
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie przy al. Tysiąclecia 2-14, działając na 
podstawie art. 39 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze i § 95 ust.1 pkt. 7 Statutu, zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Górnik” w Jaworznie.

Zebrania odbędą się w lokalu Tauron Wydobycie S.A., szyb Piłsudski przy ul. Krakowskiej 6, 24 stycznia 
2018 r. o godz.:

15.30 - członkowie ADS 1 - Osiedle Stałe,
17.00 - członkowie ADS 2 - osiedle Podwale,
18.30 - członkowie ADS 3 - osiedle Podłęże.

Statut Spółdzielni, porządek obrad i stosowny projekt uchwał znajdują się do wglądu i zapoznania się 
przez członków w siedzibie Zarządu Spółdzielni od 2 stycznia.

Ponadto całość dokumentacji dostępna jest w biurach poszczególnych administracji osiedlowych i na 
stronie internetowej www.smgornik-j.pl.

Klub Osiedlowy 
Podwale

Z życia ADS
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Modernizacje, inwestycje, 
remonty

Zapadlisko 
na Podwalu

ogłoszenie
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie zawiadamia, iż 

w związku ze zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w najbliż-
szej informacji o stanie wodomierzy na 31.12.2017 r. zostanie Państwu 
przypisany numer członkowski.
Prosimy o doręczenie załączonych oświadczeń do Administracji Domów 

Spółdzielczych w terminie do 28.02.2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Górnik” w Jaworznie
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informacje

Z życia Administracji Domów Spółdzielczych
• W budynku przy ul. Klonowej 6 poziomy kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej doczekały się wymiany.
• Przy ul. Kalinowej 19 oraz Dalekiej 1, 3 i 5 zostały wycięte drzewa.
• Z budynku przy ul. Partyzantów 38 zniknęło graffiti, a piony desz-
czowe na klatkach schodowych zostały wymienione.
• Chodnik przy ul. Kalinowej 11 i 13 został częściowo wyremonto-
wany.
• Na budynkach przy ul. Gagarina 3, 7 i 11 pojawiły się nowe tablice 
adresowe.
• Zgodnie z decyzją wydziału komunalnego i ochrony środowiska 
jaworznickiego magistratu przy al. Tysiąclecia 2-14 nasadzone zo-
stały drzewa.
• Worki z odpadami biodegradowalnymi z terenów osiedla zostały 
wywiezione.
• Pierwsza klatka budynku przy ul. Kalinowej 5 zyskała nowy do-
mofon.

• Rozpoczęła się modernizacja pionów przeciwpożarowych w budynku przy al. 
Piłsudskiego 31.
• W bloku przy al. Piłsudskiego 41 zakończyła się wymiana poziomej i pionowej 

instalacji wodno-kanalizacyjnej.
• Dobiegł końca remont trzech mieszkań po eksmisjach: przy al. Piłsudskiego 

23/15 i 31/32 oraz ul. Fredry 18/11. Na ich najem został ogłoszony przetarg. 
• Kontynuowana jest pielęgnacyjna przycinka drzew na osiedlu Podłęże I, II i III.
• Oświetlenie wind przy al. Piłsudskiego 23, 27 i 39 zostało wymienione na ledo-

we.
• Biblioteka przy ul. Brodzińskiego 27 zyskała podjazd dla osób niepełnospraw-

nych.
• Konserwatorzy kontynuują przeglądy wentylacji oraz próby szczelności instala-

cji gazowych i elektrycznych. 
• Codziennie monitorowane są stanowiska kontenerowe pod względem czysto-

ści, a zalegające odpady wielkogabarytowe i inne nieczystości na bieżąco są usu-
wane.

• Zakończył się montaż domofonów przy ul. Podwale 69 oraz w pierwszej i drugiej 
klatce bloku przy ul. 11 Listopada 9.
• Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą  pochwytów na poręczach przy ul. 

11 Listopada 13 i 14, Licealnej 2 oraz św. Jana 3 dobiegło końca.
• W związku z zalewaniem piwnic przykanaliki przy ul. 11 Listopada 16 doczekały się 

wyczyszczenia, a w budynkach przy ul. 11 Listopada 14 i 18 zostały wykonane dodat-
kowe otwory wentylacyjne w piwnicach.
• Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy ul. Grunwaldzkiej 106 są już 

wyłożone kostką brukową.
• Teren pod nowe stanowisko kontenerowe przy ul. S. F. Mazur został przygotowany 

i utwardzony. Czekamy na dostarczenie pojemników.
• Adaptacja mieszkania przy ul. Wandy 68 dobiegła końca.
• Przy ul. 3 Maja 3 awaria kanalizacji została usunięta, a przykanaliki instalacji burzo-

