
Rok wyd. 2019 nr 3 (237)/2019 r.  ISSN 1506-7890 

napisz do nas: otio@smgornik-j.pl zadzwoń:  535 214 087

TO i OWOTO i OWO
OsiedloweOsiedlowe

Z życia Administracji
Domów Spółdzielczych

Bieżące remonty
s. 02

informacje

informacje

przepisy czytelników

Świąteczny 
przysmak

s. 05
W wersji fit

Dbajmy o to, co 
wspólne

s. 07
Stanowiska
kontenerowe

aktualności

Zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 

obfitości przy 
świątecznym stole, 

smacznego jajka 
oraz wiosennego 

nastroju w rodzinnym 
gronie życzą Rada 

Nadzorcza, Zarząd 
oraz Pracownicy 

Spółdzielni

W długo wyczekiwanym 
przez mieszkańców 
Podłęża Pawilonie 72, 
który zastąpił stary 
Pewex, działalność 
handlowa rozwija się w 
coraz większym tempie.

Czytaj dalej na s. 03

Pawilon 72 na Podłężu kwitnie

Zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 

obfitości przy 
świątecznym stole, 

smacznego jajka 
oraz wiosennego 

nastroju w rodzinnym 
gronie życzą Rada 

Nadzorcza, Zarząd 
oraz Pracownicy 

Spółdzielni



02 TO i OWO
Osiedlowe

informacje

Z życia Administracji Domów SpółdzielczychZ życia Administracji Domów SpółdzielczychZ życia Administracji Domów Spółdzielczych
• Stanowisko kontenerowe przy ul. Kalinowej 23 zostało zamknięte na 
klucz.
• Zakończyła się wycinka drzew na terenie osiedla.
• Pracownicy sprawdzają drożność kanałów wentylacyjnych oraz szczel-
ność gazu w mieszkaniach przy ul. Grunwaldzkiej 272.
• Nowe domofony pojawiły się w czwartej, piątej i szóstej klatce budynku 
przy ul. Kalinowej 3.
• Przy ul. Gagarina 7 i 11 zostały zamontowane kosze na śmieci.
• Wyłaz dachowy w bloku przy ul. Dalekiej 1 doczekał się wymiany.
• Konserwatorzy dokonują okresowych przeglądów instalacji elektrycz-
nych pod względem skuteczności zerowania w mieszkaniach.

ADS 1

co cw elektryczne gazowe ogólnobudowlane stolarsko-
ślusarskie

utrzymywanie porządku 
na stanowiskach 
kontenerowych

wod-kan malowanie
klatek

196 363 188 97 97 274 19 138 35

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

ADS 2

ADS 3

• W budynku przy ul. Grunwaldzkiej 38 zamontowane zostały poziome koryta instalacji te-
letechnicznej.
• Zdewastowane drzwi do wiat śmietnikowych przy ul. S. F. Mazur 4 i Podwale 51-59 są już 
naprawione.
• Wymienionych zostało osiem rozbitych szyb w drzwiach wejściowych do klatek bloków 
przy ul. Podwale 65, 69, 137, 139 i 141 oraz Krzywej 9 (pierwsza i szósta klatka) i 11 (czwarta 
klatka).
• W rejonach ul. Nosala 1 i 3, Paderewskiego 44 oraz Drzewianki 6 miała miejsce przycinka 
drzew.
• Dziury w asfalcie pomiędzy ul. Wandy 68 a 70 zostały uzupełnione.
• Ze szczytu budynku przy ul. Nosala 3 zniknęło graffi  ti.
• Na klatkach schodowych przy ul. Nosala 1 tradycyjne oświetlenie zostało wymienione na 
energooszczędne typu LED. Odbyło się tu także porządkowanie instalacji teletechnicznej.
• W pierwszej, drugiej i piątej klatce przy ul. Broniewskiego 5 zamontowane zostały koryta 
poziome.
• Przy ul. S. F. Mazur 2, 3 i 4 oraz Broniewskiego 5 i 7 odbył się przegląd rozdzielaczy central-
nego ogrzewania.
• Domofony zostały zamontowane w budynkach przy ul. 3 Maja 1 (trzecia klatka),  Krzywej 13 
(druga i trzecia klatka) oraz Nosala 1 (druga klatka).
• Zakończyło się malowanie klatek schodowych przy ul. 3 Maja 1 i 3 wraz z wymianą skrzynek 
rozdzielni elektrycznych, pochwytów i lamp.
• Ruszyły prace przygotowawcze do malowania klatek schodowych przy ul. Nosala 1 wraz 
z uporządkowaniem sieci teletechnicznej.
• Otwory w stropodachach budynków przy ul. Podwale 53-59 i S. F. Mazur 4, przeznaczonych 
w tym roku do termomodernizacji, zostały zabezpieczone.
• Rozpoczęło się docieplanie stropów piwnic przy ul. S. F. Mazur 2. Przy ul. 3 Maja 2 prace 
nadal trwają.

