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Co zrobiliśmy 
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Przygotowania do świąt idą pełną parą

Zbiórka męskich ubrań dla pod-
opiecznych wspólnoty Betlejem, 
własnoręczne uszyte 72 śliniaki 
dla dzieci z ośrodka Zameczek 

czy 161 pluszaków dla malu-
chów zmagających się z chorobą 
nowotworową: to tylko niektóre 
z elementów, jakie członkowie 

Klubu To i Owo już przygotowali 
na tegoroczne święta Bożego Na-
rodzenia. 

Ciąg dalszy na s. 06
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• W blokach przy ul. Grunwaldzkiej 215 i 219 zamontowano kosze na reklamy.
• Rozpoczęto malowanie klatki schodowej po pożarze w budynku przy al. Piłsudskiego 42.
• Trwa malowanie klatek schodowych przy al. Piłsudskiego 58.
• Zakończono utwardzenie terenu przy ul. Grunwaldzkiej 223.
• Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu na pocztę przy al. Piłsudskiego 27.
• Zamontowano nowoczesne oświetlenie typu LED w blokach przy ul. Wilczej 54 i Towarowej 69.
• Pracownicy Spółdzielni sprawdzają drożność kanałów wentylacyjnych oraz szczelności gazu w mieszkaniach.
• Rozpoczęła się pielęgnacja drzewostanu na Osiedlu Podłęże.
• Zakończono remont tarasów oraz wymianę balustrad przy ul. Towarowej 67 (pierwsza i druga klatka).
• Na parkingu przy ul. Fredry 24 lampę oświetlenia parkowego wymieniono na nowoczesną typu LED.
• W stacji wymienników ciepła przy ul. Grunwaldzkiej 221 została wykonana dodatkowa deratyzacja.
• Zamontowano domofony w blokach przy al. Piłsudskiego 48 (druga klatka), 70 (trzecia klatka) oraz 82 (pierwsza, 
druga i trzecia klatka).
• Zakończyła się wymiana poliwęglanów na zadaszeniach tarasów wynikająca z planu remontów na 2019 r.
• W pierwszej klatce budynku przy al. Piłsudskiego 31 zostały wymienione stalowe liny wraz z kołem napędowym 
dźwigu.
• W blokach przy al. Piłsudskiego 52, 58, 62, 76, 82 i 84 oraz Grunwaldzkiej 219 zamontowano nowoczesne stacje 
wymienników ciepła.
• W mieszkaniach przy al. Piłsudskiego 60/69 i 76/43 przeznaczonych pod wynajem wykonano niezbędne prace 
porządkowe, instalacyjne i budowlane.

informacje

Z życia Administracji Domów Spółdzielczych
• Pracownicy sprawdzają drożność kanałów wentylacyjnych oraz szczelność gazu w mieszka-
niach przy ul. Kalinowej 9 i 15. 

• W piątej klatce budynku przy ul. Kalinowej 10 wykonano nowy domofon.

• Na dachu bloku przy ul. Armii Krajowej 6 zakończono wymianę obróbek blacharskich i rynien. 

• W trzeciej klatce budynku przy ul. Kalinowej 8 wymieniono przykanalik sanitarny. 

• Instalację odgromową naprawiono na dachu bloku przy ul. Kalinowej 6.

• Trwa malowanie klatek schodowych przy ul. Kalinowej 9. 

• Przy ul. Kalinowej 10 naprawiono kanalizację deszczową.

