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Sposób na śmieciowy
problem?

Po raz kolejny wspólnie z Wami przymierzyliśmy się do zaplanowania remontów na naszych
osiedlach w roku 2020. Dziękujemy za obecność i chęć uczestniczenia w tym procesie. W tym
i w kolejnych wydaniach biuletynu przedstawimy realizację planu remontów za rok 2019 w poszczególnych administracjach.

Zaczniemy od Administracji Domów Spółdzielczych nr 1 na Osiedlu Stałym. Poniżej prezentujemy
tabelę, z której odczytamy, w jakim
stopniu zostało zrealizowane to,
co zaplanowano do zrealizowania
w roku 2019. O komentarz poprosiliśmy Wojciecha Chyłę, Przewodniczącego Rady Osiedla Podwale.
Modernizacja parkingu na Osiedlu Stałym. W trakcie spotkania
konsultacyjnego, które dla Osiedla
Stałego odbyło się 9 października,
kierownik ADS 1 prezentował propozycję planu remontów na 2020
r. Jedną z pozycji w nim zawartych
była „częściowa modernizacja
parkingów i chodników” w rejonie
Kalinowa 9-23. Jest to już ostatni
etap tego zadania, sukcesywnie realizowanego od 2018 r. W ramach
przedsięwzięcia
uwzględniono
wielokrotne postulaty mieszkań-

ców o zwiększenie ilości miejsc
parkingowych.
Wszyscy wiemy, że ilość samochodów wzrasta obecnie w tempie
dotychczas niespotykanym. Nie
jest rzadką sytuacja, gdy w jednej
rodzinie są dwa pojazdy. Wynika
to ze wzrostu zamożności społeczeństwa oraz z faktu, że Polska
należy do krajów, w których stopień złomowania pojazdów zużytych jest bardzo niski. Przeważnie
pozostają one w rodzinie, z reguły
przekazywane młodszemu pokoleniu do nauki jazdy. Efektem tego
jest zwiększona liczba aut. Trudno
nadążyć za tą tendencją, jednak
Spółdzielnia w miarę możliwości
stara się zwiększać ilość miejsc parkingowych, chociaż możliwości są
ograniczone. Nawet nie ze względu na konieczność zabezpieczenia
środków finansowych, bo wszyscy

składamy się na fundusz remontowy, ale po prostu brak dostępnych
terenów do lokalizacji miejsc parkingowych.
W celu wykonania wspomnianego wyżej zadania opracowano
koncepcję
możliwości
wykorzystania
istniejących
zasobów do wykonania dodatkowych miejsc parkingowych,
z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów. Na bazie tego opracowania wytypowano lokalizacje,
które w najmniejszym stopniu
naruszały przestrzeń zieleni wymagającej likwidacji. W miarę możliwości wzięto pod uwagę wnioski
spółdzielców, niekiedy sprzeczne
ze sobą. Przyjęto technologię wykonania nawierzchni za pomocą
kostki brukowej, która pozwala
na ewentualne roboty remontowe sieci podziemnej w sposób
zapewniający przywrócenie stanu
poprzedniego. Łączny koszt w ciągu trzech lat został oszacowany na
ok. 975 tys. zł.
W wyniku realizacji zadania
oprócz zwiększenia ilości miejsc
parkingowych zostanie uporządkowany ruch i osiągnięta przejezdność pojazdów awaryjnych.
Nie będzie potrzeby parkowania
pojazdów na chodnikach, co było
często dotychczasową praktyką.
Poprawi się też estetyka i bezpieczeństwo przejazdu samochodów
w tym rejonie osiedla, bo zniknie
wreszcie wielokrotnie łatany asfalt.
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To oni mają najpiękniejsze balkony i ogródki
Z końcem września upłynął termin nadsyłania zgłoszeń do naszego konkursu balkonowo-ogródkowego. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem ogromu pracy, jaki wkładacie w dbanie o nasze najbliższe otoczenie. Dzięki Wam przechadzanie się osiedlowymi uliczkami to prawdziwa
uczta dla oczu. Szczególnie dziękujemy tym, którzy dbają o nasze wspólne, przyblokowe ogródki
- to już nosi znamiona czynu społecznego.
Ciąg dalszy na s. 05

Program likwidacji
grzejników gazowych

s. 03
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Z życia Administracji Domów Spółdzielczych
ADS 1