wej wyremontowane.
• Na budynkach przy ul. Paderewskiego 45-51, Nosala 3 i Krzywej 13 są już nowe 

tablice adresowe.
• Przy ul. Krzywej 1 zostały posadzone dwa klony.
• Dodatkowe oświetlenie LED pojawiło się na ścianach szczytowych budynków na 

osiedlu Wandy.
• Dziura przed budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 38b doczekała się zabezpieczenia.
• Na stanowiskach kontenerowych zostały zamontowane tablice informacyjne.
• Zapadlisko w terenie zielonym w rejonie budynków przy ul. S. F. Mazur 2 i 4 zostało 

zabezpieczone.
• W mieszkaniach, w których wcześniej nie zastaliśmy właścicieli, przeprowadziliśmy 

uzupełniające kontrole wentylacji.
• Gospodarze domów dokonali odczytów wskazań wodomierzy.

Ads 1

Ads 3

Ads 2
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Ewakuacja to nic innego jak zor-
ganizowane działania zmierzające 
do usunięcia ludzi, zwierząt i mie-
nia z okolic zagrożonych pożarem 
czy inną klęską żywiołową lub 
zdarzeniem losowym, uporządko-
wany ruch osób do bezpiecznego 
miejsca. Do czego zobowiązany 
jest w tej kwestii właściciel budyn-
ku lub terenu? Powinien zapewnić 
osobom przebywającym w obiek-
cie lub na danym terenie bezpie-
czeństwo i możliwość ewakuacji 
oraz ustalić sposoby postępowa-
nia na taki wypadek, by mogły się 
udać w bezpieczne miejsce na ze-
wnątrz budynku lub do sąsiedniej 
strefy pożarowej, bezpośrednio 
albo drogami ewakuacyjnymi: 
poziomymi, jak korytarze, pasa-
że, hole, galerie, oraz pionowymi, 
jak schody i pochylnie. Z każdego 

miejsca w obiekcie, przeznaczo-
nego do przebywania ludzi, za-
pewnia się odpowiednie warunki 
ewakuacji, umożliwiające szybkie 
i bezpieczne opuszczenie strefy 
zagrożonej lub objętej pożarem, 
dostosowane do liczby i stanu 
sprawności osób przebywają-
cych w obiekcie oraz jego funkcji, 
konstrukcji i wymiarów, a także 
zastosowanie technicznych środ-
ków zabezpieczenia przeciwpoża-
rowego.
Postępowanie w czasie ewakua-

cji:
• Zachowajmy spokój i stosuj-

my się bezwzględnie do zaleceń 
władz lokalnych oraz służb ratow-
niczych. Słuchajmy komunikatów 
w mediach.
• W mieszkaniu i gospodarstwie 

ustalmy drogi ewakuacji, jeśli to 

możliwe, przynajmniej dwie. War-
to te drogi sprawdzić przez próbne 
ćwiczenia z nauką zachowania się.
• Informujmy rodzinę, gdzie się 

ewakuować, gdzie wyłączyć gaz, 
prąd i jak zawiadomić ratowników.
• Zabezpieczmy zapas żywności, 

wody i ubrań.
• Zaopatrzmy się w: naładowa-

ny telefon komórkowy, apteczkę 
pierwszej pomocy, butlę gazową, 
latarki oraz radio z zapasem do-
datkowych baterii.
• Utrzymajmy w gotowości sa-

mochód i inny sprzęt mechanicz-
ny, napełnijmy bak.
• Zabierzmy ze sobą dokumenty 

tożsamości, polisy ubezpieczenio-
we, pieniądze, kosztowności.
• Zawiadommy rodzinę i znajo-

mych o miejscu, w które zostali-
śmy ewakuowani.
• Zachowujmy się uważnie i roz-

ważnie, aby jedno nieszczęście, 
które nas dotknęło, nie przerodzi-
ło się w inne.

Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie
Biuro reklamy: 32 615 55 43 
Nakład: 8 500 sztuk

Numer zamknięto  17 stycznia 2018 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.
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Joanna Bochenek - Olińska
Redaktor Naczelna

otio@smgornik-j.pl
535 214 087

 Materiał powstał na podsta-
wie informatora "Postępowanie 
w sytuacjach zagrożeń" wyda-
wanego przez Związek Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP Od-
dział Powiatowy w Jaworznie. 

informacje

Ratuj się, kto może,
czyli kilka słów o ewakuacji

Może być spowodowana pożarem, powodzią czy innym kataklizmem lub, o czym słyszymy w ostatnim 
czasie coraz częściej, alarmem bombowym. W szkołach i miejscach pracy raz lub kilka razy do roku trze-
ba ją przećwiczyć. Sprawdźcie, co powinniście wiedzieć o efektywnej ewakuacji.

