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aktualności

Walne Zgromadzenie
Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie przy al. Tysiąclecia 2-14, działając na 
podstawie art. 39 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze i § 42 ust. 1 Statutu, zwołuje Walne Zgroma-
dzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie, które odbędzie się w lokalu 
Tauron Wydobycie S.A., szyb Piłsudski, ul. Krakowska 6, 43-600 Jaworzno w dniach:

Opis konstrukcji balkonu 
i sposobu montażu

Balkon zespolony składa się 
z dwóch podstawowych elemen-
tów: konstrukcji stalowej oraz 
podłogi z płyty kompozytowej. 
Konstrukcja stalowa obejmuje 
ramę dolną oraz poręcz, słupki 
i wypełnienie balustrady. Do kon-

strukcji stalowej balkonu mon-
towane są elementy mocujące, 
tzw. łapy, za pomocą których 
balkon jest mocowany do ścian 
budynku. Konstrukcja stalowa 
obliczona jest na przenoszenie 
obciążeń statycznych o wartoś-
ciach nieprzekraczających 500 
kg/m2 podłogi balkonu oraz 100 
kg/mb balustrady balkonu. Kon-

strukcja stalowa po wykonaniu 
jest zabezpieczona antykorozyj-
nie z zewnątrz i wewnątrz po-
przez cynkowanie ogniowe.
Podłoga balkonu jest wykonana 

z płyty kompozytowej o dwóch 
warstwach aluminium grubości 
1 mm oraz rdzenia spienionego 
na bazie żywic. Podłoga pokryta 
jest wylewką żywiczną, zawiera-
jącą piasek kwarcowy jako ele-
ment antypoślizgowy.

• 28.05.2019 r. - godz. 17 - człon-
kowie Administracji nr 1 - Osiedle 
Stałe,
• 29.05.2019 r. - godz. 17 - człon-

kowie Administracji nr 2 - Osiedle 
Podwale,
• 30.05.2019 r. - godz. 17 - człon-

kowie Administracji nr 3 - Osiedle 
Podłęże.

Porządek obrad, projekty 
uchwał, sprawozdania Rady Nad-
zorczej i Zarządu oraz wzór zgło-
szenia kandydatury na członka 
Rady Osiedla znajdują się do 
wglądu i zapoznania przez człon-
ków Spółdzielni w siedzibie Za-
rządu Spółdzielni od 7 maja.
W siedzibie Zarządu znajduje się 

również do pobrania wzór peł-
nomocnictwa (oraz warunki jego 
udzielenia) do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu. Ponadto całość 

ww. dokumentacji dostępna jest:

• w biurach poszczególnych Ad-
ministracji Osiedlowych,
• w siedzibie Zarządu Spółdziel-

ni Mieszkaniowej „Górnik” w Ja-

worznie,
• na stronie internetowej Spół-

dzielni www.smgornik-j.pl.

Czytaj dalej na s. 03

Czytaj dalej na s. 05
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Z życia Administracji Domów SpółdzielczychZ życia Administracji Domów Spółdzielczych
• Zakończył się remont chodnika przy ul. Kalinowej 11.
• Trwa termomodernizacja budynku przy ul. Jaśminowej 1-7.
• Pracownicy Spółdzielni sprawdzają drożność kanałów 
wentylacyjnych oraz szczelność gazu w mieszkaniach przy 
ul. Kalinowej 6.
• W pierwszej i drugiej klatce bloku przy ul. Gagarina pojawiły 
się nowe domofony.
• Wyłaz dachowy w budynku przy ul. Dalekiej 5 doczekał się 
wymiany.
• Przy ul. Armii Krajowej 6 i Dalekiej 1 zlikwidowane zostały 
piaskownice.
• Konserwatorzy dokonują okresowych przeglądów insta-
lacji elektrycznych pod względem skuteczności zerowania 
w mieszkaniach.
• Zakończyła się wymiana wodomierzy w blokach przy ul. 
Cegielnianej 16 i 30.