• Zakończył się remont kominów i częściowa naprawa połaci dachowej bloku 
przy al. Piłsudskiego 52.
• Trwa malowanie klatek schodowych przy ul. Wilczej 40.
• Docieplanie stropów piwnicznych w budynku przy al. Piłsudskiego 42 dobie-
gło końca.
• Uruchomiono domofony w blokach przy ul. Grunwaldzkiej 213 (piątka klat-
ka), al. Piłsudskiego 52 (piąta klatka) i 62 (druga klatka), ul. Leśnej 76, Fredry 
30, Towarowej 69 (druga klatka) i Wilczej 42 (trzecia klatka).
• W związku z kontynuowaną na Osiedlu Podłęże przycinką drzew prowadzone 
są prace porządkowe. Ścięte gałęzie są usuwane i wywożone na wysypisko.
• W bloku przy al. Piłsudskiego 50 rozpoczęło się malowanie klatek schodo-
wych.
• Przy ul. Wilczej 42, 46, 52, 54, 56 i 58 wymieniane są wodomierze.
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Czy kiedyś wyrośniemy z wandalizmu?

dyżury

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Zarządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 
16-17. 1 kwietnia czekać na Państwa będą Teresa Karpik i Agata Kurzeja.

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.

Silny wiatr, jaki w weekend 9 i 10 marca nawiedził Jaworzno, pozostawił po sobie wiele zniszczeń nie tylko wśród 
drzewostanu, ale też wśród gospodarstw. Przez cały poniedziałek zarządcy poszczególnych administracji sporządzali 
listy zniszczeń.

Okazuje się, że w nocy z nie-
dzieli na poniedziałek 11 mar-
ca szalał nie tylko wiatr. Na 
Podłężu, przy ul. Grunwal-
dzkiej 229, wandale zniszczyli 
wiatę stanowiska kontenero-
wego. Ktoś celowo i najpraw-
dopodobniej kopiąc w ele-
menty konstrukcji, powybijał 
je z ram. Trudno zrozumieć 
takie zachowanie.
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Górnik” wraz z innymi za-
rządcami i Miejskim Zarzą-
dem Nieruchomości Komu-
nalnych w Jaworznie przez 

kilka lat zajmowała się plana-
mi, kosztorysami, dzierżawą 
terenów i wreszcie budową 
schludnych, zabudowanych 
i zamykanych wiat na stano-
wiska kontenerowe. Są one 
efektem pracy wielu mocno 
zaangażowanych w projekt 
ludzi. Był on bardzo ważny dla 
wizerunku miasta i większego 
komfortu mieszkańców. Tym 
trudniej zrozumieć chęć nisz-
czenia czegoś, co powinno 
przecież cieszyć. Ciężko nam 
to nawet skomentować.

informacje

Pawilon 72 na Podłężu kwitnie
Oprócz przedstawianych przez 

nas wcześniej placówek usłu-
gowych i handlowych mamy 

już nowe, takie jak optyk z naj-
nowszymi modelami okularów, 
miejsce, gdzie zaopatrzymy się 

w wygodny materac, znaną i lu-
bianą piekarnię Czernichów oraz 
coś dla pań - butik z modnymi 

ubraniami.
Każda galeria posiada miejsce, 

gdzie po zakupowym szaleń-
stwie można odpocząć przy 
kawie, ciastku czy nawet pizzy. 
Nie inaczej jest w Pawilonie 72. 
– Można się u nas napić dobrej 
kawy, zjeść smaczną włoską piz-
zę. Stopniowo będziemy wpro-
wadzać makarony, lody – mówi 
właściciel Ryszard Siedlarz.
Największym hitem kawiar-

ni, który zainteresuje nie tylko 
mieszkańców Podłęża, na pew-
no będą lody, i to nie byle jakie. – 
Gdy tylko pogoda pozwoli i ruszy 
produkcja w Bukownie, będzie 
można te lody u nas zjeść – zapo-
wiada właściciel.
W kawiarni przygotowano rów-

