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Zaktualizowane regulaminy 
w naszej Spółdzielni

Po co są regulaminy? Oczywiście po to, żeby ich przestrzegać. Nie zwala-
nia nas z tego również ich nieznajomość.

Co istotne, zapisy i regulacje uję-
te w regulaminach często działają 
na naszą korzyść. Właśnie o tym 
przypomniała niedawno nasza 
Spółdzielnia, przygotowując przej-
rzystą bazę regulaminów na swo-
jej stronie internetowej. – Regula-
miny Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Górnik” dostępne są na naszej 
stronie internetowej w zakładce 
O Spółdzielni. Tam znajdziemy 
link Regulaminy. Dotyczą one 
praw, czyli przywilejów, oraz obo-
wiązków naszych mieszkańców 
– mówi Piotr Dygoń, kierownik 
działu informatycznego. 
Co znajdziemy na www.smgor-

nik-j.pl? M.in. regulamin utrzyma-
nia czystości, regulamin najmu 
oraz adaptacji pomieszczeń, regu-
lamin rozliczania kosztów czy re-
gulamin systemu E-BOK. W sumie 

to ponad 21 pozycji. Co więcej, 
w dokumentach znaleźć można 
też informacje znacznie ułatwia-
jące życie, dotyczące choćby mon-
towania systemów klimatyzacji 

czy zagospodarowania przyblo-
kowych ogrodów. Dla osób niepo-
siadających dostępu do internetu 
Spółdzielnia przygotowała papie-
rowe wersje regulaminów.

NOWA NAGRODA W KRZYŻÓWCE 
BON NA KWOTĘ 100 ZŁ DO DIAGNOSTYKI 

W PAWILONIE 72!

reklama
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informacje

Z życia Administracji Domów SpółdzielczychZ życia Administracji Domów Spółdzielczych
• Stanowisko kontenerowe przy ul. Cegielnianej 34 zostało zamknięte na 
klucz.
• Trwa malowanie klatek schodowych przy ul. Kalinowej 23.
• Pracownicy sprawdzają drożność kanałów wentylacyjnych oraz szczel-
ność gazu w mieszkaniach przy ul. Kalinowej 11 i 15.
• W czwartej klatce bloku przy ul. Kalinowej 9 jest już nowy domofon.
• Wyłazy dachowe w budynku przy ul. Partyzantów 38 doczekały się wy-
miany.
• Na dachu bloku przy ul. Kalinowej 5 remontowane są kominy.
• Malowanie klatek schodowych przy ul. Kalinowej 17 dobiegło końca.

ADS 1

co cw elektryczne gazowe ogólnobudowlane stolarsko-
ślusarskie

utrzymywanie porządku 
na stanowiskach 
kontenerowych

wod-
kan

konserwacja 
stanowiska 

kontenerowego

89 158 434 235 108 262 39 171 1

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

ADS 2

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

• Trwa malowanie klatek schodowych przy ul. Grunwaldzkiej 38 , S.F. Mazur 2 i 3 
Maja 2.
• W obrębie pierwszej i trzeciej klatki budynku przy ul. Krzywej 1 zdemontowane 
zostały stare, nieestetyczne ogrodzenia ogródków przyblokowych.
• Na wniosek lokatorów ul. Licealnej 2 przed klatką schodową zamontowana zo-
stała nowa ławka.
• W sumie 18 nowych koszy na śmieci pojawiło się przy blokach i w najbliższej oko-
licy ul. Podwale 53-59, 63 i 65, S.F. Mazur 2, 3 i 4, pl. Jana 3, ul. Zacisze 22, Zacisze 
Bocznej 1, Grunwaldzkiej 38,  Krzywej 13, Wandy 56, 66 i 70, Glinianej 5 i 8 oraz 3 
Maja 6-14.
• Przy wejściu do klatki schodowej przy ul. 3 Maja 2 zamontowane zostały kosze na 
reklamy i ulotki.
• Lampy na klatkach schodowych przy ul. S.F. Mazur 2 doczekały się wymiany na 
modele ledowe z czujnikiem ruchu. Odbył się tu również montaż koryt poziomych.
• Rozpoczęło się sprawdzanie szczelności instalacji gazowych przy ul. Nowej 1-11, 
Zacisze 22, Zacisze Bocznej 1 oraz Dwornickiego 18a.
• Nowe domofony są już w trzeciej klatce bloku przy ul. Grunwaldzkiej 104 oraz 
w pierwszej klatce przy ul. Krzywej 1.
• Prowadzona była przycinka krzewów na terenach administrowanych przez ADS 2.
• Chodniki przy ul. Broniewskiego 7 i Wschodniej 1 są już wyremontowane.
• Wiaty śmietnikowe oraz pojemniki na odpady zostały umyte oraz zdezynfekowa-
ne.