ADS 1

co cw elektryczne gazowe ogólnobudowlane stolarsko-
ślusarskie

utrzymywanie porządku 
na stanowiskach 
kontenerowych

wod-
kan

konserwacje 
stanowiska 

kontenerowego
malowanie

klatek

307 106 377 159 113 245 89 103 9 1

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

• W szóstej klatce budynku przy ul. S.F. Mazur 3 wymieniono zabezpieczenia w głównej rozdzielni prądowej.
• Na wniosek lokatorów bloku przy ul. Zacisze 22 przed klatkami zamontowano dwie ławeczki parkowe.
• Nowe tablice informacyjne zamontowano w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 38. 
• Na klatkach schodowych bloku przy ul. S.F. Mazur 4 zamontowano koryta poziome.
• Przeprowadzono pielęgnacyjną przycinkę drzew rosnących w pobliżu budynków przy ul. Paderewskiego 45-51, 
Grunwaldzkiej 104 i 106 oraz Wandy.
• Trwa malowanie klatek schodowych przy ul. Broniewskiego 5.
• Mieszkańcy ul. Grunwaldzkiej 38 otrzymali klucze do nowej wiaty kontenerowej.
• Zakończono malowanie klatek schodowych przy ul. S.F. Mazur 2 wraz z wymianą skrzynek elektrycznych i upo-
rządkowaniem sieci teletechnicznej.
• Trwają prace termomodernizacyjne na bloku przy ul. Podwale 53-59.
• W budynku przy ul. S.F. Mazur 4 oczyszczono korytarze piwniczne z przedmiotów wielkogabarytowych utrud-
niających lokatorom poruszanie się. 
• Prowadzono czynności zmierzające do ustalenia przyczyn notorycznego przesiąkania wody do bloku przy ul. 
11 Listopada 14.
• Wymieniono pion deszczowy w piątej klatce przy ul. Wandy 56.
• Wykonano uzupełnienie ubytków warstwy ocieplenia pod gzymsem na budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 104 
i 106 oraz 3 Maja 3.
• W bloku przy ul. Grunwaldzkiej 38 wymieniono główną rozdzielnię prądową dla całego budynku wraz z drzwicz-
kami.
• Docieplono stropy piwniczne przy ul. S.F. Mazur 4.
• Zamontowano nowe instalacje domofonowe w budynkach przy ul. Podwale 139 i 153 oraz Glinianej 8 (druga 
klatka).
• Utwardzono teren po kiosku spożywczym przy ul. Podwale 61-69.

ADS 2

ADS 3
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Po niedawnej emisji materiału informującego o ak-
cji montowania domofonów w blokach należących 
do jaworznickiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, 
w oparciu o doświadczenie Administracji Domów 
Spółdzielczych nr 2, wielu mieszkańców pytało nas, 
kiedy przyjdzie pora na ich blok. My niestety takiej 
wiedzy nie posiadamy, ale zapytaliśmy u źródła.

Dla ciekawych: kilka słów o domofonach
aktualności

Jak się okazuje, żeby mieć swój 
domofon, będąc oczywiście 
mieszkańcem zasobów S.M. „Gór-
nik”, trzeba zdobyć przychylny 
głos większości sąsiadów z klatki 
(dokładnie 80%) i stworzyć od-
powiedni wniosek. – Przy jedno-
myślności wśród sąsiadów i odro-
binie skrupulatności w niedługim 
czasie możemy zabezpieczyć 
swoją klatkę schodową i dostęp 
do naszych mieszkań domofo-
nem. Jak wspominaliśmy wcześ-
niej, sprawnie działający system 
spełnia swoje zadanie, ogranicza-
jąc ilość osób przebywających na 
klatce schodowej, osób nierzadko 
przypadkowych, nieoczekiwa-
nych, a nawet niechcianych. Na 
szczęście sama instalacja urzą-
dzeń również nie trwa długo – za-
pewnia Piotr Dygoń ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Górnik”
Przy okazji przypominamy, jak 

ta procedura działa w ADS 2 na 
Osiedlu Podwale. Technologia 
cyfrowa wkracza z impetem w co-
raz to większą ilość zastosowań 
praktycznych. Branża systemów 
zabezpieczeń i kontroli dostępu 
również korzysta z najnowszych 
osiągnięć w tym zakresie, a wraz 
z nią mieszkańcy Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworz-
nie. Domofony działające w tech-
nologii cyfrowej, bo o nich mowa, 
są obecnie coraz lepsze i coraz 
trwalsze. Podstawową zaletą sy-
stemów opartych na cyfrowym 

wybieraniu numerów jest zmniej-
szenie ilości paneli zewnętrznych 
z przyciskami sterującymi sygna-
łem wywołania do lokatora z kilku 
do jednego. W tym rozwiązaniu 
funkcje inteligentnego adreso-
wania wywołania przejęła kla-
wiatura numeryczna wspierana 
mikrokomputerem z odpowied-
nim oprogramowaniem, którego 
zadaniem jest sterowanie praca 
całego systemu.
W trosce o bezpieczeństwo 

mieszkańców i ich mienie w 2017 
r. w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Górnik” powstała procedura 
i zasady określające sposób i za-
kres postępowania przy realizacji 
zadań związanych z montażem 
instalacji domofonowej. Pełną 
treść procedury i zasad można 
znaleźć na stronie internetowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Gór-
nik” w zakładce z pozostałymi re-
gulaminami.
Jak informuje Anita Niemiec 

