Trwa wymiana wodomierzy w blokach przy ul. Brodzińskiego 17, 19, 21, 23, 25 i 29,
Leśnej 76, 78, 80 i 84 oraz al. Piłsudskiego 42.
• Na terenie Podłęża I,II i III gospodarze domów koszą tereny zielone i przycinają żywopłoty.
• W trzeciej klatce budynku przy al. Piłsudskiego 64 zamontowany został domofon.
• Piasek we wszystkich piaskownicach na Podłężu doczekał się wymiany.
• Na klatkach schodowych przy ul. Leśnej 78 jest już nowe, energooszczędne oświetlenie typu LED.
• Dobiega końca malowanie klatek schodowych przy al. Piłsudskiego 48.

ADS 3

• W pierwszej i trzeciej klatce budynku przy ul. Towarowej 69 wymienione zostały
wpusty dachowe.

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

cw

elektryczne

gazowe

ogólnobudowlane

stolarskoślusarskie

utrzymywanie porządku
na stanowiskach
kontenerowych

wodkan

71

123

337

196

106

279

32

129

konserwacja
stanowiska
kontenerowego
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Skuteczniej przeciw pożarom

Właśnie zakończył się kilkuletni proces wyposażania wieżowców w nawodnioną instalację przeciwpożarową. Spółdziel-

nia Mieszkaniowa „Górnik” przeznaczyła na ten cel ok. 1,5 mln zł. Inwestycja miała swój początek już w roku 2013. Wtedy
w życie weszły nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych.
Nowa instalacja pojawiła się
w 12 wieżowcach przy ul. Grunwaldzkiej i Piłsudskiego. Chodzi
o specjalne urządzenia wyposażone w zawory hydrantowe,
do których strażacy przyłączają węże, gdy pożar wybuchnie
w jednym z mieszkań na wyższych piętrach. By spełnić wszelkie wytyczne, niezbędnym okazało się także wykonanie nowych
przyłączy wodnych, specjalnie dla
potrzeb tych instalacji.
– Prace polegały na tym, aby
w budynku, który został wskazany, wykonać zupełnie nową

instalację przeciwpożarową, tzw.
piony mokre. Ze względu na obwarowania techniczne, czyli m.in.
na to, że były wymagane pewne
wydatki wody, musieliśmy dokonać dodatkowych inwestycji, wykonać dodatkowe przyłącza wody
– mówi Dariusz Hrabia, kierownik
działu energetyki i transportu
w S.M. „Górnik”.
Najogólniej mówiąc, ta inwestycja ma umożliwić strażakom
szybką i skuteczną interwencję
w razie pożaru, a mieszkańcom
zapewnić jak największe bezpieczeństwo.

informacje

Konkurs na najpiękniejszy ogródek trwa
Przypominamy, że od początku maja do końca września ponownie macie możliwość wzięcia udziału w naszym

konkursie ogródkowym.

Regulamin konkursu ogródkowego:
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, 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. Zgło-

szenie się do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na użycie zdjęć w celach związanych z działalnością Spółdzielni.
4. Konkurs trwa od 1 maja do
30 września.
5. Zwycięzcę konkursu wyłoni jury wybrane przez Zarząd
Spółdzielni.
6. Wyniki konkursu zostaną
podane do 31 października

2019 r. na łamach spółdzielczych mediów.
7. Przewidziane są nagrody na
pierwszych trzech miejscach
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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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

TO i OWO
ogłoszenie
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie
poszukuje osób na stanowisko

ELEKTRYK

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)

Główne zadania:
• eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych w zakresie obsługi, konserwacji i montażu oraz usuwania
awarii,
• wykonywanie przeglądów maszyn oraz urządzeń
i instalacji pod kątem elektrycznym,
• wykonywanie bieżących napraw oraz usuwanie awarii maszyn.
Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie kierunkowe,
• mile widziane doświadczenie zawodowe,
• uprawnienia SEP min. do 1kV.
Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen
etat,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia.
Osoby zainteresowane ww. ofertą prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych w terminie do 14.08.2019 r. do Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”
w Jaworznie al. Tysiąclecia 2-14 43-603 Jaworzno

dyżury
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie
Zarządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16-17. 5 sierpnia będą na Was czekać Iwona
Siedzioch-Drożniak i Elżbieta Moździerz.
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.
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Na zakupy do Pawilonu 72