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,  
kto jeszcze mógł być z nami

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 24.12.2017 r. 
zmarł

śp. Piotr Kaczmarek
serdeczny kolega, wieloletni pracownik

Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie.

Pogrążonej w żałobie
rodzinie i bliskim

wyrazy głębokiego współczucia
 

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Górnik”
w Jaworznie
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przepisy czytelników

Tłusty czwartek 
w wersji fit

Składniki:
• 200 g mąki owsianej,
• 2 żółtka,
• 100 g jogurtu naturalnego,
• aromat waniliowy,
• szczypta soli,
• 20 g stewii lub ksylitolu w po-

staci pudru (ok. 2 łyżki).

Przygotowanie: Żółtka, jogurt, 
aromat waniliowy, sól i stewię/
ksylitol ubijamy na puszystą 
masę. Dodajemy mąkę i wyra-
biamy ciasto tak długo, aż nie bę-
dzie się kleiło. Odkładamy je pod 

przykryciem na ok 15 minut. Na-
stępnie rozwałkowujemy ciasto 
na grubość mniej więcej 2 mm 
i kroimy na paski o długości ok. 
10 cm. W środku każdego paska 
robimy nacięcie i przewlekamy 
jeden koniec paska przez otwór. 
Faworki pieczemy w piekarniku 
nagrzanym do 180 stopni Cel-
sjusza z funkcją termoobiegu. 
Wystarczy 10 minut i będą go-
towe. Do smaku można faworki 
delikatnie oprószyć zwykłym cu-
krem pudrem, na pewno nam to 
nie zaszkodzi.

Zwyczajny dzień studenta, któ-
ry postanowił, że od początku 
tygodnia zacznie biegać co-
dziennie przed udaniem się na 
uczelnię. Styczniowy poniedzia-
łek, godzina piąta. Dzwoni bu-
dzik. Spod kołdry wydobywa się 
nie do końca cenzuralny okrzyk 
niezadowolenia. Po dwudzie-
stej próbie udaje się sprawić, by 
ustrojstwo zamilkło. Wzrok 
delikwenta pada na okno, 
za którym panuje 
mrok. Tam jest 
zimno, a tutaj 
ciepło. Następuje 
moment wahania. 
Realizacja planu 
zostaje odroczo-
na do jutra. Ale, za-
raz... Zaczynać nowe 
życie od wtorku? Przecież 
w środku tygodnia to aż nie 
wypada! Tym lepiej, przecież 
sport nie zając, nie ucieknie. Za 
tydzień (w porywach do trzech 
miesięcy) operacja „Jogging” na 
pewno zostanie rozpoczęta.
A za trzy miesiące sytuacja się 

powtarza. Zmieniają się jedy-
nie wymówki, którymi student 
usprawiedliwia się przed sobą 
samym. Już i tak wystarczy, że 
musi spędzać pół dnia na nud-
nych wykładach. Może rzuciłby 
to wszystko, żeby móc sypiać do 
południa i grać na komputerze? 
W końcu na brak pieniędzy i tak 
nie narzeka, a dla niego wyższe 
wykształcenie to tylko trzy litery 
przed nazwiskiem.
Życie wspomnianego studen-

ta nie jest trudne. W końcu ma 
wybór: nie musi wyskakiwać z 
ciepłej pościeli. Jest jedynym 
dzieckiem bogatych przedsię-
biorców. Marzy o tym, aby kie-
dyś zostać drugim Armstron-
giem i wierzy, że jego marzenie 
samo się spełni. W tym samym 
czasie, na drugim końcu Pol-
ski, jego rówieśnik zmierza już 
do pracy, aby pomóc mamie w 
utrzymaniu trzech braci. Ma-
rzy o ukończeniu studiów. Jego 
pech polega na tym, że jest naj-
starszym mężczyzną w rodzi-
nie, jego ojciec zmarł w zeszłym 
roku i sumienie nie pozwala 

mu porzucić najbliższych w po-
trzebie. Co ich różni? Marzenie 
pierwszego jest niemal niemoż-
liwe do spełnienia, a zrealizowa-
nie prostego planu wymaga od 
niego jedynie wyczołgania się z 
łóżka godzinę wcześniej niż za-
zwyczaj. Sytuacja drugiego jest 
wręcz odwrotna: gdyby finan-
se rodziny na to pozwalały, nie 

musiałby pracować. Prawie 
wszyscy jego przyjacie-

le mogą teraz z 
dumą nazywać 
się studentami. 