z ADS 2: – Zgodnie z zasadami 
montażu upoważnieni pracowni-
cy administracji, na prośbę miesz-
kańców danej klatki, przygoto-
wują wniosek o montaż instalacji 
domofonowej. Wniosek ten za-
wiera imienną listę oraz załącznik 
- ofertę wykonawcy. Na dalszym 
etapie wniosek jest sprawdzany 
w dziale członkowsko-prawnym 
i w dziale rozliczeń czynszowych. 
Wniosek ten musi zawierać zgodę 
co najmniej 80% osób mieszkają-

cych w danej klatce oraz nieposia-
dających zadłużeń na mieszkaniu. 
Jest to warunek, po którego speł-
nieniu opłaty za domofon można 
rozłożyć na 6 rat doliczanych do 
czynszu. Istnieje również możli-
wość dokonania jednorazowej 
wpłaty całej należności.
Co dalej? Po sprawdzeniu kwe-

stii formalnych Zarząd Spółdzielni 
zleca montaż domofonu, a wy-
brana przez mieszkańców fi rma 
przystępuje do realizacji. W ra-
mach tych działań w samej ADS 
2 na Podwalu w 2017 r. zamonto-
wano 28 domofonów na klatkach 
schodowych, w 2018 roku 42, 
a w bieżącym roku 18, z czego 4 
montaże są obecnie w trakcie re-
alizacji. Przygotowane i pobrane 
przez lokatorów zostały kolejne 
wnioski z ofertami wykonawcy. 
Czas oczekiwania na założenie 
instalacji domofonowej na klat-
kach zależy przede wszystkich od 
spełnienia wyżej wymienionych 
warunków formalnych. Na dzisiaj 
czas oczekiwania na montaż to 
ok. 2 miesiące, a najbliższy wolny 

termin mamy na koniec stycznia 
2020 r. - dane dotyczą administra-
cji na Osiedlu Podwale.
Samo stworzenie nowej infra-

struktury i instalacja urządzeń 
również przebiegają szybko i, co 
istotne, bez dodatkowych uciążli-
wości dla mieszkańców.
W dalszym ciągu obserwujemy 

zainteresowanie mieszkańców 
montażem domofonów, tym bar-
dziej w obecnym okresie jesien-
no-zimowym, kiedy wielu lokato-
rów skarży się na przybywające 
na klatkach schodowych osoby 
bezdomne. Więcej szczegółowych 
informacji osoby zainteresowane 
mogą uzyskać w administracjach 
właściwych dla adresu zamiesz-
kania.
Domofon, choć może nie jest 

najnowszym dzieckiem techniki, 
to wciąż i bezsprzecznie zapew-
nia wygodę, porządek na klatkach 
schodowych i dodatkowe zabez-
pieczenie naszego mienia przed 
dostępem osób postronnych 
i nieproszonych.

W odpowiedzi na często zada-
wane nam pytanie: Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Górnik”, jako 
doświadczonemu zarządcy nieru-
chomości, znany jest stan porząd-
ków na terenie przylegającym do 
budynków przy poszczególnych 
ulicach. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że w niektórych miejscach 
zdarza się, że sposób uporządko-
wania terenu znacznie odbiega od 
standardów stosowanych przez 
Spółdzielnię w latach poprzednich. 
Jednak narzucone przez gminę 

ograniczenia ilościowe i jakościo-
we w zakresie odbioru odpadów 
biodegradowalnych, uniemożli-
wiają nam utrzymanie porząd-
ku na zadowalającym poziomie. 
Niestety, zarówno Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Górnik”, jak i pozo-
stali zarządcy nieruchomości w Ja-
worznie, muszą dostosować się do 
postawionych przed nami wa-
runków i ograniczeń. Pomimo to 
problem dotyczący zalegających 
liści był wielokrotnie zgłaszany do 
służb zajmujących się odbiorem 

bioodpadów, a także do instytucji 
nadzorujących odbiór odpadów 
w mieście. Obecny stan rzeczy jest 
wynikiem tego, że mimo starań 
i działań z naszej strony pojemniki 
przeznaczone do gromadzenia liści 
nie zostały podstawione. Dalsze 
działania w tym zakresie ze strony 
Spółdzielni nie mają sensu, gdyż 
wyznaczony przez gminę okres 
odbioru bioodpadów zakończył się 
30 listopada i po tym dniu dalsze 
zamówienia wywozu bioodpadów 
nie są już realizowane.