Już pod koniec sierpnia w Pawilonie 72 najemcy wraz ze Spółdzielnią szykują wyjątkową ofertę dla najmłodszych z okazji

zbliżającego się powrotu do szkoły. Bądźcie na bieżąco z naszym fanpagem na portalu społecznościowym Facebook, na
którym już w najbliższym czasie pojawią się szczegóły dotyczące tego eventu. A jest na co czekać.
Jak już wiecie, w zarządzanym przez naszą Spółdzielnię obiekcie znajdziemy sklepy, w których kupimy to, co niezbędne
każdego dnia: świeże pieczywo, produkty
spożywcze czy kosmetyki. – Mamy w ofercie nasz chlebek jaworznicki, ciasta domowe, lody rzemieślnicze i torty artystyczne
– mówi Paulina z piekarni Czernichów. –
Mamy szeroki asortyment, świeże bułeczki, świeże mięso i przede wszystkim miłą
obsługę – dodają Ola i Agnieszka ze sklepu
Lewiatan.
Znajdziemy tu również miejsce, w którym
kompleksowo zadbamy o dobry sen. – Zajmujemy się przede wszystkim profesjonalnym doradztwem materacy. Naszym
konikiem są materace dobrej jakości, zapewniające zdrowy, komfortowy sen – informuje pan Tomasz z Centrum Sypialni.
Przy okazji zakupów warto odwiedzić
również miejsce, do którego możemy
wstąpić na kawę i lody. – Są to lody firmy
Karolczyk z Bukowna, z wieloletnią tradycją. Polecamy je gorąco – zachęca pan Ryszard z Ławczanej.
W Pawilonie 72 są także lokale, w których
mieszkańcy mogą uzupełnić swoją garderobę. – W butiku Lala Love oferujemy
odzież dla kobiet. Mamy tutaj ciuszki dla
każdej z pań, każda znajdzie tu coś dla siebie – mówi Nikola z Lala Love. – Zapraszamy do nowego sklepu Stanikowe Rewolucje. W swojej ofercie posiadamy szeroką
rozmiarówkę miseczek od A do S – dodaje
brafitterka Beata z salonu Stanikowe Rewolucje.
Nie tylko produkty, ale i usługi są dostępne w centrum handlowym. – Czyścimy wodnie i chemicznie. Zapraszamy
do oddawania do nas rzeczy począwszy
od odzieży przez koce, pokrowce na materace. Czyścimy także dywany – wylicza
Izabela, Dobra Pralnia. – Możemy tutaj
skorzystać z usług medycyny estetycznej,
np. nici zagęszczających czy wypełniania
kwasem hialuronowym. Wykonujemy także nieinwazyjne zabiegi kosmetyczne – informuje Paulina ze Świata Piękna. – W tym
roku otworzyliśmy nowe biuro PZU, gdzie
klienci mogą zawrzeć nowe ubezpieczenia
lub kontynuować te już rozpoczęte. Najczęstsze są polisy komunikacyjne, bo każda osoba, która ma samochód, musi mieć
ubezpieczenie – mówi Dariusz z agencji
PZU. – Oferujemy mieszkańcom Jaworzna okulary korekcyjne, przeciwsłoneczne,
progresywne, fotochromowe. Dla dzieci,
dla młodzieży, dla dorosłych – wylicza Jakub, Optyk Punkt Widzenia.
W jednym budynku załatwimy więc wiele różnych spraw, kupimy najpotrzebniejsze rzeczy, a nawet zadbamy o siebie.
A wszystko to blisko domu, na wyciągnięcie ręki.
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przepisy czytelników

Agrestowa konfitura
z dodatkiem imbiru
musimy przyznać, że ten przepis bardzo nas
zaciekawił. Bardzo lubimy agrest, nawet bardziej niż truskawki, ale konfitury agrestowej
jeszcze nie mieliśmy przyjemności próbować.
tym bardziej dziękujemy pani ewie z osiedla
podłęże za zaintrygowanie nas tą propozycją.
Składniki:
• 0,5 kg dojrzałego agrestu,
• 180 g cukru trzcinowego,
• łyżeczka mielonego imbiru,
• 3-4 łyżeczki kandyzowa-

nego imbiru,
• laska cynamonu.
Agrest dokładnie myjemy i wkładamy do garn-

ka. Zasypujemy cukrem,
dodajemy laskę cynamonu oraz imbir. Gotujemy
ok. 1,5 godziny i odstawiamy do następnego
dnia, kiedy to ponownie
gotujemy przez ok. godzinę. Przekładamy do
wyparzonych słoiczków
i mocno zakręcamy. Odwracamy słoiczki do góry
dnem i czekamy, aż wystygną. Smacznego!

