
„Osiedlowe To i Owo”: 
Jak ocenia pan współ-
pracę jaworznickich za-
rządców nieruchomości 
z Miejskim Zarządem 
Nieruchomości Komu-
nalnych?

Tomasz Jewuła: Na 
chwilę obec-

ną nasza 
współ-
praca 

wygląda 
dobrze.

Spotykamy się co jakiś czas, żeby 
porozmawiać i ustalić wspólny 
kierunek działania. Oczywiście 
droga nie zawsze jest usłana ró-
żami, ale już przeszliśmy do dys-
kusji merytorycznych. Odrzucili-
śmy na bok wcześniejsze spory, 
jakie się pojawiły. Dzisiaj idziemy 
w dobrym kierunku. Dzięki tym 
wspólnym działaniom zawarto 
kilkadziesiąt umów między gmi-
ną a zarządcami. Myślę, że wszy-
scy zrozumieliśmy, gdzie wcześ-
niej popełnialiśmy błąd i teraz ta 
współpraca wygląda dobrze.
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Dla naszych 
pracowników

Nadal rozmawiamy 
o śmieciach

Ostatnio dużo dzieje się w temacie śmieci w naszym mieście. Również w 
naszych zasobach. O rozmowę i ocenę współpracy Miejskiego Zarządu Nie-
ruchomości Komunalnych w Jaworznie z innymi zarządcami, w tym naszą 
Spółdzielnią, poprosiliśmy jego dyrektora Tomasza Jewułę.

Ważna informacja!
Przypominamy, że od sierp-

nia ubiegłego roku Spółdziel-
nia przekazuje mieszkańcom 
wszelkie informacje dotyczące 
rozliczeń do skrzynek poczto-
wych. W środku odpowiednio 
złożonej koperty znajdzie-
my informację o wysokości 
opłaty i rozliczeniu mediów 

dla danego lokalu. Koperta 
oznaczona jest specjalnym, 
czerwonym napisem UWA-
GA! ROZLICZENIE S.M. „GÓR-
NIK”. Dodatkowo na odwrocie 
znajdziemy przypomnienie o 
sposobie sortowania śmieci w 
Spółdzielni.

aktualności

Czytaj dalej na s. 03
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Z życia Administracji Domów SpółdzielczychZ życia Administracji Domów Spółdzielczych
• Na stanowisku kontenerowym przy ul. Kalino-
wej 23 zostały zamontowane wiaty.
• Trwa wycinka drzew na terenie osiedla.
• Pracownicy Spółdzielni sprawdzają drożność 
kanałów wentylacyjnych oraz szczelność gazu w 
mieszkaniach przy ul. Cegielnianej.
• Rozpoczęło się malowanie klatek schodowych 
przy ul. Kalinowej 3.
• Stanowisko kontenerowe przy ul. gen. F. Ka-
mińskiego zostało zamknięte na klucz.
• Trwa montaż koryt teletechnicznych oraz prze-
noszenie okablowania do nich.
• W budynku przy ul. Kalinowej 21 zakończyły 
się prace malarskie.

ADS 1

co cw elektryczne gazowe ogólnobudowlane stolarsko-
ślusarskie

utrzymywanie porządku 
na stanowiskach 
kontenerowych

wod-kan malowanie
klatek

254 94 485 185 112 422 38 133 36

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

ADS 2

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

ADS 3 • Rozpoczęła się wymiana instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej w bloku przy al. Piłsudskiego 62.
• Zniszczona posadzka przy al. Piłsudskiego 25 zo-
stała wyremontowana.
• Zakończyła się modernizacja sieci przewodowej 
fi rmy Netia we wszystkich budynkach ADS 3.
• Kontynuowana jest pielęgnacyjna przycinka drzew 
na terenie Osiedla Podłęże I, II i III.
• Trwa malowanie klatek schodowych przy ul. Wil-
czej 40.
• Domofony zostały uruchomione w blokach przy al. 
Piłsudskiego 27 (pierwsza klatka), 70 (czwarta klat-
ka) i 84 (pierwsza klatka) oraz przy ul. Towarowej 71 
(pierwsza klatka).
• Ruszyło docieplanie stropów piwnicznych przy al. 
Piłsudskiego 42.

