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informacje
Nic samo się nie
zrobi

aktualności

Rozpoczęliśmy sezon grzewczy
Pożegnaliśmy wakacje, wrzesień rozgościł się w kalendarzu na dobre.
Słupek rtęci w termometrze też nie wędruje już tak wysoko, zwłaszcza wieczorem i nocą. Jednym słowem idzie jesień, a wraz z nią - sezon grzewczy.
Wraz z początkiem jesieni instalacje przygotowywane są do uzupełnienia wodą. Nie inaczej jest
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”. W połowie września na drzwiach wejściowych do
klatek pojawiły się stosowne informacje. Mieszkańcy powinni byli
kończyć wszelkie prace remontowe związane właśnie z wymianą
czy modernizacją kaloryferów i…
ustawić zawór regulujący temperaturę na najwyższą z możliwych.
W przypadku, gdy kaloryfer nie
grzeje, może okazać się, że jest
zapowietrzony. Czasem zdarzają się również wycieki. Co zrobić
w takiej sytuacji? Grunt to zachować spokój i powiadomić o tym
Spółdzielnię.
Najstarsi górale twierdzą, że
tegoroczna jesień będzie ciepła
i długa, ci nieco młodsi, że w sumie

Przegląd jesienny

s. 03

informacje
Utoniemy
w odpadach?

nie wiedzą i trzeba sprawdzić w internecie. Tak czy inaczej - kaloryfer

lepiej mieć sprawny. Na wszelki
wypadek.

informacje

Wraca problem bio-śmieci
Od spotkania z przedstawicielami jaworznickich wspólnot mieszkaniowych rozpoczął się ostatni tydzień sierpnia w jaworznickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik. Przedmiotem spotkania były, już
chyba tradycyjnie, odpady biodegradowalne, które wciąż są sporym
problemem dla mieszkańców, dla władz miasta i dla władz spółdzielni oraz wspólnot.
czytaj na s. 03

Rosną sterty odpadów
s. 05
gabarytowych
przepisy czytelników
Nietypowe ciasto
z kiwi

Tarta owsiano-kokosowa
s. 06
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Z życia Administracji Domów Spółdzielczych
ADS 1

• Rozpoczęło się malowanie klatek schodowych przy ul. Kalinowej 9.
• W pierwszej klatce budynku przy ul. Cegielnianej 28 jest już
nowy domofon.
• Pracownicy Spółdzielni sprawdzają drożność kanałów wentylacyjnych oraz szczelność gazu w mieszkaniach przy ul. Starowiejskiej 17.
• Na wszystkich stanowiskach kontenerowych na osiedlu zostały
umyte i zdezynfekowane pojemniki na odpady.
• Obok bloku przy ul. Cegielnianej 30 zlikwidowane zostało stanowisko kontenerowe.
• Na dachu budynku przy ul. Kalinowej 5 zakończył się remont
kominów.
• Malowanie klatek schodowych przy ul. Kalinowej 23 dobiegło
końca.
• Przy bloku przy ul. Grunwaldzkiej 272 trwa przebudowa kanalizacji sanitarnej.

ADS 2

• Trwa malowanie klatek przy ul. S.F. Mazur 2 i Grunwaldzkiej 38.
• Rozpoczął się remont chodnika przy ul. Broniewskiego 5.
• Witryny w lokalu użytkowym przy ul. Grunwaldzkiej 106 doczekały się wymiany.
• Glony z elewacji budynku przy ul. Wandy 56 zostały usunięte.
• W bloku przy ul. 3 Maja 6-14 zamontowane zostały koryta na sieć teletechniczną.
• Na klatkach przy ul. Broniewskiego 5 pojawiło się oświetlenie typu LED.
• Z budynku przy ul. Wandy 68 usunięte zostało gniazdo szerszeni.
• Przycinane są krzewy i odrosty drzew na terenach zielonych.
• W piwnicach przy ul. Dwornickiego 18a została przeprowadzona dodatkowa deratyzacja.
• Na bieżąco usuwane są odpady wielkogabarytowe niezakwaliﬁkowane do wywozu przez
ﬁrmę wywożącą odpady komunalne.
• Wiaty kontenerowe oraz pojemniki na odpady komunalne są już umyte i zdezynfekowane.
• Wymienione zostały linki naciągowe masztów antenowych na bloku przy ul. Wandy 68.
• Skończyło się malowanie klatek schodowych przy ul. 3 Maja 2 wraz z wymianą skrzynek elektrycznych oraz koryt teletechnicznych.
• Gniazdo os zostało usunięte z budynku przy ul. Podwale 137-143.