ADS 1

co cw elektryczne gazowe ogólnobudowlane stolarsko-
ślusarskie

utrzymywanie porządku 
na stanowiskach 
kontenerowych

wod-kan malowanie
klatek

176 139 382 206 92 347 23 151 40

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

ADS 2

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

ADS 3

• Stanowisko kontenerowe przy ul. Wandy zostało obsadzone krzewa-
mi.
• Wymiana wodomierzy w blokach przy ul. Wandy 70 oraz 3 Maja 1 i 2 
dobiegła końca.
• Nowe domofony są już w budynkach przy ul. Krzywej 11 (pierwsza 
klatka), Nosala 3 (szósta klatka) oraz Paderewskiego 47.
• Plac zabaw przy ul. Wandy zyskał nową piaskownicę i dwa bujaki dla 
dzieci.
• Przy ul. Grunwaldzkiej 38 trwa przygotowanie klatek schodowych do 
prac malarskich: usunięto stalowe drzwi na klatce, posadzkę na par-
terze wyłożono płytkami ceramicznymi, a w pierwszej i drugiej klatce 
wymieniono drzwi główne do piwnic.
• Piasek w piaskownicach został uzupełniony.
• Naprawy doczekało się ogrodzenie piaskownicy przy ul. Wandy 68.
• Trwa malowanie klatek schodowych przy ul. Nosala 1
• Przy ul. 3 Maja 2 rozpoczęły się prace malarskie wraz z uporządkowa-
niem sieci teletechnicznej.
• Wymienione zostały witryny  okienne i drzwiowe w trzech lokalach 
użytkowych przy  ul. Grunwaldzkiej 104 i 106.

• Przy al. Piłsudskiego 30 i 36 powstały nowe miej-
sca na odpady wielkogabarytowe.
• W klatkach schodowych przy ul. Wilczej 40 za-
montowane zostały nowe pochwyty na poręczach.
• Rozpoczęło się malowanie klatek schodowych 
w bloku przy al. Piłsudskiego 48.
• W trzeciej klatce budynku przy ul. Brodzińskiego 
oraz w pierwszej klatce przy al. Piłsudskiego 70 po-
jawiły się domofony.
• W blokach przy al. Piłsudskiego 30 i 41 zostały 
zamontowane nowe drzwi wejściowe do klatek 
schodowych.



03TO i OWO
Osiedlowe

aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

1. Otwarcie obrad i przyjęcie 
regulaminu Walnego Zgro-
madzenia.
2. Wybór Prezydium Zgroma-
dzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad 
Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Mandato-
wo-Skrutacyjnej.
5. Odczytanie listy pełno-
mocnictw.
6. Sprawozdanie Komisji Man-
datowo-Skrutacyjnej w zakre-
sie prawidłowości zwołania 
Walnego Zgromadzenia oraz 
stwierdzenia zdolności do 
podejmowania uchwał.
7. Uchwalenie regulaminu 
Rady Nadzorczej.
8. Sprawozdanie z działalno-
ści Rady Nadzorczej wraz ze 
sprawozdaniami Rad Osiedli 
za 2018 r.
9. Sprawozdanie z działalno-
ści Zarządu Spółdzielni wraz 
ze sprawozdaniem finanso-

wym za 2018 r.
10. Dyskusja nad punktami 8 
i 9 porządku obrad.
11. Podjęcie uchwał:
• zatwierdzenie sprawozda-

nia Rady Nadzorczej z działal-
ności za 2018 r.,
• zatwierdzenie sprawozda-

nia Zarządu z działalności za 

2018 r., 
• zatwierdzenie sprawozda-

nia finansowego za 2018 r.,
• podjęcie uchwały w spra-

wie podziału nadwyżki bilan-
sowej za 2018 r.
12. Zatwierdzenie kierun-
ków rozwoju działalności 
gospodarczej oraz społecz-

nej, oświatowej i kulturalnej  
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Górnik” w Jaworznie na 2019 
r.
13. Udzielenie absolutorium 
członkom Zarządu Spółdziel-
ni za rok 2018 r. i podjęcie 
w tej sprawie uchwał.
14. Wybory:
• członków Rady Osiedla Sta-