• Trwa malowanie klatek schodowych i porządkowanie sieci teletechnicznej w 
blokach przy ul. 3 Maja 1 i 3.
• Instalacja domofonowa została zamontowana w budynkach przy ul. Krzywej 
9 (piąta klatka), Nosala 1 (piąta klatka) i Paderewskiego 44 (trzecia klatka).
• Rozpoczęło się docieplanie stropów piwnicznych przy ul. 3 Maja 2.
• Z dachów budynków usuwane były lodowe sople i nawisy śnieżne.
• W ramach przygotowań do porządkowania sieci teletechnicznej w bloku przy 
ul. Grunwaldzkiej 38 rozpoczął się montaż poziomych koryt instalacyjnych.
• Zdewastowane drzwi wiaty śmietnikowej przy ul. Broniewskiego 7 są już na-
prawione.
• Ze względu na warunki atmosferyczne na bieżąco konserwowaliśmy instala-
cję centralnego ogrzewania i węzłów c.o.
• Na terenach przyległych do stanowisk kontenerowych prowadzone były pra-
ce porządkowe.
• Po pożarze w piwnicy budynku przy ul. Podwale 55 przewód do WLZ został 
wymieniony, a instalacja elektryczna i wodociągowa naprawiona.
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Porozumienie w wielkim stylu

Nadal rozmawiamy o śmieciach

dyżury

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Zarządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 
16-17. 4 marca czekać na Państwa będą Mariusz Dziubanik i Dariusz Miszczyński.

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.

Zarządcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” i wspólnot mieszkaniowych z Jaworzna podpisali po-
rozumienie o współpracy i przedstawili je prezydentowi Pawłowi Silbertowi na spotkaniu, które od-
było się 12 lutego w urzędzie miejskim.

To ogromny przełom w sto-
sunkach między zarządami. 
Porozumienie o wspólnych 
działaniach dotyczy utrzy-
mania czystości w mieście, 
estetyki stanowisk na odpady 
oraz wywozu odpadów komu-
nalnych, budowy wspólnych 
miejsc postojowych, a także 
opiniowania wszelkich aktów 
prawnych, rozporządzeń i 
uchwał rady miejskiej w zakre-
sie gospodarki odpadami.
Porozumienie wręczył prezy-

dentowi wiceprezes zarządu 
ds. techniczno-eksploatacyj-
nych S.M. „Górnik” Tadeusz Bo-
żek. Na spotkaniu omówiono 
takie kwestie, jak możliwości 
zorganizowania dodatkowych 
wywozów odpadów komu-
nalnych oraz wielkogabary-
towych przez firmę je odbie-
rającą. Zajęto się też formami 
odbioru w gminnym punkcie 
selektywnego zbierania od-
padów ich większej ilości, aby 
nie zalegały na stanowiskach 

obsługiwanych przez zarząd-
ców i spółdzielnie. Ponadto 
poruszono temat prawidło-
wej segregacji odpadów przez 
mieszkańców bloków oraz 
odpowiedniej edukacji dla 
osiągnięcia przez miasto wy-
maganego poziomu odzysku. 
Pochylono się również nad 
problemem bezdomnych na 
stanowisku kontenerowym w 
rejonie ul. Starowiejskiej oraz 
ewentualnego zainstalowania 
tam monitoringu. Omówiono 

także kwestię zagospodaro-
wania terenów pod parkingi, 
w szczególności w rejonie ul. 
Maksymiliana Kolbego w stro-
nę ul. Starowiejskiej.
Zarządcy wyszli z propozy-

cją organizowania cyklicznych 
spotkań z prezydentem lub 
jego przedstawicielami, celem 
omówienia spraw dotyczących 
gospodarki odpadami oraz or-
ganizacji miejsc postojowych.

Jakie są najczęściej wystę-
pujące problemy związane 
z odbiorem odpadów ze sta-
nowisk kontenerowych?
Myślę, że można już śmiało 

powiedzieć, że problem sta-
nowisk kontenerowych udało 
nam się rozwiązać. Na dzień 
dzisiejszy w większości przy-
padków stanowiska są nowe 
i zadaszone. Chcielibyśmy, 
żeby panował na nich większy 
porządek. Z obserwacji, które 
prowadzimy my i firma wybra-
na w drodze przetargu, wyni-
ka, że jedynym problemem 
jest utrzymanie porządku 
na stanowiskach, czyli odpo-
wiednia segregacja odpadów. 
Chcielibyśmy, żeby ta selek-
tywna zbiórka była naprawdę 
selektywna. Podam Państwu 
przykład. Odbieramy odpad 

z kontenerów zielonych, czy-
li tych na szkło. Jedziemy z 
nim do utylizacji, ale nie jest 
on przyjmowany, ponieważ 
po otwarciu samochodu oka-
zuje się, że jest tam wszyst-
ko: szmaty, plastiki, odpady 
zmieszane. Wówczas musimy 
to wywieźć jako odpad zmie-
szany i przez to mamy więk-
sze koszty. I jako miasto nie 
uzyskujemy poziomu odzy-
sku, który mamy zapisany w 
przepisach. W tej chwili to jest 
naszym największym utrapie-
niem.