nasi najemcy

Tutaj zadbają
o Ciebie

W lipcowym wydaniu naszego
biuletynu chcemy Wam przybliżyć ofertę, z której możecie skorzystać w salonie kosmetycznym
Świat Piękna w Pawilonie 72, tuż
obok Stanikowych Rewolucji. Co
proponuje Świat Piękna?
• zabiegi medycyny estetycznej:
wypełnianie kwasem hialuronowym, nici zagęszczające PDO,
osocze bogatopłytkowe oraz botox,

• zabiegi na twarz: mezoterapię
mikroigłową i igłową, peptydy
biominetyczne na redukcję cieni
i obrzęków pod oczami, oxybrazję i infuzję tlenową, mikrodermabrazję, manulane oczyszczanie twarzy oraz zabiegi na ciało
redukujące blizny, rozstępy i tkankę tłuszczową (karboksyterapię),
• pedicure,
• stylizację paznokci,
• stylizację brwi i rzęs.

już pod koniec sierpnia w pawilonie 72 najemcy wraz ze Spółdzielnią szykują wyjątkową ofertę dla najmłodszych z okazji zbliżającego
się powrotu do szkoły. Bądźcie na bieżąco z naszym fanpagem na portalu społecznościowym facebook, na którym już w najbliższym czasie
pojawią się szczegóły dotyczące tej imprezy. a jest na co czekać.
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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.
numer 1 w Jaworznie.
Wspieraj lokalną przedsiębiorczość.

www.hala-taxi.pl
kupię garaż

tel. 600 502 159

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

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.
sukienki wizytowe – szycie na miarę, doradztwo
tel. 790 755 093
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
zamienię mieszkanie 54 m2, 2 pokoje, 2
piętro, Osiedle stałe na m2
tel. 518 699 867

tel. 604 840 451
tel. 603 898 300

usługi szewskie – bogdan kasprzyk
al. piłsudskiego 30
tel. 507 749 792

zamienię mieszkanie na ul. Wilczej na 3
piętrze 52 m2 na mieszkanie o podobnej
wielkości na parterze.
tel. 534 595 899

Gładzie bezpyłOWe, sufity podwieszane,
tapetowanie, prace malarskie. Tanio
i solidnie. kOmi – plasT
tel. 507 53 53 52

montaż serwis anten 50 zł. TV-saT.
montaż TV na ścianie, sklep, porady
www.at-victoria.eu.
tel. 515 207 235

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

awaryjne otwieranie samochodów,
mieszkań, garaży, naprawa stacyjek
samochodowych. montaż i wymiana
zamków wkładek.
tel. 600 600 235, awaryjneotwieranie24.pl
kupię ogródek działkowy na Osiedlu
stałym
tel. 724 126 700

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

zamienię 51 m2 na 36 m2 z balkonem
tel. 516 732 013

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

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
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

Osiedlowe
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krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych od 1
do 15 dadzą rozwiązanie krzyżówki,
które należy przesłać pocztą elektroniczną na adres otio@smgornik-j.pl do
20 sierpnia. W temacie prosimy wpisać
„Krzyżówka nr 7/2019”. 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
6/2019 otrzymuje pan Michał Miech.
Gratulujemy!

Krzyżówka na sierpień

uśmiechnij się
zebranie rodziców w przedszkolu. Wychowawczyni do rodziców:
– Ja tam nie wnikam, czym się państwo zajmują w weekendy, ale
czemu w poniedziałek przy śniadaniu wszystkie dzieciaczki stukają
się kubeczkami z herbatą?

na uroczystym przyjęciu kowalski już trzeci raz wraca z bufetu
z kopiastym talerzem. Żona w końcu nie wytrzymała:
– nie wstyd ci? co ludzie sobie o tobie pomyślą?
– nic, mówię im, że to dla ciebie.

reklama

Osiedlowe
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