• Przy al. Piłsudskiego 54 (druga, trzecia i siódma klatka) i 56 (pierwsza klatka), ul. 
Grunwaldzkiej 213 (pierwsza i druga klatka) oraz Brodzińskiego 23 (druga klatka) zo-
stały uruchomione domofony.
• Odświeżone i pomalowane zostały dwie klatki schodowe przy al. Piłsudskiego 70. 
Kolejne klatki budynku są w trakcie prac malarskich.
• Rozpoczęło się uzupełnianie ubytków asfaltu na drogach wewnętrznych Osiedla 
Podłęże.
• Wykonywane są nowe wylewki na balkonach wykazujących spękania i ubytki.
• Wywiezione przez Spółdzielnię zostały wszystkie zalegające przy stanowiskach kon-
tenerowych worki z trawą, które nie zostały zabrane przez fi rmę wywożącą śmieci.
• Zostały wydzielone miejsca na gabaryty przy stanowiskach kontenerowych przy al. 
Piłsudskiego 72 i ul. Grunwaldzkiej 215.
• Przy al. Piłsudskiego 54, 56 i 84, ul. Grunwaldzkiej 213 i Fredry 18 zamontowane 
zostały koszyki na reklamy.
• Blok przy al. Piłsudskiego 12 wzbogacił się o lampy typu LED.
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Rozdawaliśmy plecaki w Pawilonie 72
aktualności

Wakacje dobiegają końca, wrze-
sień tuż, tuż, więc ostatnimi cza-
sy myśleliśmy o przygotowaniu 
szkolnej wyprawki dla najmłod-
szych. 
A co jest nieodzownym ele-

mentem wakacyjnych wypraw 
i znakiem rozpoznawczym ucz-
nia w każdym wieku? 
Specjalną ofertę przygotował 

dla swoich klientów Pawilon 72. 
Dzięki wspólnej akcji Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Górnik” oraz 
grupy Biuroland każdy, kto zrobił 
zakupy w Pawilonie 72 na kwo-
tę co najmniej 100 zł, otrzymał 
plecak! Akcja trwała od 21 do 24 
sierpnia.  W tych dniach na klien-
tów w Pawilonie czekały hostes-
sy, które wręczały plecaki.

informacje

Nadszedł czas na letnie porządki 

Głównym założeniem akcji 
sprzątania stanowisk kontene-
rowych jest oczyszczenie kon-
tenerów z pyłów oraz resztek 
odpadów. Najważniejszą kwe-
stią jest jednak ich odkażenie 
i usunięcie z ich powierzchni 

możliwie jak największej ilości 
zarazków i bakterii. Co istotne, 
zwłaszcza w okresie letnim, 
posprzątana i wymyta wiata 
emituje mniej nieprzyjemnych 
zapachów.

Choć to oczywiste, wciąż mało kto wie, że o stanowiska 
kontenerowe również trzeba dbać. Nie chodzi tu wyłącznie 
o odpowiednie segregowanie odpadów, ale także o higienę 
tych miejsc. Obecnie, na osiedlu Podwale, trwa akcja czysz-
czenia wiat kontenerowych. Jaworznicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Górnik” zleciła to zadanie specjalistom. 
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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 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)

ważne numery

27 czerwca odbyło się 
posiedzenie Rady Nad-
zorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Górnik” 
w Jaworznie, podczas któ-
rego podjęto temat aktu-
alizacji planu remontów 
w zasobach Spółdzielni na 
2019 r. Konieczność wpro-
wadzenia zmian do planu 
wynika z kilku czynników:

• przeniesienia środków 
niewykorzystanych w 2018 
r. lub obciążenia planu na 
2019 r. ubiegłorocznymi 
przekroczeniami,
• uwzględnienia w planie 

środków wynikających z po-
działu zysku za 2018 r., za-
akceptowanych przez Wal-
ne Zgromadzenie członków 
Spółdzielni,
• dokonania przesunięć 

środków w ramach planów 
poszczególnych ADS-ów, 
wynikających z realizacji 
zadań, przy wykorzystaniu 
przeznaczonej na ten cel 
rezerwy finansowej.
Na podstawie informacji 