Czy zauważa pan pozy-
tywne skutki zainicjowanej 
przez Spółdzielnię Mieszka-
niową „Górnik” współpracy 
między zarządcami nieru-
chomości?

Zawsze lepiej rozmawiać niż 
się sprzeczać. Fajne jest to, 
że zarządcy zaczęli prowadzić 
dialog i szukać wspólnych roz-
wiązań. Jest to ciekawa inicja-
tywa, bo z reguły nie szukają 
współpracy. W tym przypad-
ku jest inaczej. Nam też, jako 
gminie, jest łatwiej współpra-
cować ze zorganizowanym 
przedstawicielstwem.

Jakie działania powinni 
podjąć zarządcy nierucho-
mości, aby poprawić jakość 
segregowania śmieci przez 
mieszkańców?
Podejmujemy wspólne dzia-

łania z zarządcami, by namó-
wić mieszkańców, bo przede 
wszystkim to od nich zależy, 
żeby zaczęli segregować swoje 
odpady i zrozumieli, że to dla 

nich jest równie ważne. Podję-
liśmy decyzję, by informacje o 
zasadach selektywnej zbiórki 
wysyłać na kartkach do spół-
dzielni. Na drugiej stronie są 
drukowane rozliczenia za do-
stawy wody, ciepła. Wówczas 
taka kartka raczej nie trafia do 
kosza, tylko zostaje w domu, u 
mieszkańca. Dla mnie najważ-
niejszym jest, żeby zarządcy 
zapewnili odpowiednią ilość 
kontenerów dla poszczegól-
nych odpadów oraz ilości ro-
dzin, które pod dane stanowi-
sko podlegają. Jeżeli chcemy, 
żeby odpady były segregowa-
ne, musimy zapewnić miesz-
kańcom odpowiednią ilość 
koszy. Myślę, że to będzie 
tematem naszych rozmów w 
najbliższym czasie.

Ostatnio dużo dzieje się w temacie śmieci w naszym mieście. Również w naszych zasobach. O roz-
mowę i ocenę współpracy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie z innymi 
zarządcami, w tym naszą Spółdzielnią, poprosiliśmy jego dyrektora Tomasza Jewułę.

Ciąg dalszy ze s. 01
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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 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

Wygraj wejściówki na koncert 
Stanisławy Celińskiej

Z przyjemnością informuje-
my, że mamy dla Państwa dwie 
wejściówki na koncert niezwy-
kłej aktorki i wokalistki Stani-
sławy Celińskiej, który odbę-
dzie się 15 marca o godz. 19 w 
Młodzieżowym Domu Kultury 

przy ul. Inwalidów Wojennych 
2 w Jaworznie. Jak je zdobyć? 
Otrzymają je dwie pierwsze 
osoby, które zadzwonią do nas 
i podadzą hasło „Stanisława 
Celińska”. Czekamy na Pań-
stwa telefony. Powodzenia!

uśmiechnij się

Żona wchodzi do kuchni i widzi swojego męża z łap-
ką na muchy.
– Co ty robisz?
– Łapię muchy!
– No i ile już złapałeś?
– Trzy samce i dwie samice.
– A po czym to poznałeś?
– Trzy były na butelce od piwa, a dwie wisiały na telefo-

nie.

– Wiesz, że Eskimosi mają ponad sto słów na określe-
nie śniegu?
– Ja to mam nawet więcej, jak rano samochód odśnie-
żam.

Byłem z żoną na zakupach w markecie, krą-
żyliśmy między regałami. W pewnym momencie 
żona się zatrzymała i wrzasnęła do mnie:
– Ale z ciebie leń!
Byłem tak zszokowany jej wybuchem, że omal 

nie wypadłem ze sklepowego wózka.
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przepisy czytelników

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 i usługi ślusarskie, naprawa 
i wymiana zamków. 