On jednak wytrwa-
le realizuje swój plan, 
co wymaga od niego 
ogromnego poświę-
cenia. Chce, aby cho-

ciaż jego bracia mieli 
w życiu łatwiej od niego.

Dlaczego więc tak trudno 
jest nam podjąć kroki do sa-
modoskonalenia? Może nasze 
życie jest zbyt proste, abyśmy 
docenili szczęście płynące z 
realizacji naszych planów? Nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, 
że coś, co możemy mieć na wy-
ciągnięcie ręki, dla innych jest 
marzeniem, którego nigdy nie 
będą mogli zrealizować. Stu-
dent zapewne zmieniłby się i to 
nie od poniedziałku, a od zaraz, 
gdyby znalazł się w położeniu 
chłopca, który oddałby bardzo 
wiele, aby być na jego miejscu. 
Aby być w stanie pobiec rano 
do parku, a nie pojechać tam 
na wózku inwalidzkim. On na 
pewno wykorzystałby tę szansę 
i byłby szczęśliwy. Podobnie jak 
jego rówieśnik z drugiego koń-
ca Polski. Znienawidzone przez 
rozpieszczane dziecko bogaczy 
studia byłyby spełnieniem jego 
marzenia. Ale to rozpieszczane 
dziecko ma wybór. Może studio-
wać i może biegać, a nie potrafi 
tego docenić. Czy warto więc 
czekać do poniedziałku, jeśli re-
alizacja naszych planów zależy 
tylko od nas?

młodym okiem

Grażyna Bilny-Brandys
III LO w Jaworznie

Od poniedziałku się 
zmienię...

samouczek mieszkańca

Co załatwisz  
w danym dziale  
Spółdzielni? 
Dział rozliczeń czynszowych 

i windykacji:
• naliczanie należności za lokale 

mieszkalne i użytkowe oraz za-
dłużeń z tytułu opłaty za mieszka-
nie i czynszu najmu,
• windykacja należności,
• informacja o możliwości wyj-

ścia z zadłużenia w początkowym 
stadium powstania (tzw. windy-
kacja wewnątrzspółdzielcza),
• zawieranie ugód z dłużnikami,
• naliczanie odsetek od niezapła-

conych należności,
• informacja o możliwości ubez-

pieczenia mieszkania ze składką 
płatną miesięcznie,
• wystawianie najemcom faktur 

z tytułu czynszu najmu,
• informacja w zakresie rozliczeń 

okresowych mediów (woda, cen-
tralne ogrzewanie),

• złożenie oświadczenia o wyso-
kości zaliczek na c.o., c.w., z.w.,
• informacja o możliwościach 

korzystania z dotacji do czynszu 
z Miejskiego Zarządu Nierucho-
mości Komunalnych i Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ja-
worznie,
• potwierdzanie wniosków o do-

datek mieszkaniowy,
• obsługa zleceń stałych (pole-

cenia zapłaty czynszu, umowa 
z PKO BP),
• zgłoszenie zmiany ilości osób 

wpływającej na wysokość opłaty,
• zaświadczenia potrzebne do 

sprzedaży lokalu na rynku wtór-
nym (bank, kancelaria notarialna),
• wydruk blankietów opłat,
• informacja o indywidualnym 

numerze konta do wpłat czynszo-
wych,
• informacja o możliwości dostę-

pu internetowego do obsługi płat-
ności z tytułu opłat za mieszkanie.

Stary rok dokonał żywota, oddając w spadku 
swojemu następcy niezrealizowane przez nas po-
stanowienia. Tak już bywa, że punktem rozpoczę-
cia naszego wielkiego planu jest początek roku, 
miesiąca, tygodnia... Tylko czy zawsze udaje nam 
się wykonać postawione sobie zadanie?

Tłusty czwartek zbliża się wielkimi krokami. 
Po świątecznych kulinarnych szaleństwach 
przepis pani Asi z osiedla Podłęże jest tra-
fiony w punkt. Fitfaworki: delikatne, kru-
che… i w zdrowszej wersji. Warto się skusić.
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Ok. godz. 7.30 o powstaniu 
zapadliska poinformowała te-
lefonicznie gospodyni domów. 
Pracownicy Administracji Do-
mów Spółdzielczych nr 2 udali 
się na miejsce, by potwierdzić 
zgłoszenie. Sprawa została też 
przekazana dyspozytorowi Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Wod-
no-Kanalizacyjnego oraz spółce 
ciepłowniczo-energetycznej z 
prośbą o jak najszybszą kontro-
lę, czy zapadlisko nie powstało 
w wyniku awarii ich sieci. Teren 
został zabezpieczony.
Następnego dnia obie jednostki 