• Przy al. Piłsudskiego 54 i 76 naprawy doczekała się nawierzchnia asfaltowa.
• Kominy wentylacyjne na podstropiach w bloku przy ul. Grunwaldzkiej 219 zostały
docieplone.
• W klatkach schodowych przy ul. Grunwaldzkiej 223 i al. Piłsudskiego 30 oświetlenie
zostało wymienione na energooszczędne ledowe.
• Uzupełnione zostały płytki na schodach przed wejściem do klatki bloku przy al.
Piłsudskiego 23.
• W pierwszej klatce budynku przy ul. Brodzińskiego 27 zostały wymienione piony
wodno-kanalizacyjne.
• Nowe domofony zyskały bloki przy ul. Grunwaldzkiej 211 (pierwsza i druga klatka)
oraz 219 (pierwsza, druga i trzecia klatka).
• Przy ul. Wilczej 28 uzupełnione zostały ubytki i pomalowany tynk przy wejściu do
pierwszej klatki.
• W lokalach użytkowych przy al. Piłsudskiego 27 (poczta i sklep spożywczo-warzywny), al. Piłsudskiego 31 (gabinet kosmetyczny) i al. Piłsudskiego 58 (zakład krawiecki,
sklep spożywczy) pojawiły się nowe witryny okienne i drzwiowe.

ADS 3

• Na Osiedlu Podłęże I, II i III gospodarze domów ostatni raz w tym roku koszą tereny
zielone i przycinają żywopłoty.

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

wodkan

95

79

350

177

78

217

41

115

konserwacja
stanowiska
kontenerowego

1
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Wraca problem bio-śmieci

Od spotkania z przedstawicielami jaworznickich wspólnot mieszkaniowych rozpoczął się ostatni tydzień sierpnia w ja-

worznickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik. Przedmiotem spotkania były, już chyba tradycyjnie, odpady biodegradowalne, które wciąż są sporym problemem dla mieszkańców, dla władz miasta i dla władz spółdzielni oraz wspólnot.
Jak twierdzili uczestnicy spotkania - w nowej formule rozwiązania problemu wywozu
bio-odpadów, władze miasta
postanowiły nie konsultować
swoich pomysłów z zarządami
spółdzielni i wspólnot. Niestety, może to mieć przykre skutki
dla mieszkańców.
Zastrzeżenia budzi przede
wszystkim planowana forma
składowania odpadów na stanowiskach
kontenerowych
oraz wciąż nierozwiązanej
kwestii odpadów „zielonych”.
W tym celu obradujący postanowili podsumować swoje
spotkanie wspólnym listem

do Prezydenta Miasta Jaworzna,
Czy
śmieciowy
problem
w mieście w końcu uda się zażegnać? Wspólnym wysiłkiem
z pewnością tak.
Zmiana
uchwały w sprawie sposobu
i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
była jednym z punktów ostatnich obrad Rady Miejskiej.
Czy wniesie coś nowego i skutecznego? Do tej pory czekamy na odpowiedź…