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

Kupię garaż 
tel. 600 502 159

Usługi szewskie – Bogdan Kasprzyk
Al. Piłsudskiego 30 

tel.  507 749 792
Kupię mieszkanie, również zadłużone 

tel. 668 811 259

Kupię mieszkanie za gotówkę, szybka 
realizacja. 

tel. 576 013 043

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.

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. Jaworz-
no, Al. Piłsudskiego 58. Czynne:Pn – Pt  
900 - 1600

tel. 793 157 870

Sezon na zielone szparagi już tuż tuż. Warto tę okazję 
wykorzystać na przygotowanie aromatycznej zupy, 
którą zaproponowała nam pani Wiola z osiedla Pod-
łęże. My ją znamy, lubimy i nie możemy się doczekać 
pierwszej porcji w tym roku! 

Składniki:
• 0,7 l bulionu warzywnego lub drobiowego,
• ok. 0,5 kg zielonych szparagów,
• łyżka oliwy z oliwek,
• cebula,
• trzy łyżki serka mascarpone lub lżejszej ricotty,
• do smaku: świeżo zmielony, czarny pieprz, sól, ¼ ły-
żeczki gałki muszkatołowej.

Szparagi myjemy i odłamujemy zdrewniałe końcówki. 
Kroimy na małe kawałki. Cebulę po obraniu drobno sie-
kamy. Na rozgrzanej oliwie podsmażamy przez ok. trzy 
minuty główki szparagów. Odkładamy je na bok. Do 
garnka wrzucamy cebulę i podsmażamy do zeszklenia. 
Dodajemy pozostałe szparagi i smażymy kolejne trzy mi-
nuty. Wlewamy bulion i gotujemy ok. 10 minut, do czasu, 
aż szparagi zmiękną. Całość miksujemy na gładki krem, 
dodając w międzyczasie serek mascarpone. Na koniec do-
prawiamy i podajemy z główkami szparagów. Smacznego!

Wiosna na talerzu 
Krem z zielonych szparagów
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Medale za wieloletnią służbę 
dla naszych pracowników

informacje

Czynią dobro cały rok

Ta wzniosła uroczystość odbyła 
się w westybulu Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach. 
Wśród odznaczonych medalami 
za wieloletnią służbę zawodową 
znaleźli się również pracownicy 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Gór-
nik” w Jaworznie. Doceniono też 
pracę emerytowanych już dzisiaj 
pracowników Spółdzielni.
Uroczystość, którą rozpoczęło 

odegranie hymnu narodowego, 
uświetnił występ Orkiestry Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w 
Katowicach.

Odznaczeni pracownicy S.M. 
„Górnik”: Zbigniew Baster, Julian 
Bieniek, Janusz Cichoń, Mariusz 
Cierniowski, Robert Działowy, 
Monika Gocyk, Jacek Gretkowski, 
Patryk Jurgaś, Kazimierz Kocoń, 
Janusz Konowalik, Dariusz Ko-
walczyk, Jacek Łach, Anna Nowak, 
Irena Peła, Marlena Płokita, Ja-
nusz Płoszaj, Jerzy Popęda, Jacek 
Radziszewski, Elżbieta Roczalska, 
Marian Sarota, Iwona Sitarz-Sad-
łocha, Roman Sutor, Jerzy Wójcik, 
Kazimierz Zembala oraz Roman 
Ziobrowski. Gratulujemy!

Ordery Odrodzenia Polski, Krzyże Niepodległości, Srebrne Krzyże Zasługi oraz złote, srebrne i brą-
zowe medale za wieloletnią służbę zawodową 28 stycznia wręczył w imieniu Prezydenta RP wicewo-
jewoda śląski Robert Magdziarz.

O tym, jak wielkie serducha mają wo-
lontariusze Klubu To i Owo, przekonali-
śmy się już dawno. I to nie jeden raz. Ich 
wrażliwość i chęć sprawiania przyjemności 
bliźniemu porusza nas jednak za każdym 
razem jeszcze bardziej. Bo dla nich każda 
okazja na poprawienie komuś humoru 
warta jest pracy, czasu i inwencji twórczej. 
Chapeau bas, kochani!
A grafik lutowych zajęć w klubie jak zwy-

kle wypełniony był po brzegi. Można było 
znaleźć coś dla ciała, ducha i… podniebie-
nia. Poniedziałkowe zajęcia rękodzieła, ak-
tywne wtorki z pilatesem, jogą, gimnasty-
ką i spacerami po zdrowie, komputerowe 
środy, kończące się grami planszowymi, 
czwartki z wolontariatem i piątki z zumbą, 
kącikiem wędrującej książki, spotkaniami 
z psychologiem oraz wspólnym śpiewem 
przy gitarze… na bogato, prawda?
Przypominamy, że aktualny harmono-

gram zajęć dostępny jest na naszej stronie 
internetowej. Istnieje również możliwość 
wynajęcia klubu dla własnych celów.
A może ktoś z Państwa ma jakąś ciekawą 

pasję, hobby, zainteresowanie, którym 
chciałby się podzielić z innymi? Chętnie 
dowiemy się, co sprawia Państwu przy-
jemność. A Klub jest przecież miejscem dla 
Państwa.
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informacje