przystąpiły do usuwania awarii 

powstałych prawdopodobnie w 
wyniku osunięcia się ziemi. Pra-
ce nadzorowali i zabezpieczali 
strażacy z Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Jaworznie. Po ich zakończeniu 
Zarząd Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Górnik” zlecił firmie Geo-
solum, mającej doświadczenie 
w tego typu działaniach, wyko-
nanie i opracowanie geofizycz-
nych badań elektrooporowych 
w miejscu powstania deforma-
cji geologicznej. Wyniki badań 
wskazują, że zapadlisko powsta-
ło bezpośrednio pod przebiega-
jącym w pokładzie górniczym 

chodnikiem i niewątpliwie moż-
na uznać to za główną przyczy-
nę jego wystąpienia. Zalegające 
nad niezlikwidowanym dawnym 
chodnikiem skały i grunty mogą 
przemieszczać się do pustki 

poeksploatacyjnej. O dalszych 
pracach będziemy Państwa in-
formować w kolejnych wyda-
niach naszego biuletynu.

ogłoszenia drobne

Awaryjne otwieranie samochodów, 
mieszkań i usługi ślusarskie, naprawa 
i wymiana zamków. 

600 600 235, 
awaryjneotwieranie24.pl.

Kupię mieszkanie kawalerkę lub 2, 3 po-
koje, może być zadłużone, do remontu. 
Płacę gotówką. 

tel. 32 307 21 69

Naprawa telewizorów
tel. 603 898 300

TAPICERSTWO
tel. 32 753 21 65

604 840 451

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  
al. Piłsudskiego 58 zaprasza 9 -16. Szycie 
miarowe, przeróbki i naprawa odzieży. 

tel. 693 770 406.

HALA „TAXI” 
tel. 32 793 83 83

Szybko, tanio, solidnie, 24 h. 

Numer 1 w Jaworznie.
Wspieraj lokalną przedsiębiorczość.

www.hala-taxi.pl

PRACA NA 2 ZMIANY! NOWA STAWKA 
Zadzwoń, napisz oddzwonimy

Tel: 695 060 536
32 324 04 28

bierun@adecco.com
Nie czekaj, zadzwoń już dziś! 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” 
w Jaworznie poszukuje kandydata na 
stanowisko wiceprezesa zarządu ds. tech-
niczno-eksploatacyjnych.
Od kandydatów oczekujemy:
• wyższego wykształcenia (preferowane 

techniczne lub administracyjne),
• udokumentowanego doświadczenia na 

stanowisku związanym z kierowaniem zespo-
łem pracowników,
• wysokich umiejętności interpersonalnych 

i dobrej organizacji pracy,
• dyspozycyjności,
• znajomości obowiązujących w spółdziel-

czości mieszkaniowej aktów prawnych oraz 
zasad i regulacji związanych z funkcjonowa-
niem spółdzielni mieszkaniowej, co będzie 
dodatkowym atutem.
Oferty zawierające list motywacyjny, CV, kse-

rokopie dokumentów potwierdzających kwa-
lifikacje i praktykę zawodową, oświadczenie 
o niekaralności oraz zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w celu rekrutacji pro-
wadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Górnik” w Jaworznie prosimy składać w se-
kretariacie siedziby Spółdzielni przy al. Tysiąc-
lecia 2-14 do 25 stycznia z podaniem telefonu 
kontaktowego.
Z wybranymi kandydatami zostanie prze-

prowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

PRACA DLA KOBIET I MĘŻCZYZN OD ZARAZ
Zadzwoń, napisz SMS oddzwonimy

Tel: 695 060 536
32 324 04 28

bierun@adecco.com
Nie czekaj, zadzwoń już dziś 

Na Podwalu zapadła się ziemia

GŁADZIE BEZPYŁOWE, sufity podwieszane, 
tapetowanie, prace malarskie.  Tanio   
i solidnie. KOMI – PLAST

 tel.  507 53 53 52

Sukienki okazjonalne – szycie na miarę, 
doradztwo w doborze fasonu. 

tel. 790 755 093

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

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 M-3, 51m2, 8 piętro na podobne 
do 4 piętra – może być zadłużone. 

tel. 508 738 303

Tuż po świętach Bożego Narodzenia, 27 grudnia, 
mieszkańcom Podwala ukazał się niecodzienny widok. 
Na terenie zielonym pomiędzy budynkami przy ul. S. F. 
Mazur 2 a 4 pojawiła się wielka dziura w ziemi.

aktualności
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informacje

Rozpoczęliśmy nowy rok w działalności Spółdzielni. Będzie to rok szeroko rozumianych zmian: organi-
zacyjnych, statutowych oraz związanych z kosztami utrzymania i rozliczania zasobów mieszkaniowych.