Dlaczego już nie grabimy?
informacje
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REALIZACJA PLANU REMONTÓW W 2019 ROKU W ADS 3
L.P RODZAJ ROBÓT ADRES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1. Remont kominów

Al. Piłsudskiego 24 

Al. Piłsudskiego 33 

Al. Piłsudskiego 35 

Al. Piłsudskiego 52 

Al. Piłsudskiego 62  

Wilcza 40   

2. Montaż zadaszeń balkonów ostatniej 
kondygnacji

Podłęże I, II, III  

3.
Malowanie klatek schodowych 

(wraz z pomieszczeniami wspólnymi 
i piwnicami)

Al. Piłsudskiego 48   

Al. Piłsudskiego 50   

Al. Piłsudskiego 58   

Al. Piłsudskiego 70    

Wilcza 40   

4.
Wykonanie chodnika, utwardzenia 

terenu,  miejsc postojowych z kostki 
betonowej

Al. Piłsudskiego 54 - II etap (Uchwała 366/19/
FR.A i B/2019)

  

Wilcza 40 

5. Wymiana instalacji wod -kan 

Al. Piłsudskiego 62   
Al. Piłsudskiego 76  
Al. Piłsudskiego 25 
Al. Piłsudskego 58    

Al. Piłsudskiego 60 (Uchwała Zarządu 386/20/FR.A/2019)   

6. Wymiana wodomierzy

Al.. Piłsudskiego 12, 24, 25, 37, 42, 70, 84



Wilcza 28, 30, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58
Leśna 76, 78, 80, 84

Brodzińskiego 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
Fredry 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Towarowa 42, 63, 67, 69, 71, 73, 77
lokale użytkowe

7. Wymiana lub czyszczenie zadaszeń 
tarasów z poliwęglanu Podłęże I, II, III  

8. Wymiana drzwi wejściowych do klatek 
schodowych

Podłęże I, II, III  

9. Remont przewodów wentylacyjnych wg potrzeb wg potrzeb

10. Wyprowadzenie głównego zaworu gazu 
na zewnątrz budynków 

Podłęże I, II III    

11.
Wykonanie nawodnionej instalacji 

p-poż (Uchwała Walnego Zgromadzenia 
5/2019)

Podłęże I, II     

12. Rezerwa (Uchwała Walnego 
Zgromadzenia 5/2019)

Uchwała Zarządu 366/19/FR.A i B/2019, Uchwała 
z 19.06.2019 wg potrzeb

13. Organizacja i wyposażenie stanowisk 
kontenerowych

Uchwała Zarządu 133/7/FR.AiC/2019,  Uchwała 
z 19.06.2019

  

-TERMIN REALIZACJI

informacje

Spotkania konsultacyjne: podsumowanie roku 2019
To już ostatnia odsłona realizacji planu remontów w 2019 r. Na zakończenie przyjrzymy się pra-

com, jakie zostały wykonane w poszczególnych miesiącach w Administracji Domów Spółdzielczych 
nr 3 na Osiedlu Podłęże. W kolejnych miesiącach postaramy się przybliżyć plany remontów, które 
będą realizowane w 2020 r.
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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 informacje

Informacje z posiedzenia 
Rady Nadzorczej

nasi najemcy

Moja Szkoła Rodzenia
Moja Szkoła Rodzenia zaprasza 

na bezpłatne zajęcia, które od-
bywają się na Osiedlu Podwale, 
w bloku przy ul. Grunwaldzkiej 
104. Mogą z nich skorzystać ko-
biety w ciąży od 21. tygodnia, 
chcące jak najlepiej przygotować 
się do porodu i macierzyństwa. 
Ponadto organizowane są tutaj 
również spotkania dla przyszłych 
rodziców, chcących aktywnie 
i świadomie „rozegrać poród” 
i ułatwić sobie start w roli mamy 

i taty. Więcej informacji można 
uzyskać pod numerem telefonu 
606 284 917.