Skrupulatna praca 
przynosi efekty

 Nasza Spółdzielnia może pochwalić się  coraz mniejszymi rozbieżnościami między wskazaniami 
wodomierzy zbiorczych a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych (lokatorskich). W 2018 r., w 
porównaniu do 2017 r., zmniejszyły się one o 1,3%.

– Na pewno wpływ na to miała 
legalizacyjna wymiana wodo-
mierzy. Wymieniamy je na te 
dużo lepszej klasy z odczytem 
radiowym, który niweluje róż-
nice czasowe między odczytem 
wodomierza głównego a wo-
domierzy indywidualnych – po-
wiedział nam Wojciech Nieć, 
kierownik Administracji Domów 
Spółdzielczych nr 1.

A mowa tu o sporych różnicach 
na wodzie zimnej, bo w tej admi-
nistracji to spadek z 1,7% w 2017 
r. na 0,3% w 2018 r. ADS 2 może 
pochwalić się spadkiem różnic 
między wodomierzami zbiorczy-
mi a indywidualnymi na zimnej 
wodzie o ponad 2%, zaś w ADS 
3 odnotowano dwuprocentowy 
spadek w rozbieżnościach.
– Spółdzielnia praktycznie cały 

czas prowadzi analizy dotyczące 
różnic pomiędzy wodomierzami 
indywidualnymi a zbiorczymi. 
Po przeanalizowaniu tych wyni-
ków bardzo często robimy jesz-
cze kontrole, które pozwalają 
wychwycić niesprawne bądź źle 
działające wodomierze – dodał 
Wojciech Nieć.
W całych zasobach rozbieżno-

ści na zimnej wodzie spadły z 3,1 

do 1,6%, a na zimnej wodzie do 
podgrzania z 3,2 do 2,4%.
Podsumowując całą analizę, 

można stwierdzić, że w większo-
ści budynków rozbieżności mię-
dzy wodą dostarczaną a zużytą 
są na zadowalającym poziomie. 
Jak widać, systematyczna wy-
miana wodomierzy na dokład-
niejsze daje pozytywne i zado-
walające efekty.

nasi najemcy

Stylowy butik w Pawilonie 72
Dobra wiadomość dla wszyst-

kich miłośniczek dobrego sty-
lu. W Pawilonie 72 mamy bu-
tik Lala Love! Sklep prowadzą 
młode, ambitne i bardzo sym-
patyczne dziewczyny, które od 
wielu lat interesują się modą, 
co czyni je idealnymi doradczy-
niami dobrego stylu. W ofercie 
butiku są ubrania polskich i 
włoskich producentów, a roz-
miarówka jest standardowa. 
Sklep czynny jest w tygodniu 
od godz. 9 do 17, a w soboty od 
9 do 15. Aktualną ofertę moż-
na podejrzeć również w inter-
necie, na portalu społecznoś-
ciowym Facebook: @lalalove.
jaworzno. Zapraszamy!
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krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych 

od do dadzą rozwiązanie krzyżów-
ki, które należy przesłać pocztą 
elektroniczną na adres otio@
smgornik-j.pl do 10 marca. W te-
macie prosimy wpisać „Krzyżówka 
nr 2/2019”. Wśród uczestników, 
którzy nadeślą prawidłowe rozwią-
zanie, rozlosujemy talon o wartości 
50 zł na artykuły spożywcze (bez al-
koholu) ufundowany przez Macieja 
Bochenka, Prezesa Spółdzielni.
Uwaga! Wysłanie rozwiązania jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobo-
wych dla celów redakcyjnych. Z 
udziału w losowaniu wyłączeni 
są dłużnicy oraz pracownicy S.M. 
„Górnik” w Jaworznie.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżów-

ki nr 1/2019 otrzymuje pan Maciej 
Dąbrowski. Gratulujemy!

reklama

reklama