Zarządu dotyczącej prze-
biegu prac remontowo-
-budowlanych w 2019 r. 
Rada Nadzorcza oceniła, że 
podjęte przez Spółdzielnię 
działania powinny zapew-
nić pełną realizację obowią-
zującego planu, pomimo 

trudności z wykonaniem 
robót, do których nie zgło-
sili się wykonawcy w try-
bie przetargowym. W tych 
przypadkach zadania będą 
wykonywane siłami włas-
nymi Spółdzielni. Takie oko-
liczności miały już miejsce 
w ubiegłym roku, gdy malo-
wanie klatek musieli prze-
jąć pracownicy Spółdzielni 
ze względu na brak ofert 
ze strony wykonawców. Po-
wyższa sytuacja jest kon-
sekwencją występującego 
na rynku pracy, nie tylko 
w Jaworznie, braku siły ro-
boczej, co prowadzi nie-
stety do wzrostu cen usług 
i dyktowania ich poziomu 
przez potencjalnych wyko-
nawców. 
Rada Nadzorcza zatwier-

dziła proponowane przez 
Zarząd zmiany w planie re-
montów, wynikające z ww. 
czynników. Po dokonaniu 
aktualizacji plan remon-
tów Spółdzielni na 2019 r., 
uwzględniający wielkość 
zasobów i potrzeb (w zakre-
sie części A i C), przedsta-
wia się następująco: ADS 1 
- 1 456 684 zł, ADS 2 - 1 666 
062 zł, ADS 3 - 3 204 583 zł. 

Sekretarz Rady Nadzorczej
Wojciech Chyła

informacje

dyżury

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Za-
rządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 
w godz. 16-17. 2 września będą na Was czekać Piotr Oża-
rowski i Stanisław Rodzik.

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.

Informacje 
z posiedzenia 
Rady Nadzorczej
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informacje

– W trakcie spotkań z miesz-
kańcami Podwala często sły-
szałem skargi na zanieczysz-
czone psimi odchodami 
chodniki, trawniki czy nawet 
piaskownice przeznaczone dla 
dzieci – mówi asp. szt. Rafał 
Długosz, dzielnicowy. – Prob-
lem nie dotyczy jedynie pory 
zimowej, a pojawia się przez 
cały rok – dodaje. Funkcjona-
riusz stwierdził, że lepiej uczyć 
niż karać i… poprosił o pomoc 
naszą Spółdzielnię. Współ-
praca okazała się na tyle sku-
teczna, że cuchnący problem 
psich odchodów może zostać 
rozwiązany na stałe. Na tere-
nie Osiedla Podwale zaczęły 
się pojawiać nowe kosze na 
śmieci, które mogą pełnić 
funkcję pojemników na psie 

odchody. Dodatkowo pojawią 
się na nich stosowne naklejki 
informacyjne.
Kosze montowane na Pod-

walu przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Górnik” już 
wzbudziły zainteresowanie 
mieszkańców. Jeśli obecność 
koszy faktycznie wzbudzi 
wśród właścicieli pożądaną 
reakcję, to Podwale w końcu 
doczeka się trawników wol-
nych od psich odchodów. 
Jeśli jednak ktoś woli nadal 
nie sprzątać po swoim psie, 
to mamy dla niego złe wie-
ści - wciąż obowiązują w tym 
zakresie stosowne paragrafy. 
Zachęcamy do sprzątania po 
swoim psie, w końcu nic w tym 
trudnego.

Były prośby i upomnienia, nadszedł jednak czas na praktyczne rozwiązania. Mieszkańcy Podwala mają dość psich od-
chodów zalegających na przyblokowych trawnikach. Skoro nie pomogły sąsiedzkie upomnienia, ceniący ład i porządek 
mieszkańcy poprosili o pomoc swojego dzielnicowego.

W trosce o porządek. Problem psich odchodów

informacje

Rzecz jasna nie może to pozo-
stać obojętne dla jego estety-
ki. Jak się okazuje, mikroszcze-
liny tynków, które nie zostały 
zabezpieczone na czas, trwa-
le mogą zmienić strukturę 
i wygląd elewacji. Właśnie 
dlatego Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Górnik” w Jaworznie 
rozpoczęła proces czyszcze-
nia elewacji budynków znaj-
dujących się w jej zasobach. 
Na zdjęciu po lewej prezen-
tujemy blok przy ulicy Wandy 
w trakcie czyszczenia przez 
pracowników Działu Energe-
tyki i Transportu. Jak twierdzą 
fachowcy, trafna identyfikacja 
zanieczyszczenia, dostoso-
wanie środków chemicznych 
i metod czyszczenia oraz od-
powiednie przygotowanie 
elewacji to tylko część zagad-
nień, których znajomość jest 
niezbędna, aby czyszczenie 
przyniosło oczekiwane skutki. 
A te, jak się okazuje, widać już 
na pierwszy rzut oka.