28 listopada odbyło się posiedze-
nie Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Górnik”, podczas 
którego, między innymi, anali-
zowano informację działu tech-
nicznego i nadzoru dotyczącą 
oceny firm realizujących zadania 
na rzecz Spółdzielni w 2019 r. Tę 
informację dział techniczny i nad-
zoru składa co roku na podstawie 
danych uzyskanych po 10 mie-
siącach świadczenia usług przez 
firmy obce. Ocena obejmowała 
27 firm realizujących usługi na 
podstawie złożonych przez Spół-
dzielnię zamówień. 
Przypomnijmy, że sprawy związa-
ne z wyłanianiem firm obcych są 
zawarte w „Regulaminie udziela-
nia zamówień na wykonanie ro-
bót remontowych, usług budow-
lanych i innych usług związanych 
z działalnością Spółdzielni, finan-
sowanych bez udziału środków 
publicznych oraz zakupu materia-
łów i urządzeń Spółdzielni Miesz-
kaniowej »Górnik« w Jaworznie”. 
Na mocy tego regulaminu Zarząd 
Spółdzielni co roku powołuje ko-
misję przetargową składającą się 
z przedstawicieli administracji 

osiedlowych oraz Rad Osiedlo-
wych w roli obserwatorów. Za-
daniem komisji jest przeprowa-
dzenie postępowania mającego 
na celu wybór najkorzystniejszej 
oferty. Postępowania są przepro-
wadzane w oparciu o opracowa-
ną przez dział techniczny i nad-
zoru, zatwierdzoną przez Zarząd, 
specyfikację warunków zamó-
wienia. Opracowanie to zawiera 
przede wszystkim szczegółowo 
określony przedmiot zamówie-
nia, termin realizacji i kryteria oce-
ny ofert, w których oprócz ceny 
uwzględnia się również dotych-
czasowe doświadczenie firmy i jej 
wiarygodność. Komisja, rozpatru-
jąc oferty poszczególnych firm, 
bierze pod uwagę ocenę działu 
technicznego i nadzoru dotyczą-
cą dotychczasowej współpracy 
z firmami co do jakości i terminu 
wykonanych usług. Firmy, któ-
re nie wykazały się wymaganą 
rzetelnością, nie mogą liczyć na 
dobrą ocenę i ponowne zlecenie 
usług. 

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Wojciech Chyła

dyżury

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Za-
rządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 
w godz. 16-17.

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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aktualności

Składniki: 
    • 4 jabłka
    • 2,5 łyżki cukru (najlepiej brą-

zowego)
    • łyżka cynamonu
    • łyżka masła 
    • garść orzechów włoskich lub 

innych

Piekarnik rozgrzewamy do tem-
peratury 180 stopni Celsjusza. 
W miseczce dokładnie miesza-
my cukier, cynamon i roztopione 
masło. Jabłka przecinamy na pół 

i wydrążamy gniazda nasienne. 
Układamy je w naczyniu żarood-
pornym i nakłuwamy widelcem 
miąższ. Do otworów po gniaz-
dach nasiennych wsypujemy po-
kruszone orzechy, a powierzch-
nię jabłek posypujemy mieszanką 
cynamonu, cukru i roztopionego 
masła. Do naczynia wlewamy 
trochę wody, tak, aby przykryła 
ona dno. Całość przykrywamy ka-
wałkiem folii aluminiowej i wsta-
wiamy do piekarnika na ok. 40 
minut. Smacznego!

Co dalej w planach? Oczy-
wiście dalsze przygotowania 
i codzienne zajęcia w klubie. 
Tak wymagający czas poprze-
dzić musi, rzecz jasna, sto-
sowna i pobudzająca poran-
na gimnastyka. Najlepiej taka 
połączona z tańcem. Nowe 
umiejętności taneczne można 
było zweryfikować na parkie-
cie podczas Balu Wolontariu-
sza. Po balu powrót do pracy 
i przygotowania do wigilii dla 
klubowiczów i osób samot-
nych oraz wspólne lepienie 
hurtowych ilości pierogów dla 
ubogich i bezdomnych. Zapla-
nowano też specjalne spot-

kanie z pacjentami jaworzni-
ckiego hospicjum, w czasie 
którego przekazane im zostały 
prezenty.
Członkowie Klubu To i Owo 

zapowiedzieli również wspar-
cie dla charytatywnego kon-
certu na rzecz ośrodka dla 
dzieci w Żywcu. Jak widać, 
pracy jest dużo. Nawet bar-
dzo dużo. Nikt jednak nie na-
rzeka. Jak może nie wszyst-
kim wiadomo, sama troska, 
pomoc i zainteresowanie to 
coraz częściej najcenniejsze 
i najszczersze, co możemy dać 
drugiej osobie.