łego,
• członków Rady Osiedla 

Podwale,
• członków Rady Osiedla 

Podłęże.
15. Podjęcie uchwały w spra-

wie oznaczenia najwyższej 
sumy zobowiązań, jaką Spół-
dzielnia może zaciągnąć.
16. Rozpoznanie projektów 

uchwał i żądań zgłoszonych 
w trybie § 43 ust. 6, 7, 8 Sta-
tutu.
17.  Zamknięcie obrad.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworz-
nie, zaplanowanych między 28 a 30 maja  w lokalu Tauron Wydobycie S.A., szyb Piłsudski, 
ul. Krakowska 6, 43-600 Jaworzno:

informacje

Ponad 1,7 miliona złotych na remont
stanowisk kontenerowych

Nie tylko zadbane klatki schodowe czy odmalowane bloki są wizytówką spółdzielni mieszkaniowej. Szczególnej dbałości, 
ze względu na swoją funkcję, wymagają też stanowiska kontenerowe. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Górnik”, która od kilku lat ponosi duże koszty, aby jej stanowiska były estetyczne i bezpieczne.

Począwszy od 2016 r. Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Górnik” 
w Jaworznie wydała już ponad 
1,7 mln zł na renowację stano-
wisk kontenerowych. W tych 
kosztach znajduje się utwardza-
nie terenu, projekty, a także do-
stawa i montaż osłon.
Remonty podzielone były na 

wszystkie trzy administracje 
i objęły kontenery w  kilkudzie-
sięciu lokalizacjach, m.in. przy 
ul. Klonowej, Starowiejskiej, 
Broniewskiego, Grunwaldzkiej 
czy al. M. J. Piłsudskiego.
Remonty kosztowały sporo, ale 

dzięki nim mieszkańcy zasobów 
Spółdzielni mogą pozbywać 
się odpadów w sposób higie-
niczny przy zachowaniu dużej 
estetyki. Nie bez znaczenia jest 
tu również bezpieczeństwo, 
które powstało w momencie 
zamknięcia stanowisk na klucz. 
Warto jednak wziąć pod uwagę 
fakt, że to czy kontenery nadal 
będą wizytówką Spółdzielni, 
leży w gestii samych mieszkań-
ców. To od ich właściwego użyt-
kowania i utrzymywania czysto-
ści w głównej mierze zależy ich 
stan.

Ciąg dalszy ze s. 01
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Końcówka kwietnia upły-
nęła w Klubie To i Owo pod 
znakiem przekreślonej rekla-
mówki foliowej, którą z po-
wodzeniem można zastąpić 
wielorazowym woreczkiem 
uszytym przez naszych klu-
bowiczów z niepotrzebnej już 
firanki. Okazja, by taki wore-
czek stworzyć samodzielnie, 
pojawiła się podczas inau-
guracji kampanii Społecznej 
Manufaktury „Jaworzno mia-
stem wolnym od foliówek”, 
która odbyła się w Geosferze. 
Rozdaliśmy ponad 400 sztuk 
woreczków! Przypominamy, 
że akcja trwa do wakacji, więc 
zapraszamy do naszego klu-
bu, gdzie pod czujnym okiem 
instruktora można uszyć wo-
reczek dla siebie. I nie tylko 
dla siebie. A nasze woreczki 
cieszą się coraz większym za-
interesowaniem. Dzięki nim 

odwiedziła nas nawet pani 
redaktor z radia Eska! Relację 
z tej wizyty można znaleźć na 
www.slask.eska.pl.
Z innych aktywności, na 

początku maja członkowie 
naszego koła PTTK Senior + 
wzięli udział w uroczystoś-
ciach organizowanych w ra-
mach Europejskiego Pikniku 
PTTK Sosnowiec. A w sobotę 
11 maja, podczas akcji „Rol-
kuj po nadzieję”, klubowi wo-
lontariusze wraz z młodzieżą 
mieli bardzo odpowiedzialne 
zadanie: zabezpieczali trasę 
przejazdu na rolkach po Velo-
stradzie. Jak zwykle spisali się 
na medal!  
Dużo się tu dzieje, prawda? 

A w kolejnym wydaniu opisze-
my, jak świętowaliśmy czwar-
te urodziny klubu.

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 aktualności

Członkowie Klubu To i Owo przyzwyczaili nas już do 
tego, że ciężko o nudę w kreowanych przez nich zaję-
ciach. Obserwując fanpage klubu na portalu społecz-
nościowym Facebook, można dostać pozytywnego za-
wrotu głowy. Czapki z głów!