• Zakończono prace związane z wyprowadzeniem głównego zaworu gazu na zewnątrz budynku przy ul. Kalinowej 3.
• Trwa malowanie klatek schodowych przy ul. Kalinowej 9.
• Pracownicy sprawdzają drożność kanałów wentylacyjnych oraz szczelność gazu w mieszkaniach przy ul. Kalinowej 8 i 12.
• Zakończyła się przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul.
Grunwaldzkiej 272.
• Rozpoczęto przeglądy wentylacji w mieszkaniach przy ul.
Klonowej 2, 4 i 6.
• Na dachu budynku przy ul. Kalinowej 6 rozpoczęto remont kominów.
• Przy ul. Kalinowej 9 remontowane są dojścia do klatek
schodowych.
• Na dachu budynku przy ul. Sempołowskiej 5 wymieniane
są obróbki blacharskie, rynny oraz rury spustowe.

ADS 2

• Na klatkach schodowych przy ul. Broniewskiego 5 zakończono wymianę
lamp oświetleniowych z tradycyjnych na lampy LED z czujnikiem ruchu.
• Przeprowadzono montaż koryt poziomych na klatkach schodowych przy ul.
Podwale 53-59.
• Przeprowadzono kontrolę rozdzielaczy oraz węzłów c.o., uzupełnienie zładu
i przegląd instalacji c.o. we wszystkich zasobach ADS 2.
• Trwa malowanie klatek schodowych przy ul. S. F. Mazur 2 i Grunwaldzkiej 38.
• Zakończono remont chodnika przy ul. Broniewskiego 5.
• Rozpoczęto prace termomodernizacyjne na budynku przy ul. Podwale 5359.
• Rozpoczęto odnawianie elewacji na czwartym segmencie bloku przy ul.
Grunwaldzkiej 106.
• Usunięte zostało niewłaściwe oznakowanie terenu utwardzonego przy ul.
11 Listopada 13.
• Dokonano naprawy schodów przy ul. Wandy 66.
• Przeprowadzono przycinkę drzew i krzewów (niewymagającą sprzętu specjalistycznego) przy ul. 11 Listopada 13 i 16 oraz Licealnej 2.

• W bloku przy al. Piłsudskiego 58 podjęto
prace związane z wymianą pionów wodno- kanalizacyjnych i rozpoczęto malowanie klatek schodowych.
• Przy al. Piłsudskiego 35 zamontowano
nowe energooszczędne oświetlenie klatek schodowych.
• Zamontowano domofony w bloku przy
al. Piłsudskiego 37 (trzecia klatka) i 52
(trzecia klatka) oraz przy ul. Fredry 20
(pierwsza klatka).
• Przeprowadzono specjalistyczne czyszczenie i dezynfekcję stanowisk kontenerowych usytuowanych przy al. Piłsudskiego 30, 36 i 76.

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

cw

elektryczne

gazowe

ogólnobudowlane

stolarskoślusarskie

utrzymywanie porządku
na stanowiskach
kontenerowych

wodkan

418

82

399

137

92

180

33

94

wymiana nasad
kominowych

1

malowanie
klatek

1
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Będzie taniej i bezpieczniej

Reliktem przeszłości stają się gazowe podgrzewacze wody w naszych mieszkaniach. Używanie ich nie jest tanie, a ponadto za-

graża zdrowiu lokatorów. Można się bowiem zatruć tlenkiem węgla czy też stać się ofiarą wybuchu gazu w niesprawnym piecyku.

S.M. „Górnik” postanowiła temu
zaradzić. Wdraża więc program

likwidacji podgrzewaczy
gazowych i wprowadzania do mieszkań ciepłej
wody użytkowej, która
powstaje z podgrzania
wody
wodociągowej
ciepłem sieciowym, wyprodukowanym w elektrociepłowni. Z ramienia Spółdzielni program
prowadzi
kierownik
działu sieci ciepłowniczej Dariusz Hrabia.
– Będzie lepiej, będzie
wygodniej. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom naszych mieszkań-