przepisy czytelników

Jabłuszko pełne 
smaku

Przygotowania do 
świąt idą pełną parą 

Zbiórka męskich ubrań dla podopiecznych wspólnoty Bet-
lejem, własnoręczne uszyte 72 śliniaki dla dzieci z ośrodka 
Zameczek czy 161 pluszaków dla maluchów zmagających się 
z chorobą nowotworową: to tylko niektóre z elementów, jakie 
członkowie Klubu To i Owo już przygotowali na tegoroczne 
święta Bożego Narodzenia. 

Wszystkim tym, którzy lubią zjeść coś na słodko, ale wolą 
lżejszą wersję podwieczorka, pani Ania z Podłęża proponuje 
jabłka pieczone w piekarniku. Na świąteczny stół będą w sam 
raz, a przy okazji cały dom wypełni się cynamonowym, świą-
tecznym zapachem. 
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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

Pasieka „Mój Miód” na Podłężu k/parku 
poleca miody i inne produkty.

tel. 501 247 684

Montaż, ustawianie, serwis anten od 
50 zł., TV-SAT,  anteny, dekodery sklep, 
porady Manhattan Pechnik 

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

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

Zamienię mieszkanie M-4, 3 pokoje na 
mniejsze 2 pokoje na Podłężu (z dopłatą)

tel. 518 330 148

 

  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

TAPICERSTWO
tel. 604 840 451

Usługi szewskie – Bogdan Kasprzyk
Al. Piłsudskiego 30 

tel.  507 749 792

Kupię garaż
 tel. 600 502 159

Kupię garaż
 tel. 793 995 970

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

Tel. 32 621 26 05 / 32 621 26 09
SZPITAL NEFROLUX

Ul. Szpitalna 6, Siemianowice 
Śląskie

Zamienię M 3 (dwa pokoje), 2 piętro 
z windą na większe M 4 

tel. 668 405 282

Sukienki wizytowe – szycie na miarę, 
doradztwo 

tel. 790 755 093

Pomagamy frankowiczom. Jeżeli macie 
Państwo kredyt waloryzowany do 
CHF prosimy o przeslanie umowy do 
bezpłatnej weryfi kacji 

tel. 501 480 660 
k.gradek@departamentodszkodowan.pl
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reklama

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 20 dadzą 
rozwiązanie krzyżówki, które należy przesłać 
pocztą elektroniczną na adres otio@smgornik-j.
pl do 10 stycznia 2020 r. W temacie prosimy wpi-
sać „Krzyżówka nr 12/2019”. Wśród uczestników, 
którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosu-
jemy talon o wartości 50 zł, ufundowany przez 
Prezesa Spółdzielni Macieja Bochenka.
Uwaga! Wysłanie rozwiązania jest jednoznacz-

ne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych dla celów redakcyjnych. Z udziału 
w losowaniu wyłączeni są dłużnicy oraz pracow-
nicy S.M. „Górnik” w Jaworznie.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 11/2019 

otrzymuje pan Marian Miszczyński. Gratulujemy!

krzyżówka na grudzień

uśmiechnij się

Numer zamknięto  16 grudnia 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

Jasio i tata rozmawiają w salonie. Tata mówi do Jasia:
- Jasiu, popatrz na swojego ojca, mądry, inteligentny, a ty głupi jak 

ten stół!
To mówiąc ojciec zastukał w blat. Na to Jasio:
- Ktoś puka!
- Siedź idioto, sam otworzę.

Żona do męża stojącego na wadze:
– Myślisz, że jak wciągniesz brzuch, to ci coś pomoże?
– Tak, będę widział wagę...

– Żona mnie opuściła.
– Kup sobie fl aszkę i zatop żal!
– Nie mogę.
– Nie masz kasy?
– Nie mam żalu.

Mieszkanie, środek nocy. Facet ubrany na czarno, na głowie komi-
niarka, budzi właściciela mieszkania.

Obudzony pyta ze strachem w oczach:
- Kim pan jest?
- Włamywaczem.
- Czemu pan mnie budzi?
- Chciałem o coś zapytać.
- Słucham.
Włamywacz oświetla latarką mieszkanie.

- Pan tak żyje?