Zmiany, zmiany, zmiany

Przepisy nowelizacji, które 
przewidziały dla spółdziel-
ni 12 miesięcy na wdrożenie 
zmian, zobowiązują nas do 
zmian w statucie. Ponieważ 

jest to operacja poważna, na-
sza Spółdzielnia przygotowu-
je się do tego metodycznie. 
Jesteśmy zrzeszeni w Regio-
nalnym Związku Rewizyjnym 
Spółdzielni Mieszkaniowych 
z siedzibą w Katowicach, 
gdzie już od listopada ubie-
głego roku trwają prace nad 
jednolitym stanowiskiem 
spółdzielni mieszkaniowych 
uwzględniającym nowy stan 
prawny. Zmiany dotyczące 
członkostwa, postępowanie 
wewnątrzspółdzielcze, pełno-
mocnictwa udzielane przez 
osoby posiadające tytuł do 
lokalu prawnego czy pełno-
mocnictwa do uczestnictwa 
w walnym zgromadzeniu to 
tylko najważniejsze elementy 
zmian w naszym statucie.
Musimy też rozstrzygnąć, 

jak zmienić proces rozliczania 
kosztów utrzymania zasobów 
mieszkaniowych w podziale 
na poszczególne nieruchomo-
ści. Taka operacja będzie wy-

magała innego spojrzenia na 
sposób zarządzania kosztami. 
Dotychczas idea spółdzielni 
przewidywała, że za całość na-
szych zasobów odpowiadamy 
wszyscy i wszyscy się na ich 
utrzymanie składamy. Kolej-
ność i pilność robót oraz pla-
ny gospodarcze i finansowe 
naszej Spółdzielni wpływały 
na realizację poszczególnych 
zadań: termomodernizacje, 
wymianę pionów kanaliza-
cyjnych, nowe wymienniki 
ciepła, dźwigi osobowe, stałe 
czynności konserwacyjne i re-
montowe. W obecnym stanie 
trzeba będzie indywidualnie 
podejść do każdej nierucho-
mości. A budynki w naszych 
zasobach są bardzo różne. 
Mają różne potrzeby, od-
mienną infrastrukturę, są 
w różnym wieku. Do tej pory 
miały podobne opłaty, zróż-
nicowane zasadniczo tylko 
pod względem członkostwa 
w Spółdzielni oraz charaktery-

styki budowlanej, nie pod ką-
tem odmienności kosztów ich 
utrzymania. Teraz przyjdzie 
czas na zróżnicowanie od stro-
ny kosztów. To bez wątpienia 
przyniesie wiele zmian. Opłaty 
eksploatacyjne będą musiały 
zostać skalkulowane na nowo, 
a to, jak przewidujemy, spotka 
się z szerokim oddźwiękiem 
ze strony naszych spółdziel-
ców, jak i mieszkańców, którzy 
nie są członkami Spółdzielni. 
Zatem cały nadchodzący rok 
będziemy się koncentrować 
na tym, by przybliżać Państwu 
zmiany i ich konsekwencje, 
jednocześnie mając nadzieję, 
że spotkamy się ze wzajem-
nym zrozumieniem i szacun-
kiem.

Katarzyna Martyka
Prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Górnik”  
w Jaworznie 

informacje

Przedstawiamy krótkie podsumowanie wyników piątej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 
w obszarach będących w zainteresowaniu Spółdzielni.

Jak głosowaliśmy w ostatniej edycji JBO?

Wystarczyło 19 głosów więcej 
na rzecz projektu pana Walde-
mara Sarleja i mielibyśmy świet-
ny plac zabaw, rekreacji i wypo-
czynku dla dzieci, młodzieży oraz 
seniorów na osiedlu Pańska Góra 
o wartości 75 tys. zł. Szkoda. Ale 
nic straconego! W kolejnej edycji 
ogłaszamy pełną mobilizację.
Pod głosowanie poddano 60 

wniosków, które spełniały wy-
magania formalne i merytorycz-
ne: 49 propozycji do budżetu 
lokalnego i 11 do budżetu ogól-
nomiejskiego. W piątej edycji JBO 
mieszkańcy naszego miasta od-
dali łącznie 24 594 głosy. Liczba 
głosów oddanych elektronicznie: 
7 314. Liczba głosów oddanych 
tradycyjnie: 17 280. Liczba gło-
sów ważnych: 22 595. Liczba gło-
sów nieważnych: 1 999.
Zestawienie wyników w bu-