ców, przystąpiliśmy do programu
podłączania czy udostępniania
ciepłej wody użytkowej w budynkach, gdzie do tej pory były
indywidualne
podgrzewacze.
Wiąże się to przede wszystkim
z bezpieczeństwem, komfortem,
zwiększoną ekonomią, no i bezsprzecznie z ochroną środowiska
– tłumaczy Hrabia.
Program jest wdrażany we
współpracy ze Spółką Ciepłowniczo-Energetyczną Jaworzno III sp.
z o.o. O garść informacji poprosiliśmy kierownika działu handlowego spółki Piotra Ziętka, który

przedstawił zręby tego programu.
– Główną zaletą tej ciepłej wody
jest to, że ma stałą temperaturę
niezależnie od tego, ile osób z niej
korzysta. Te urządzenia są na tyle
wydajne, że można zaopatrzyć
w taką wodę wszystkich mieszkańców bloku. Co do ekonomii,
jest to porównywalne z cenami
gazu, natomiast biorąc pod uwagę eksploatację piecyków, przeglądy oraz sam ich zakup, to takie
ciepło wydaje się bezkonkurencyjne – wyjaśnia Ziętek.

informacje
REALIZACJA PLANU REMONTÓW W 2019 ROKU W ADS 1
L.P

RODZAJ ROBÓT

ADRES

1

Wymiana obróbek
blacharskich wraz
z częściowym kryciem
dachu

Armii Krajowej 6 (Uchwała Zarządu z dnia
19.06.2019r.)

Sempołowskiej 5

2

Wymiana rynien i rur
spustowych

Sempołowskiej 5
Armii Krajowej 6 (Uchwała Zarządu z dnia
19.06.2019r.)

3

Remont balkonów

wg potrzeb

4

Remont kominów

5

Malowanie klatek
schodowych (wraz
z pomieszczeniami
wspólnymi i piwnicami)

6

Wykonanie chodnika,
utwardzenia terenu,
miejsc postojowych
z kostki betonowej

7

Wymiana wodomierzy

8

Wymiana sieci kanalizacji
sanitarnej

9

Wyprowadzenie głównego
zaworu gazu na zewnątrz
budynków

10

Mała architektura

11
12

Rezerwa (Uchwała
Walnego Zgromadzenia
5/2019)
Organizacja i wyposażenie
stanowisk kontenerowych
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Niespodzianka

Mamy dla Was
cztery wejściówki na
Zaduszki
Jazzowe
w klubie Relax. Otrzymają je pierwsze
cztery osoby, które
zadzwonią do redakcji i podadzą hasło
„Zaduszki jazzowe”.
Dziękujemy kierownictwu i pracownikom klubu Relax za
ten prezent dla naszych mieszkańców.

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

informacje

Podziękowania dla Józefa Kurka

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)

Z końcem sierpnia z funkcją dyrektora Wielospecjalistycznego
Szpitala w Jaworznie pożegnał się
Józef Kurek, chirurg z wieloletnim
doświadczeniem w swoim zawodzie. Nie pożegnał się jednak
z pracą - w dalszym ciągu pełni
funkcję chirurga w naszym szpi-

talu. Zarząd Spółdzielni podziękował panu Józefowi za ogrom
pracy, jaki włożył w lepsze funkcjonowanie tak istotnej placówki
w naszym mieście, przy okazji
składając mu życzenia dalszych
sukcesów zawodowych.

dyżury
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Zarządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16-17. 4 listopada będą na Was czekać Mariusz
Dziubanik i Józef Szyndler.
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.

Osiedlowe

05

TO i OWO

aktualności

To oni mają najpiękniejsze balkony i ogródki
1. JAN ZIOMEK

2. DOROTA PODGURSKA

WYRÓŻNIENIE: KAZIMIERZ NAJMAN

2. ANITA ZŁOCKA

1. BARBARA WESTENHOLC

Z przyjemnością informujemy,
że w kategorii najpiękniejszy
ogródek zwycięzcami zostali:
1. miejsce - Jan Ziomek, ul. Armii
Krajowej 6/3
2. miejsce - Dorota Podgurska,
ul. Krzywa 9, oraz Anita Złocka, ul.
Wilcza 40/1
Wyróżnienie - Kazimierz Najman,
al. M. J. Piłsudskiego 12
W kategorii na najpiękniejszy balkon zwyciężyli:
1. miejsce - Barbara Westenholc,
al. M. J. Piłsudskiego 44/10
2. miejsce - Renata Bednarek, ul.
Cegielniana 16/20
3. miejsce - Stanisława Gałecka,
ul. Paderewskiego 44/10
Gratulujemy i życzymy dalszej
energii i chęci do wykonywania
tej trudnej, acz pięknej pracy.
O terminie odbioru nagród poinformujmy laureatów telefonicznie
lub mailowo.