Klubowe sprawy

dyżury

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Za-
rządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesią-
ca w godz. 16-17. 3 czerwca 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 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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Balkony. Ciąg dalszy 

MilitarnaPolska.pl: życie bez pasji byłoby nudne
Mamy wśród naszych mieszkańców miłośników szeroko rozumianych militariów? Pewnie, że tak! Sami 

znamy kilku z nich. I wszyscy, w związku ze swoją pasją, korzystają ze sklepu MilitarnaPolska.pl, który mie-
ści się przy ul. Grunwaldzkiej 106. 

To pewnie dlatego, że pro-
wadzą go prawdziwi pasjo-
naci tego zagadnienia. Jak 
sami piszą o sobie: „Naszym 
celem jest stworzenie miej-
sca, wokół którego pragnie-
my zebrać wszystkich pasjo-
natów szeroko rozumianych 
militariów. Chcielibyśmy, aby 
MilitarnaPolska.pl nie była 
kojarzona wyłącznie jako 
sklep o szerokiej ofercie pro-
duktowej czy usługowej, lecz 

jako dobre miejsce dla każ-
dego miłośnika militariów. 
Miejsce, do którego chce się 
wracać, bo można tu poczuć 
się jak w domu, spotkać lu-
dzi o podobnych zaintereso-
waniach i wspólnie rozwijać 
swoje pasje oraz wymieniać 
się doświadczeniami”.
Nam nie pozostaje nic inne-

go, jak zaprosić Państwa do 
odwiedzenia sklepu.

nasi najemcy

Mocowanie balkonu jest re-
alizowane wielopunktowo 
i opiera się na technologii ko-
tew chemicznych wklejanych 
w ściśle określone miejsca 
budynku oraz na obliczeniach 
konstrukcyjnych. Rodzaj ko-
tew, ich średnica i głębokość 
zakotwienia jest indywidualnie 
dobierana dla każdego rodzaju 
inwestycji i może się różnić na 
danym obiekcie w zależności 
od wielkości balkonu i kon-
strukcji ścian budynku. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa 
mocowanie balkonów jest za-
wsze poprzedzone badaniem 
na wyrywanie kotew, które jest 
wyrywkowe i wynosi ok. 3-8% 
ogólnej ilości kotew na danym 
budynku, zgodnie z procedurą 
stosowaną przez producenta 
kotew chemicznych. Producent 
balkonów bierze pełną odpo-
wiedzialność za balkony i ich 
zamocowanie do ścian budyn-
ku. Ze względów bezpieczeń-
stwa ilość kotew jest zawsze 
większa niż ilość punktów mo-
cujących podanych w oblicze-
niach konstrukcyjnych.

Realizacja w S.M. „Górnik”

Na wniosek lokatorów Spół-
dzielnia rozpoczęła rozmowy 
z firmą Balkon Plus Sp. z o.o., 

ul. Warszawska 15, 32-086 
Węgrzce, dostawcą systemu 
balkonów do Wspólnoty Miesz-
kaniowej przy ul. Klonowej 15, 
w celu określenia cen, zasad 
montażu i możliwych termi-
nów realizacji w ramach zaso-
bów Spółdzielni.
W ramach składanych wnio-

sków oraz z uwagi na trwające 
prace termomodernizacyjne, 
wytypowano trzy budynki, 
przy ul. Dalekiej 1, 3 i 5, jako 
możliwość realizacji zadania 
dobudowy balkonów ze Spół-
dzielnią jako inwestorem za-
stępczym i finansowaniem 
pośrednim przez lokatorów. 
Przekazane właścicielom de-
klaracje przystąpienia i upo-
ważnienia Zarządu Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Górnik” 
w Jaworznie do podjęcia dzia-
łań zmierzających do realizacji 
pokazały wysokie zaintere-
sowanie projektem. Na dzień 
15 maja 94 właścicieli lokali 
zdeklarowało chęć posiadania 
własnego balkonu, co w skali 
tych trzech budynków stanowi 
prawie 70% mieszkań.
Wraz z przedstawicielem 