dżecie ogólnomiejskim: Liczba 
głosów ogółem: 11 023. Liczba 

głosów oddanych elektronicznie: 
3 849. Liczba głosów oddanych 
tradycyjnie: 7 174. Liczba głosów 
ważnych: 10 101. Liczba głosów 
nieważnych: 922.
Zwycięski projekt: „Budowa 

tężni solankowej w Geosferze”. 
Szacunkowe koszty zadania: 1,2 
mln zł. Wnioskodawcy: Jadwiga 
Grzybek, Maria Królikowska, Te-
resa Ptak - 2 392 głosy.
Projekt wspierany przez Spół-

dzielnię: „Leopold - budowa 
parkingu przy ul. Grunwaldzkiej 
(w sąsiedztwie bloków 209 i 215 
oraz przystanku autobusowego 
Leopold)”. Szacunkowe koszty 
zadania: 400 tys. zł. Wniosko-
dawca: Jolanta Bożek - 384 głosy.
Zestawienie wyników w bu-

dżecie lokalnym: Liczba głosów 
ogółem: 13 571. Liczba głosów 
oddanych elektronicznie: 3 465. 
Liczba głosów oddanych tra-
dycyjnie: 10 106. Liczba głosów 

ważnych: 12 494. Liczba głosów 
nieważnych: 1 077.
Obszar nr 17 - Podłęże: Licz-

ba głosów ogółem: 1 119. Liczba 
głosów oddanych elektronicznie: 
752. Liczba głosów oddanych 
tradycyjnie: 367. Liczba głosów 
ważnych: 1 038. Liczba głosów 
nieważnych: 81.
Zwycięski projekt: „Plac 

sprawnościowo-rekreacyjny dla 
dzieci przy Przedszkolu Miejskim 
nr 27”. Szacunkowe koszty za-
dania: 75 tys. zł. Wnioskodawcy: 
Anna Siedlarz-Zawada, Renata 
Gacek, Ewa Szóstak - 397 głosów.
Projekt wspierany przez 

Spółdzielnię: „Centrum formy 
i kondycji w dzielnicy Podłęże 
- budowa siłowni plenerowej 
wraz z zabudową stołu do tenisa 
stołowego przy al. Piłsudskiego 
(w sąsiedztwie bloków 58, 62, 64, 
70). Szacunkowe koszty zadania: 
75 tys. zł. Wnioskodawca: Antoni 

Pietrewicz - 178 głosów.
Obszar nr 15 - Pańska Góra, 

Skałka: Liczba głosów ogółem: 
1 136. Liczba głosów oddanych 
elektronicznie: 168. Liczba gło-
sów oddanych tradycyjnie: 968. 
Liczba głosów ważnych: 1 072. 
Liczba głosów nieważnych: 64.
 Zwycięski projekt: „Budowa 

boiska sportowego na osiedlu 
Skałka - za blokami przy ul. Insu-
rekcji Kościuszkowskiej”. Szacun-
kowe koszty zadania: 75 tys. zł. 
Wnioskodawca: Sebastian Pycia 
- 545 głosów.
Projekt wspierany przez Spół-

dzielnię: „Plac zabaw, rekreacji 
i wypoczynku (dla dzieci, mło-
dzieży i seniorów) na osiedlu 
Pańska Góra”. Szacunkowe kosz-
ty zadania: 75 tys. zł. Wniosko-
dawcy: Waldemar Sarlej, Prze-
mysław Czech - 527 głosów.
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ZARZĄD
al. Tysiąclecia 2-14, 43-603 Jaworzno
Godziny pracy: poniedziałek: 7 - 17 
                          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 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 - 17 
                          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

KLUB OSIEDLOWY PODWALE
ul.  Grunwaldzka 106, 43-600 Jaworzno
telefon: 720 858 998
e-mail: klubseniora@smgornik-j.pl
ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY
ul. Paderewskiego 15, 43-600 Jaworzno
telefon: 32 616 21 78
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

W
ażne num

ery

Klub Osiedlowy Podwale.
Zmiany, zmiany, zmiany... 
czekają nas i tutaj! 

informacje

Uczestniczki zajęć w Klubie Osiedlowym Podwale 
nowy rok rozpoczęły z mocnym postanowieniem, że 
upłynie im on pod znakiem sportu. 