informacje

reklama

Nic samo się nie zrobi

Trwa przegląd jesienny
Jesień zawsze kojarzona była z gromadzeniem zapasów
i przygotowaniem domostw do nadejścia mrozu i śniegu. Dziś
większość z nas o zapasy nie musi się martwić, bo wszystko co potrzebne dostępne jest przecież w sklepach. Jeśli nie
mieszkamy w domu prywatnym, to problem przygotowań
też mamy z głowy. Głównie więc szukamy ciepłych ubrań i…
atrakcyjnych ofert zimowych wyjazdów. A jak do zimy przygotowuje się bloki? To wcale nie jest taka prosta sprawa.
Właśnie zaczął się „przegląd jesienny” w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie. Przegląd, czyli kompleksowe sprawdzenie, czy wszystko
na osiedlu jest okej.
Co wchodzi w zakres przeglądu
jesiennego? Jak wylicza Wojciech
Nieć z naszej Spółdzielni:
• sprawdzenie stanu pokrycia
dachowego, kominów dymowych i wentylacyjnych oraz rur
spustowych,
• sprawdzenie stanu technicznego parkingów, chodników oraz
dróg wewnętrznych,
• sprawdzenie stanu małej architektury,
• sprawdzenie oszklenia na klatkach schodowych i w piwnicach,
• kontrola oznakowania budyn-

ków.
Nic tak nie weryﬁkuje stanu
technicznego pojazdów i nieruchomości jak zima. Wie o tym
każdy, kogo choć raz niskie temperatury naraziły na dodatkowe
koszty. Nie inaczej jest w zasobach Spółdzielni. Kiedy śnieg
stopnieje, a wskazania termometru znów będą przyjemniejsze,
ponawia się przegląd.
Dwa szczegółowe sprawdziany
w roku powinny zapewnić spokojny sen mieszkańcom, zarządcom i technikom Spółdzielni.
O ile w międzyczasie nie przyjdzie
komuś do głowy np. zniszczyć
któryś z wcześniej wymienionych
elementów. Na to, niestety, nikt
wpływu nie ma.
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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)

Informacje
z posiedzenia
Rady Nadzorczej
29.08.2019 r. odbyło
się posiedzenie Rady
Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Górnik”, podczas którego
dokonano podsumowania działalności spółdzielni w pierwszym
półroczu 2019 r. Między
innymi przeanalizowano zużycie energii
elektrycznej oraz wody
w tym okresie.
Na podstawie informacji Zarządu stwierdzono:
• w zakresie zużycia energii: Ogólne zużycie energii
elektrycznej dla całych zasobów S.M. „Górnik” (bez
zużycia
indywidualnego
mieszkańców) w pierwszym
półroczu 2019 r. wynosiło 423
411 kWh, czyli spadło o 2 818
KWh w stosunku do pierwszego półrocza 2018 r. Spadek
zużycia energii jest wynikiem
systematycznych
działań
Spółdzielni, polegających na
montowaniu w pomieszczeniach wspólnych i przed klatkami schodowymi energooszczędnych lamp z czujnikiem
ruchu, które świecą tylko
wtedy, gdy wymagają tego

warunki oświetleniowe. Pozwala to co najmniej zrównoważyć zwiększone zużycie energii, wynikające
z uruchamiania kolejnych indywidualnych wymienników
ciepła, pobierających również
energię elektryczną.
• w zakresie zużycia wody:
Zużycie wody w całych zasobach Spółdzielni, równe
ilości wody dostarczonej, za
którą ponoszone są opłaty,
w pierwszym półroczu 2019
r. wynosiło 284 494 m3, co
oznacza spadek w stosunku
do pierwszego półrocza 2018
r. o 4 354 m3. Jednak w dalszym ciągu występują tzw.
uchyby, wynikające z różnicy pomiędzy sumą wskazań
wszystkich wodomierzy indywidualnych a ilością wody
dostarczonej. Za pierwsze
półrocze 2019 r. wynosiły one
1,8% i uległy zmniejszeniu
w stosunku do pierwszego
półrocza 2018 r. Mając na
uwadze powyższe różnice,
Spółdzielnia w dalszym ciągu prowadzi działania polegające na regularnej kontroli
i wymianie wodomierzy, czego widocznym efektem jest
zmniejszanie się uchybów.
Sekretarz Rady Nadzorczej
		