Rady Osiedla i Rady Nadzorczej 
przystąpiono do negocjacji 
ceny z firmą, w świetle których 
ustalono cenę jednostkową 
balkonu w wysokości 8 850 zł 

netto/szt., z okresem 5-letniej 
gwarancji oraz terminem rea-
lizacji projektu z datą końcową 
7 kwietnia 2020 r. Okres jest 
odległy z uwagi na duże zain-
teresowanie produktem firmy 
Balkon Plus.
W ramach przystąpienia do 

zadania zostanie wykonana 
dokumentacja projektowa 
jako podstawa do uzyskania 
pozwolenia na budowę oraz, 
już podczas realizacji, komplet 
zadaszeń nad ostatnimi bal-
konami w pionie mieszkań, co 
będzie realizowane ze środków 
funduszu remontowego Spół-
dzielni. Z uwagi na fakt, iż we 
wspomnianych deklaracjach 
część właścicieli wskazuje na 
konieczność finansowania za-
dania z pożyczki bankowej, 
Spółdzielnia  zorganizuje na 

przełomie maja i czerwca spot-
kanie z bankiem, który według 
analizy, prowadzonej przez 
pracowników Spółdzielni, 
przedstawia najbardziej ko-
rzystne warunki.
Podpisanie indywidualnych 

umów pomiędzy Spółdzielnią 
a właścicielami lokali, a w kon-
sekwencji realizacja projektu 
dla budynków przy ul. Dalekiej, 
pozwoli odpowiedzieć na py-
tanie, czy poprawa funkcjonal-
ności oraz komfortu zamiesz-
kiwania poprzez zabudowę 
balkonów przez firmę Balkon 
Plus Sp. z o.o. obejmie pozo-
stałe budynki nie tylko Osiedla 
Stałego, ale również i Osiedla 
Podwale.
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informacje

Kontynuujemy wymianę wodomierzy
Nowe egzemplarze wodomierzy pojawiają się w mieszkaniach m.in. przy ul. 3 Maja, Wandy, Cegielnianej 

czy al. Piłsudskiego. Wszystkie z urządzeń posiadają nakładki radiowe. Do czego one służą?

– Ciągle wymieniamy wodo-
mierze, aktualnie wymienio-
nych jest ich 3,5 tys. Starali-
śmy się doprowadzić do tego, 
żeby wszystkie posiadały na-
kładki radiowe. Mamy wtedy 
możliwość dokonywania od-
czytów w tym samym czasie. 
To niweluje różnice pomiędzy 
wodomierzem głównym a wo-
domierzami indywidualnymi – 
wyjaśnia Dariusz Hrabia z S.M. 
„Górnik”.

Choć wymiana wodomierzy 
to nasz obowiązek, dla korzy-
ści mieszkańców stawiamy 
na jakość. Wodomierze insta-
lowane przez Spółdzielnię to 
nowoczesne przyrządy po-
miarowe o wysokiej klasie. 
Co istotne, mają ważną cechę 
legalizacyjną i potwierdze-
nie klasy metrologicznej, po-
świadczone badaniem typu 
z ważnością do 2028 r.

przepisy czytelników

Truskawkowe orzeźwienie
Na ten moment czeka więk-

szość z nas. Nadchodzi sezon 
na nasze polskie truskawki! 
Przygotowujemy z nich koktaj-
le, ciasta, dodajemy do dese-
rów lub zjadamy na surowo. 
W każdym wydaniu są pyszne. 
My, za sprawą przepisu od pani 
Joanny z Osiedla Podłęże, chce-
my zaskoczyć Was truskawka-
mi w nieco innej odsłonie.

Składniki:
• pół kilograma arbuza,
• kilogram truskawek,
• szklanka maślanki lub kefi ru,
• świeża mięta,
• coś do posłodzenia, wedle uzna-
nia: może to być ksylitol, stewia, 
syrop z agawy, miód itp.

Truskawki obieramy i myjemy. Ar-
buza pozbawiamy pestek i razem 
z truskawkami oraz kilkoma list-
kami mięty miksujemy blenderem. 
Dodajemy maślankę lub kefi r i po-
nownie możemy użyć blendera, aby 
wszystko lepiej ze sobą połączyć. 
Jeśli to konieczne, dosładzamy. Po 
przelaniu do szklanek dekorujemy 
napój całymi truskawkami lub list-
kami mięty. Smacznego!