nież kącik dla najmłodszych. A to 
też jeszcze nie wszystko. Miłoś-
nicy rywalizacji sportowej mogą 
liczyć na transmisje co ciekaw-
szych widowisk.
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Pani Ania, piękna ekonomistka 
z ul. Grunwaldzkiej 272, od lat 
pasjonuje się teatrem. A od ok. 
roku należy do zespołu teatralne-
go Proscenium, który działa przy 
klubie Relax. Pod bacznym okiem 
reżysera Marcina Milińskiego 
właśnie przygotowuje się do 
spektaklu „Bunia”. Jest to tragiko-
media, która opowiada o włoskiej 
rodzinie na emigracji, której życie 
sprowadza się do zaspokajania 
nienasyconego apetytu tytułowej 

bohaterki. Członkowie rodziny 
bez wyraźnego efektu nieustan-
nie podejmują kolejne próby 
znalezienia pracy i funduszy, skut-
kiem czego są ciągle narastające 
konfl ikty, prowadzące do tragedii. 
Wycieńczona psychicznie rodzina 
planuje pozbyć się niewygod-
nego domownika. Czy im się to 
uda? Zapraszamy do obejrzenia! 
Wstęp wolny (wejściówki do od-
bioru w klubie Relax).

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

Pasje naszych mieszkańców

uśmiechnij się

– Kochanie, postanowiłem, że nigdy więcej nie będę się 
z tobą kłócił.
– Nie no, patrzcie na niego. On postanowił! A mnie pyta-

łeś?!

Mały mól pierwszy raz samodzielnie wyleciał z szafy. Zro-
bił rundkę i wrócił na płaszczyk. Stary mól pyta:
– I jak poszło?
– Chyba dobrze, bo wszyscy klaskali.

Żona skończyła nakładać solidny makijaż i pyta 
męża:
– No i jak? Widać coś?
– Nos ci trochę wystaje.

Turysta zagaduje bacę:
– Baco, macie takiego małego pieska i wieszacie na 

furtce napis „Uwaga pies”?
– A, bo mi go już trzy razy zdeptali...
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Składniki:

• kilogram twarogu chudego 
lub półtłustego,
• 150 g oleju kokosowego,
• 5 ugotowanych żółtek,
• laska wanilii,
• ulubione bakalie w różnych 

proporcjach, np skórka poma-
rańczowa, posiekane suszone 
morele, żurawina, rodzynki, dak-
tyle,
• ok. 300 g ulubionych, posieka-

nych orzechów,
• 30 ml rumu (lub kilka kropelek 

rumowego aromatu),
• naturalny słodzik do smaku, 

np. stewia, ksylitol, erytrytol (lub 
po prostu cukier).

 

Twaróg mielimy minimum 
dwa razy, a najlepiej trzy. Olej 
kokosowy ubijamy z żółtkami 
na puszystą i gładką masę. Do-
dajemy ją do twarogu razem 
z wanilią, bakaliami, rumem 
i słodzimy do smaku. Wszystko 
krótko miksujemy, aż składni-
ki się połączą. Sito o drobnych 
oczkach wykładamy ręcznikiem 
kuchennym i nakładamy do 
środka wcześniej przygotowa-
ną masę. Mocno uklepujemy 
ją łyżką, przykrywamy od góry 
papierowym ręcznikiem, a na 
wierzch kładziemy talerzyk, któ-
ry dodatkowo dociążamy, np. 
kilogramowym opakowaniem 
cukru. Odstawiamy do lodówki. 
Pascha jest gotowa następnego 
dnia. Smacznego!

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, sufity 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, garaży, naprawa stacyjek 
samochodowych. Montaż i wymiana 
zamków wkładek.  

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

Usługi szewskie – Bogdan Kasprzyk 
Al. Piłsudskiego 30 

tel.  507 749 792
Kupię mieszkanie, również zadłużone 

tel. 668 811 259

Kupię garaż
 tel. 600 502 159

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

tel. 793 157 870

Świąteczny przysmak w wersji fit
Święta zbliżają się wielkimi krokami, dlatego warto pomyśleć już o przysmakach, jakie pojawią się w tych pięknych dniach 

na naszych stołach. Jeśli tradycyjnym deserem w Państwa domu jest pascha, proponujemy jej lżejszą, okrojoną z niepo-
trzebnych kalorii wersję. Pani Jasia z Osiedla Podłęże przysłała nam przepis na ten twarogowy, rosyjski deser w odchudzo-
nym wydaniu. My się skusimy, bo twaróg i bakalie co roku goszczą na naszych wielkanocnych stołach.
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Wymienniki ciepła: źródło oszczędności

W maju rusza kolejna edycja konkursu
na najlepiej ukwiecony balkon i ogródek

O to, jak działają i czemu służą wymienniki ciepła, zapytaliśmy specjalistę w tej branży, inż. Dariusza Hra-
biego, kierownika serwisu ciepłowniczego w naszej Spółdzielni.