Wojciech Chyła

dyżury
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Zarządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 16-17. 7 października będą na Was czekać Agata
Kurzeja i Magdalena Soliman.
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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Utoniemy w odpadach gabarytowych?
Kiedy całe miasto zastanawia się, co robić z odpadami biodegradowalnymi, gdzieś obok rosną sterty odpadów gabarytowych. Wystarczy przejechać przez największe osiedla w Jaworznie, by tuż przy stanowiskach kontenerowych zobaczyć stare
meble, sprzęt AGD i RTV. To coraz większy problem, bo poza odpadami biodegradowalnymi, z którymi na dobrą sprawę
nie wiadomo co robić, teraz takim samym problem stają się „gabaryty”.
W sierpniu odpady gabarytowe
miały być wywożone w dwóch
terminach, nikt jednak się tym
chyba specjalnie nie przejął. Na
większości stanowisk odbioru nie
dokonano ani razu. Przemoczone deszczem i cuchnące odpady
piętrzyły się również przy placu
zabaw dla dzieci, co z pewnością
nie jest bezpieczne. Regularnie
zgłaszamy ten problem Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości
Komunalnych w Jaworznie, jednak na niewiele się to zdaje.
Drugim problemem jest fakt, że
na stanowiskach dla odpadów
gabarytowych wciąż lądują opony, gruz czy odpady zmieszane.
Firma odpowiedzialna za wywóz
„gabarytów” często odmawia
przyjęcia tych odpadów. Niestety, nie pomagają prośby, nie pomagają też ulotki informacyjne
na temat odpowiedniego składowania odpadów. Czy odpady
gabarytowe staną się kolejną
zmorą władz miasta?

nasi najemcy

Malowana Lala, la la la la la!
Nasza jaworznicka Malowana Lala mieści się w lokalu przy al. M. J. Piłsudskiego
36. – Jestem absolwentką szkoły Viktorii
Klopotowej, która jest jednym z największych guru branży paznokciowej. Wiele
miesięcy szlifowałam kunszt pod okiem
samej mistrzyni świata, zdobywając przy
tym wiedzę na najwyższym poziomie.
Dzięki wsparciu najlepszych instruktorów
z całej Europy, sędziów mistrzostw oraz
swojej determinacji zdobyłam dyplom
Edukatora – mówi o sobie właścicielka
salonu. – Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii możesz w szybki sposób
uzyskać pięknie wyglądające paznokcie.
Zapewniam, że będą one wyglądały estetycznie i ze smakiem, niezależnie od tego,
czy zdecydujesz się na manicure hybrydowy, krótkie przedłużenie na formie czy
też na odważne, długie, ekstrawaganckie
kształty w modnych sezonowych kolorach – dodaje.
Serdecznie zapraszamy!
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przepisy czytelników

Ciasto z kiwi?
Oczywiście!
Zapraszamy do wypróbowania oryginalnego przepisu pani Kasi z Osiedla Podłęże na tartę owsiano-kokosową z kiwi.

Składniki na spód:
• 250 g płatków owsianych
• 2 banany
• 50 g oleju kokosowego nierafinowanego
Płatki owsiane drobno zmielić, np. w malakserze. Banany zmiksować na gładkie
puree. Olej kokosowy przełożyć do miseczki i rozpuścić, np. podgrzewając przez
ok. 10 sekund w mikrofalówce. Wszystkie
składniki zagnieść ze sobą na jednolite
ciasto. Piekarnik rozgrzać do 180 stopni
Celsjusza.