Napój truskawkowo-arbuzowy
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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, sufi ty 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, garaży, naprawa stacyjek 
samochodowych. Montaż i wymiana 
zamków wkładek.  

tel. 600 600 235, awaryjneotwieranie24.pl

Młode małżeństwo kupi kawalerkę 
tel. 663 663 241

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

Usługi szewskie – Bogdan Kasprzyk
Al. Piłsudskiego 30 

tel.  507 749 792

Kupię mieszkanie, również zadłużone 
tel. 668 811 259

Praca na produkcji przy pakowaniu od 
zaraz wraz z przewozem pracowniczym. 
Oferujemy również pracę wakacyjną. 

tel. 695 060 536

Naprawa telewizorów
tel. 603 898 300

TAPICERSTWO
tel. 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.

Agencja Finansowa AMT (rok zał. 2001) 
zaprasza do swojego biura przy ul. Sta-
rowiejskiej 17, oferujemy usługi: PUNKT 
PRZYJMOWANIA OPŁAT – czynsz, gaz, 
energia i inne – opłaty już od 1,80 zł. KRE-
DYTY, CHWILÓWKI – kredyty bankowe 
i pozabankowe.

tel. 501 755 099

Zamienię mieszkanie na ul. Wilczej na 3 
piętrze 52 m2 na mieszkanie o podobnej 
wielkości na parterze. 

tel. 534 595 899

Usługi Krawieckie „MaBi” oferuje usługi 
w zakresie: wszelkie przeróbki i naprawy 
odzieży, obszywanie fi ran i inne. Jaworzno, 
Al. Piłsudskiego 58. Czynne:Pn – Pt  900 - 1600

tel. 793 157 870

 

  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 
 

 

 

  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 
 

 

Kupię mieszkanie za gotówkę, szybka 
realizacja. 

tel. 576 013 043

Kupię ogródek działkowy na Osiedlu 
Stałym 

tel. 724 126 700

Kupię garaż
 tel. 600 502 159

Numer zamknięto  16 maja 2019 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 
Spółdzielnia 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.

Redakcja: 535 214 087

Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Górnik” w Jaworznie
Biuro reklamy: 32 615 55 43
Nakład: 8 500 sztuk
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krzyżówka

reklama

uśmiechnij się
Dzwoni telefon w domu hydraulika.

– Dobry wieczór, mówi Kowalski, pana 
lekarz domowy. Pan przyjedzie do mnie 
pilnie, bo toaleta mi się zapchała.
– Ale panie doktorze! Jest sobota wie-

czór… jestem w garniturze i lakierkach, 
bo zaraz na randkę wychodzę.
– Proszę pana, jak pan ma problemy ze 

zdrowiem, to ja przychodzę o każdej po-
rze. Dnia i nocy.
– No dobrze, za chwilę będę.
Po piętnastu minutach hydraulik puka 

do drzwi lekarza. Faktycznie ubrany 
w garnitur i lakierki. Lekarz prowadzi go 
do toalety i pokazuje zapchaną muszlę. 
Hydraulik zagląda do środka, cmoka. Wyj-
muje z kieszeni jakieś tabletki, wsypuje je 
do muszli i mówi:
– Dobra, a teraz niech pan obserwuje 

muszlę dwa dni. Jak nie będzie poprawy, 
to pan do mnie zadzwoni w poniedziałek.

MAMY TO W UPC

Zapraszamy do Salonu 
w Sosnowcu
ul. Partyzantów 9 
pn.-pt. 9:00-18:00
       32 701 25 63

CH Plaza
       600 488 246

TELEFON

TELEWIZJA

INTERNET

Litery z pól ponumerowanych od 1 
do 7 dadzą rozwiązanie krzyżówki, 
które należy przesłać pocztą elek-
troniczną na adres otio@smgor-
nik-j.pl do 10 czerwca. W temacie 

prosimy wpisać „Krzyżówka nr 
5/2019”. Wśród uczestników, którzy 
nadeślą prawidłowe rozwiązanie, 
rozlosujemy talon o wartości 50 zł 
na artykuły spożywcze (bez alkoho-
lu) ufundowany przez Macieja Bo-
chenka, 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 4/2019 otrzymuje pani Marta 
Gamrat. Gratulujemy!