Realizują je w każde wtorkowe 
popołudnie, kiedy to z werwą 
zarzucają na siebie wygodne 
ubrania i poddają się różnym 
wymagającym wariacjom. Ale 
nie tylko sportowy ma być ten 
rok, bo w planach jest również 
zadbanie o ich wewnętrzną, 
uduchowioną stronę. Ale o tym 
w kolejnych wydaniach, bo szy-
kują nam się niemałe zmiany w 
klubie, a co za tym idzie, wiele 
nowych możliwości dla stałych 
i nowych uczestników zajęć, o 
czym wspomniała prezes Kata-
rzyna Martyka podczas spotka-
nia z naszymi seniorkami. Za-

chęcamy do bycia na bieżąco z 
naszą ofertą!
Pierwsze nowości już za nami, 

a są nimi warsztaty z panią Mał-
gorzatą Głowacz, która jest kos-
metologiem z wykształceniem 
medycznym. Swoje wieloletnie 
doświadczenie zdobywała za-
równo w kraju, jak i za granicą, 
co potwierdzają liczne certyfi -
katy i dyplomy. Pani Małgorzata 
prowadzi dla naszych klubowi-
czów bezpłatne wykłady z zakre-
su medycyny estetycznej. Pod-
czas każdego spotkania ma też 
dla nich mały upominek.

dyżury
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie 

Zarządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek mie-
siąca w godz. 16-17. Bogdan Kaleta i Wojciech Chyła cze-
kać będą na Państwa 5 lutego.

Dyżury członków rad osiedli:
Osiedle Stałe - każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 

16-17, siedziba ADS 1, ul. Starowiejska 17;
osiedle Podwale - każdy pierwszy 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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krzyżówka

uśmiechnij się

Litery z pól ponumerowanych od 1 
do 16 dadzą rozwiązanie krzyżówki, 
które należy przesłać pocztą elek-
troniczną na adres otio@smgornik-
-j.pl do 10 lutego. W temacie prosi-
my wpisać „Krzyżówka nr 1/2018”. 
Wśród uczestników, którzy nadeślą 
prawidłowe rozwiązanie, rozlosuje-
my talon o wartości 50 zł na arty-
kuły spożywcze (bez alkoholu) ufun-
dowany przez Macieja Bochenka, 
przewodniczącego Rady Nadzorczej.
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. „Gór-
nik” w Jaworznie.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki 

nr 12/2017 otrzymuje pan Krzysztof 
Kosmalski. Gratulujemy!

Podczas obiadu syn pyta ojca:
– Tatusiu, dlaczego ożeniłeś się z mamą?
Ojciec odkłada widelec, spogląda na żonę i mówi:

– Widzisz? Nawet dziecko tego nie rozumie.– Widzisz? Nawet dziecko tego nie rozumie.

Student do studenta:
– Powtarzałeś coś przed egzaminem?
– Tak.
– A co?
– Będzie dobrze, będzie dobrze...– Będzie dobrze, będzie dobrze...

– Jest pan już całkowicie normalny – psychiatra żegna pacjenta 

opuszczającego szpital po długiej kuracji. – A cóż to? Nie cieszy się 

pan?
– A z czego mam się cieszyć, doktorze? Trzy lata temu byłem Napole-

onem, a dziś jestem nikim.onem, a dziś jestem nikim.

Starszy pan idzie ulicą. Nagle patrzy, na chodniku leży żaba. Pod-

niósł płaza, a ten przemówił ludzkim głosem:
– Jeśli mnie pocałujesz, zamienię się w piękną kobietę.

Mężczyzna po chwili zastanowienia, wkładając żabę do kieszeni:

– W moim wieku wolę mieć gadającą żabę.

– Żona wyrzuciła mnie z domu.
– Za co?!
– Za słabą frekwencję...

nasi najemcy

reklama

Gabinet weterynaryjny

Gabinet weterynaryjny Equus 
mieści się przy al. Piłsudskiego 
33 na osiedlu Podłęże już od 
ośmiu lat. Pani doktor Izabella 
Kopacz-Layer nie tylko opiekuje 
się naszymi domowymi pupi-
lami, ale ratuje życie i zdrowie 
jaworznickich dzikich zwierząt, 
które w wyniku różnych oko-
liczności potrzebują ludzkiej 

pomocy. Serce na dłoni to mało 
powiedziane. Jeże, sarenki, lisy, 
a nawet zagubione kaczki zna-
lazły ratunek u pani Izy. Jak naj-
więcej takich weterynarzy z po-
wołania!
Godziny otwarcia gabinetu: 

poniedziałek, wtorek i czwartek: 
15-18, środa i piątek: 9-12. Nu-
mer telefonu: 600 285 566.