reklama

Składniki na jogurtowe nadzienie:
• duże opakowanie jogurtu naturalnego, ok. 200 g
• 2 czubate łyżki płynnego miodu
• ok. 50 g wiórków kokosowych
• 3 owoce kiwi
Owsianym ciastem wyłożyć dno i boki
formy do tarty. Forma powinna być
wcześniej delikatnie natłuszczona i oprószona np. otrębami lub mąką. Następnie
ponakłuwać spód ciasta widelcem. Piec
przez ok. 20-30 minut do zarumienienia
w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Po
upływie tego czasu wyjąć spód z piekar-

nika i ostudzić.
Do jogurtu dodać miód i wiórki kokosowe, dokładnie wymieszać. Ostudzoną
tarte wypełnić nadzieniem, następnie
włożyć do lodówki na czas stężenia.
Tarta powinna spędzić tam ok. 3-5
godzin. Przed podaniem udekorować
plasterkami kiwi i wiórkami kokosowymi.
Smacznego!Do jogurtu dodać miód i wirka kokosowe, dokładnie wymieszać.
Ostudzoną tarte wypełnić nadzieniem,
następnie włożyć do lodówki na czas
stężenia. Tarta powinna spędzić tam ok.
3-5 godzin. Przed podaniem udekorować
plasterkami kiwi i wiórkami kokosowymi.
Smacznego!
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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
Zamienię M-3, 51m2, 8 piętro na podobne
do 4 piętra – może być zadłużone.
tel. 508 738 303

TOMOGRAFIA
KOMPUTEROWA
NIEODPŁATNE BADANIA
W RAMACH NFZ

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!
GŁADZIE BEZPYŁOWE, suﬁty podwieszane,
tapetowanie, prace malarskie. Tanio
i solidnie. KOMI – PLAST
tel. 507 53 53 52
Do wynajęcia PODZIEMNE STANOWISKO
GARAŻOWE ul. Piekarska – Os. Cynamonowe
tel. 606 190 040

Szafy INDECO z drzwiami przesuwnymi,
zabudowa wnęk. Rabaty do 35%.
Meble kuchenne na wymiar.
www.bartez-indeco.pl
tel. 604 133 038
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
Zamienię mieszkanie na ul. Wilczej na 3
piętrze 52 m2 na mieszkanie o podobnej
wielkości na parterze.
tel. 534 595 899
Montaż, ustawianie, serwis anten od
50 zł., TV-SAT, anteny, dekodery sklep,
porady Manhattan Pechnik
tel. 515 207 235
TAPICERSTWO

tel. 604 840 451

Awaryjne otwieranie samochodów,
mieszkań, garaży, naprawa stacyjek
samochodowych. Montaż i wymiana
zamków wkładek.
tel. 600 600 235, awaryjneotwieranie24.pl

Tel. 32 621 26 05 / 32 621 26 09
SZPITAL NEFROLUX
Ul. Szpitalna 6, Siemianowice
Śląskie

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
Usługi szewskie – Bogdan Kasprzyk
Al. Piłsudskiego 30
tel. 507 749 792
Kupię garaż

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

tel. 793 995 970

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
Kupię garaż

tel. 600 502 159

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
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krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 14
dadzą rozwiązanie krzyżówki, które należy przesłać pocztą elektroniczną na adres
otio@smgornik-j.pl do 20 października.
W temacie prosimy wpisać „Krzyżówka nr
9/2019”. 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
8/2019 otrzymuje pani Marta Gamrat.
Gratulujemy!

Krzyżówka na październik

uśmiechnij się
Jasiu przychodzi do domu i woła do mamy:
– Mamo, dostałem 5!
– Naprawdę?
– Tak! 2 z matmy, 2 z historii i 1 z języka polskiego…

Ulicą idzie student ﬁzyki. Zaczepia go kobieta i pyta:
– Do kościoła to dobry kierunek?
– Dobry – odpowiada student.
Kobieta odchodzi, a student mówi do siebie:
– Kierunek dobry, tylko zwrot przeciwny…

reklama
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