2. RENATA BEDNAREK

3. STANISŁAWA GAŁECKA

informacje

Jak nie dać się okraść? Jest na to kilka sposobów
Wyłącznie od naszej ostrożności
i przezorności zależy, czy będziemy mieli do czego wracać z wakacji, weekendowego wyjazdu
czy choćby wieczornego spaceru.
Brzmi groźnie? Z pewnością nie
bardziej niż wizja utraty niemal
całego majątku i zdemolowany
dom czy mieszkanie. Niedawno lokalna prasa informowała,
że jaworzniccy funkcjonariusze
schwytali seryjnego włamywacza, który w swoim dorobku miał
kilka kradzieży na terenie całego
miasta. Niestety, zawiadomienia

o włamaniach wciąż są chlebem
powszednim jaworznickich śledczych. Metody włamywaczy i złodziei są różne.
Wielu mieszkańców jaworznickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Górnik” pyta wprost: jak uniknąć
włamania lub możliwie ograniczyć jego prawdopodobieństwo?
– Złodzieje nie chodzą w kominiarkach, z workiem na plecach
i łomem w kieszeni. Najczęściej
to ktoś pod przysłowiowym krawatem lub ktoś, kto zupełnie
nie rzuca się w oczy – ostrzega

aspirant sztabowy Michał Nowak z Komendy Miejskiej Policji
w Jaworznie. – Jeśli wyjeżdżamy
na dłużej lub nawet na kilka dni,
pamiętajmy, by poinformować
o tym sąsiadów czy rodzinę. Kogoś, kto będzie mógł czasem
doglądać naszego dobytku, co
zazwyczaj skutecznie odstrasza
ewentualnych włamywaczy, obserwujących nasz dom czy mieszkanie – dodaje Nowak.
Jak zachować się w sytuacji,
kiedy już padniemy ofiarą włamywacza? Przede wszystkim za-

chowajmy spokój i jak najszybciej
wezwijmy na miejsce policję.
W kontakcie z mieszkańcami
osiedli cały czas są dzielnicowi.
Przypominamy, że w ramach
porozumienia zawartego z KMP
Spółdzielnia zapewnia dyżury
dzielnicowych bądź pracowników
służb prewencji, które odbywają
się średnio raz w miesiącu w zasobach poszczególnych Administracji Domów Spółdzielczych,
czyli ADS 1 na Osiedlu Stałym,
ADS 2 w Klubie To i Owo oraz ADS
3 na Podłężu.
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Nowy pomysł na rozwiązanie śmieciowego problemu?
Problem regularnego wywozu i przechowywania śmieci, bioodpadów i odpadów gabarytowych
wciąż zdaje się być jednym z największych problemów mieszkańców i władz Jaworzna.
Zdając sobie z tego sprawę,
Porozumienie Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni Mieszkaniowych postuluje, by pod
patronatem Przewodniczącego
Rady Miasta Jaworzna Tadeusza Kaczmarka powołać zespół
ds. opracowania projektu nowego regulaminu utrzymania
czystości i porządku.
W siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych odbyło się spotkanie
Zarządców z włodarzami miasta. – Zaproponowaliśmy, by
ustalić wspólny regulamin, nie
tylko „urzędniczy”, ale też nasz,
praktyczny. Chcemy w końcu
rozwiązania tych problemów
– podsumowała spotkanie Barbara Runowska, prezes Zarządu Nieruchomości sp. z o.o.
W 2020 r. kończy się współ-

praca z konsorcjum firm, które
aktualnie odpowiedzialne są za
wywóz śmieci z Jaworzna, jak
wiemy, z różnym skutkiem. Porozumienie zarządców chce, na
podstawie swojego doświadczenia, zaproponować skuteczne koncepcje rozwiązania
problemu z odbiorem i samym
przechowywaniem odpadów,
nie tylko dla budynków wielorodzinnych, ale też domów
prywatnych. Jak wyjaśnia Tadeusz Bożek, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”
w Jaworznie: – Czujemy się
odpowiedzialni, by na naszych
osiedlach, którymi zarządzamy,
i w zaprzyjaźnionych wspólnotach odpady były segregowane
w sposób odpowiedni. Dzięki
temu unikniemy problemów
i wymówek w stylu „Tych od-