Nacieki, wykwity glonów czy mchu, kurz i pleśń to najczęstsze powody, dla których elewacja budynku przestaje być jego 
wizytówką. Tynk, czyli „warstwa ochronna” budynku, wciąż narażony jest na działanie warunków atmosferycznych, niskie 
i wysokie temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne. Osiedle Podwale rozpoczęło walkę z tym problemem.

Dobre pierwsze wrażenie



06 TO i OWO
Osiedlowe

przepisy czytelników

Sok z całych borówek. 
Płynne zdrowie dostępne 
przez całą zimę 

Składniki:
• kilogram borówek
• 250 gramów cukru

Przygotowanie:
1. Borówki myjemy i odsączamy.
2. Zasypujemy je cukrem i odsta-

wiamy na noc do lodówki.

3. Borówkami napełniamy sło-
iczki, wcześniej wyparzone i wy-
suszone, po czym zakręcamy je.
4. Słoiki wkładamy do garnka 

i zalewamy je wodą do ¾ ich 
wysokości. Gotujemy tak ok. 10 
minut. 
5. Po upływie tego czasu wycią-

gamy słoiki z garnka i odstawia-
my je do góry dnem do przestyg-
nięcia. 
6. Bardzo ważnym jest, aby 

sok przechowywać w chłod-
nym i ciemnym miejscu.wywać 
w chłodnym i ciemnym miejscu.

O Centrum Zdrowia Zwierząt Dogtor Miau pisaliśmy już 

w naszym biuletynie. Przypominamy o nim ponownie, ponie-

waż zmienił się adres, pod którym możecie skorzystać z do-

stępnych tam usług. Aktualnie Dogtor Miau znajduje się przy 

ul. Grunwaldzkiej 106. Zapraszamy!

nasi najemcy

Z pupilem do Dogtora 
Miau  pod inny adres
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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

KANCELARIA PRAWNA LEX
tel. 668 811 259

prowadzenie spraw z zakresu:
rozwody, alimenty, itp.

sprawy komornicze, zadłużenia, 
windykacja

upadłość konsumencka

Prawnik na którego cię stać!

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

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

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

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, również zadłużone 
tel. 668 811 259

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.

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

Kupię mieszkanie za gotówkę, szybka 
realizacja. 

tel. 576 013 043

 

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

tel. 32 307 21 69

Sukienki wizytowe – szycie na miarę, do-
radztwo

 tel. 790 755 093

TAPICERSTWO
tel. 604 840 451

Zamienię M-3, 51m2, 8 piętro na podobne 
do 4 piętra – może być zadłużone. 

tel. 508 738 303

Usługi szewskie – Bogdan Kasprzyk
Al. Piłsudskiego 30 

tel.  507 749 792

Naprawa telewizorów
tel. 603 898 300

Kupię garaż
 tel. 600 502 159
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Osiedlowe

reklama

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 
18 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które 
należy przesłać pocztą elektroniczną na 
adres otio@smgornik-j.pl do 20 września. 
W temacie prosimy wpisać „Krzyżówka 
nr 8/2019”. Wśród uczestników, którzy 
nadeślą prawidłowe rozwiązanie, roz-
losujemy talon o wartości 100 zł do wy-
korzystania w punkcie diagnostycznym 
w Pawilonie 72.
Uwaga! Wysłanie rozwiązania jest jed-

noznaczne z wyrażeniem zgody na prze-
twarzanie danych osobowych dla celów 
redakcyjnych. Z udziału w losowaniu wy-
łączeni są dłużnicy oraz pracownicy S.M. 
„Górnik” w Jaworznie.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 

7/2019 otrzymuje pani Danuta Bojęś. 
Gratulujemy!

krzyżówka

Krzyżówka na wrzesień

uśmiechnij się

Facet pyta kolegę:
– Dlaczego ty zawsze nosisz buty za małe o dwa numery?
– Jestem na bezrobociu, żona mnie już nie kocha, syn 

ma same jedynki w szkole, teściowa od rana wrzeszczy… 
Jedyną radością w moim życiu jest chwila, gdy wieczorem 
zdejmuję buty.

Numer zamknięto  25 sierpnia 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

TO i OWOTO i OWO
OsiedloweOsiedlowe

Strażacy przywieźli do szpitala poparzonego faceta. Lekarz 
zbadał go i mówi:
– Panie, pan masz więcej złamań niż poparzeń!
Pacjent odpowiada:

– Aa, panie doktorze, bo mnie koledzy łopatami gasili!

Cały dzień lepiłam pierogi. Mąż przyszedł, zjadł i powiedział: – Nie 
kupuj ich więcej.