Od początku maja do końca września po raz kolejny trwać będzie konkurs na najpiękniejszy ogródek i balkon 
w zasobach naszej Spółdzielni. Sporo pracy przed Państwem, ale efekty cieszą oko nawet najwybredniejszych. 
Bo praca, jaką wkładają Państwo w dbanie o tereny zielone, jest tak duża, jak nieoceniona. Nadal jesteśmy 
pod jej ogromnym wrażeniem!

– Likwidujemy grupowe stacje 
wymienników ciepła, a w ich 
miejsce pojawiają się urządzenia 
autonomiczne, przyporządko-
wane tylko do danej nierucho-

mości - indywidualne stacje wy-
mienników ciepła - mówi Dariusz 
Hrabia.
Technologia, w którą od jakie-

goś już czasu inwestuje Spół-

dzielnia, niesie za sobą wiele 
korzyści. Dzięki niej np. lokato-
rzy z najwyższych pięter mają 
dostęp do ciepła o tym samym 
parametrze, co mieszkańcy 
parteru. – Prowadzimy bieżące 
analizy zużycia ciepła, ile potrze-
bujemy ciepła do podgrzania, 
jak wygląda w danej chwili temat 
centralnego ogrzewania, i dosto-
sowujemy się do tego na bieżąco 
– dodaje Hrabia.
Dużym plusem stosowania 

wymienników, o którym nie 
sposób nie wspomnieć, jest też 
oszczędność. – Oszczędzamy 
najzwyczajniej w świecie pie-
niążki lokatorów. Takim trans-
parentnym przykładem będzie 
tegoroczne rozliczenie kosztów 
ciepłej wody użytkowej - udało 
nam się uzyskać zmniejszenie 
kosztów podgrzania każdego 

metra sześciennego wody na 
poziomie 2,40 zł, co w skali całej 
Spółdzielni dało nam prawie 400 
tys. zł oszczędności w stosunku 
do szacowanych kosztów – zdra-
dza specjalista.
Wymienniki ciepła redukują 

koszty związane z ogrzewaniem 
czy zużyciem ciepłej wody, są 
więc nie tylko ekonomiczne, ale 
i ekologiczne.

Regulamin konkursu ogród-
kowego:
1. W konkursie mogą wziąć 

udział członkowie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Górnik” w Ja-
worznie.
2. Konkurs jest organizowany 

w dwóch kategoriach: I - balkony, 
loggie, II - ogródki i kompozycje 
przyblokowe.
3. Aby wziąć udział w konkursie, 

należy wysłać fotografię swo-
jego balkonu, loggie/ogródka 
przyblokowego na adres otio@
smgornik-j.pl w czasie trwania 
konkursu. W treści maila należy 
wpisać dane członka Spółdzielni, 
numer telefonu oraz adres balko-
nu, loggie/ogródka przyblokowe-
go, który został zamieszczony na 
zdjęciu, w celu umożliwienia we-

ryfikacji. Zgłoszenie się do kon-
kursu jest jednoznaczne z wyra-
żeniem zgody na użycie fotografii 
w celach związanych z działalnoś-
cią Spółdzielni.
4. Konkurs trwa od 1 maja do 30 

września.
5. Zwycięzcę konkursu wyłoni 

jury wybrane przez Zarząd Spół-
dzielni.
6. Wyniki konkursu zostaną po-

dane do 30 listopada 2019 r. na 
łamach spółdzielczych mediów.
7. Przewidziane są nagrody dla 

pierwszych trzech miejsc w obu 
kategoriach.
8. Z udziału w konkursie wyklu-

czeni są członkowie Rady Nad-
zorczej i Rad Osiedli oraz pracow-
nicy Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Górnik” w Jaworznie.