informacje

5 zasad skutecznego,
ale taniego ogrzewania
Jesień rozgościła się już u nas na dobre. Czasem popada
deszcz, czasem zawieje wiatr. Temperatury też dalekie są od
choćby sierpniowych standardów. Coraz częściej decydujemy
się na uruchomienie ogrzewania w naszych domach i mieszkaniach. To, rzecz jasna, generuje dodatkowe koszty. Często
bardzo wysokie.
Co zrobić, by nie wydawać
majątku na jesiennie i zimowe
ogrzanie domów i mieszkań?
To dość proste: wystarczy pamiętać o 5 podstawowych zasadach! Podpowiada Dariusz
Hrabia ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie.
1. Nie zasłaniamy grzejników!
Kaloryfery nie mogą być zasłonięte meblami czy kotarami. To
zaburza oddawanie ciepła do
pomieszczeń.
2. Wietrzymy krótko, ale intensywnie. Otwarte okno i ogrzewanie włączone na maksimum
to nie jest dobre połączenie.
3. W słoneczne dni odsłaniamy okna! Część energii promieni słonecznych pomoże nam
ogrzać wnętrze mieszkania czy
domu.
4. Sprawdźmy, czy kaloryfer
jest odpowietrzony, czyli rów-

nomiernie rozgrzany na całej
swojej szerokości.
5. Nie wyłączamy ogrzewania
całkowicie! Nawet jeśli wychodzimy z domu na dłużej, unikajmy sytuacji, gdzie całkowicie
wyłączamy ogrzewanie. Zmarnujemy całą masę energii, by
ponownie je rozgrzać.
Wielkim
sprzymierzeńcem
w prawidłowym ogrzewaniu
wnętrz jest ich prawidłowo
funkcjonująca wentylacja. Dodatkowym atutem będą okna
wyposażone w system mikrouchyłu.
Pamiętajmy też, że energia
i ciepło nie biorą się znikąd i zawsze warto je oszczędzać, a odpowiednie stosowanie się do
zaleceń specjalistów uchroni
nas i przed wysokimi kosztami,
i dyskomfortem niedogrzanego
domu czy mieszkania.

padów w tej formie nie da się
wywieźć”. Chcemy stworzyć
nowy regulamin, przyjazny dla
mieszkańców Jaworzna. Chcielibyśmy, by przewodniczący
rady miejskiej przyjął naszą

propozycję, by
wstała.
Czy wspólna
wiąże problem
i bioodpadów?
ję, że tak.

ta komisja poinicjatywa rozwywozu śmieci
Miejmy nadzie-
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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.

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!

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

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

TOMOGRAFIA
KOMPUTEROWA
NIEODPŁATNE BADANIA
W RAMACH NFZ

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

tel. 604 840 451

Awaryjne otwieranie samochodów,
mieszkań, garaży, naprawa stacyjek
samochodowych. Montaż i wymiana
zamków wkładek.
tel. 600 600 235, awaryjneotwieranie24.pl
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
18 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które
należy przesłać pocztą elektroniczną na
adres otio@smgornik-j.pl do 20 listopada.
W temacie prosimy wpisać „Krzyżówka nr
10/2019”. 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
9/2019 otrzymuje pani Elżbieta Burzyńska.
Gratulujemy!

Krzyżówka na listopad

uśmiechnij się
W autobusie tłok.
– No nie pchaj się pan na chama!
– O, przepraszam, nie wiedziałem, z kim mam do czynienia.

Facet zabłądził w lesie. Wykręca z telefonu komórkowego numer 112 i mówi do słuchawki:
– Jestem na grzybach w lesie i zabłądziłem.
– Niech pan krzyczy, może ktoś pana usłyszy.
– Pomooocy, pomooocy!
Zza krzaków wyłazi niedźwiedź grizli i mówi:
– Co się tak wydzierasz, idioto?
– Krzyczę, bo zabłądziłem, boję się i jestem zdenerwowany. Może
ktoś mnie usłyszy i przyjdzie.
– No i przyszedłem, uspokoiło cię to?

reklama
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