Dariusz Hrabia, kierownik serwisu 
ciepłowniczego SM „Górnik”
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informacjenasi najemcy

Życzymy słodkich snów Nieodpłatna 
pomoc 
prawna  
i obywatelska 

O tym, jak ważny jest sen, nie 
trzeba chyba przekonywać niko-
go. A w dużej mierze zależy on 
od materaca, na którym śpimy. 
Brakowało w Jaworznie miejsca, 
w którym można uzyskać facho-
wą poradę i dobrać materac, 
który będzie nam służył przez 
lata. Dlatego z przyjemnością 
informujemy, że w Pawilonie 
72 powstało Centrum Sypialni, 
w którym specjaliści zaproponują 
Państwu idealny materac, dopa-
sowany do Państwa potrzeb. Do 
kompletu dobiorą także wyma-
rzone łóżko tapicerowane lub 
drewniane. Właściciele sklepu 
stawiają na indywidualne podej-
ście do każdego klienta i starają 
się znaleźć odpowiedni produkt 
wraz z odpowiednim rozwiąza-
niem. Zachęcamy do zapoznania 
się z ofertą Centrum Sypialni.

Urząd Miasta Jaworzna infor-
muje, że od 1 stycznia 2019 r. 
mieszkańcy mogą skorzystać 
z nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Każdy, kto nie jest w stanie po-
nieść kosztów pomocy odpłatnej, 
złoży tylko oświadczenie. Usługi 
świadczone będą w wyznaczo-
nych punktach na terenie Jaworz-
na: Śródmieście - ul. Urzędnicza 
11 (pomoc prawna), Podłęże - ul. 
Ławczana 12 (pomoc prawna), 
Osiedlle Stałe - ul. Armii Krajowej 
5 (poradnictwo obywatelskie), 
Szczakowa - ul. Koszarowa 20 
(pomoc prawna).
Od stycznia 2019 r. pod nume-

rem 510 970 680 działa także linia 
telefoniczna służąca do umówie-
nia terminu wizyty w punkcie.

informacje

Aby było dobrze, musimy chcieć wszyscy
W ostatnim wydaniu pisaliśmy o tym, jak nasza Spółdzielnia poradziła sobie z budową oraz zabezpiecze-

niem stanowisk kontenerowych. Proces przemian trwał kilka lat i dziś możemy pochwalić się naprawdę schlud-
nymi, zamykanymi i zadaszonymi stanowiskami kontenerowymi.

Okazuje się jednak, że problem 
rozwiązał się tylko częściowo, 
gdyż nie wszyscy mieszkańcy 
segregują śmieci oraz, co gorsza, 
nawet nie wrzucają ich do konte-
nerów.
Te zdjęcia przysłał nam jeden 

z czytelników, pisząc, że taki 
stan rzeczy panował na stanowi-
sku kontenerowym przy al. Pił-
sudskiego na Osiedlu Podłęże. 
Mimo iż kontenery były niemal 
puste, kartony leżały na ziemi. 
Stanowisko zostało posprzątane 
przez osoby do tego wyznaczo-
ne, od których dowiedzieliśmy 
się, że taka sytuacja zdarza się 
czasem kilka razy dziennie.
Podczas niedawnej rozmowy 

dyrektor Miejskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych 
w Jaworznie Tomasz Jewuła 

mówił nam o dobrym pomyśle 
wszystkich zarządców, aby in-
formacje o zasadach segrego-

wania odpadów umieszczać 
na odwrocie faktur rozliczenio-
wych. Wówczas będzie szansa, 

że w odróżnieniu od ulotek, taka 
informacja nie wyląduje natych-
miast w koszu.
Tymczasem w przypadku wąt-

pliwości co do jakiego kontenera 
wrzucić, należy wcześniej zapo-
znać się z instrukcją umieszczo-
ną na jego boku. Takie informa-
cje są też widoczne przy wejściu 
do stanowiska kontenerowego.
To bardzo ważne, aby praca nad 

utrzymaniem porządku była 
wspólna. Jedna strona, niestety, 
nie jest w stanie go utrzymać bez 
współpracy drugiej. Ponadto na-
leży pamiętać, że przepisy zo-
bowiązują gminę do uzyskania 
pewnego poziomu odzysku, co 
jest niemożliwe bez selektywnej 
zbiórki odpadów.
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krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych 

od 1 do 14 dadzą rozwiązanie krzy-
żówki, które należy przesłać po-
cztą elektroniczną na adres otio@
smgornik-j.pl do 10 kwietnia. W te-
macie prosimy wpisać „Krzyżówka 
nr 3/2019”. 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 zgo-
dy na przetwarzanie danych oso-
bowych dla celów redakcyjnych. 
Z udziału w losowaniu wyłączeni 
są dłużnicy oraz pracownicy S.M. 
„Górnik” w Jaworznie.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżów-

ki nr 2/2019 otrzymuje pan Konrad 
Leyko. Gratulujemy!

reklama

reklama


