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Mamy nowych  
osiedlowych radnych

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Ja-
worznie za nami. Zebranie odbyło się w rzeczowej i konstruktywnej atmosferze, za co 
dziękujemy członkom, jak i pracownikom Spółdzielni. A co uchwalono?

Czytaj dalej na s. 03

6 LIPCA 2019 PRZYPADA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SPÓŁDZIELCZOŚCI

W piątek 31 maja obradowało 
kolegium Walnego Zgromadze-
nia. W podsumowaniu głosowań 
poszczególnych części zebrania 
członkami Rad Osiedli zostali wy-
brani:
Osiedle Stałe: Wojciech Chyła, 

Mieczysław Danelczyk, Mariusz 
Dziubanik, Stanisław Lisowski, 
Janusz Miedziński, Dariusz Misz-
czyński, Mieczysław Nieużyła oraz 
Magdalena Plewko-Kotynia,
Osiedle Podwale: Kazimierz 

Gwóźdź, Józef Jabłecki, Agata Ku-
rzeja, Krystyna Łaźnia, Tadeusz 
Macek, Piotr Ożarowski, Stani-
sław Rodzik oraz Ewa Ślusarczyk,
Osiedle Podłęże: Michał Bagiń-

ski, Bożena Chechelska, Artur 
Chramiec, Iwona Drożniak, Bog-
dan Kaleta, Rafał Kotwasiński, 
Barbara Lędzka, Elżbieta Moź-
dzierz, Marek Mucha, Antoni Pie-
trewicz, Józef Szyndler oraz Zdzi-
sław Ziarko.
 Kolegium Walnego Zgroma-

dzenia ustaliło, że radca prawny 

Katarzyna Martyka (KT-2904), 
pełniąca funkcję Prezesa Zarzą-
du S.M. „Górnik” w Jaworznie od 
01.01.2018 r. do 19.04.2018 r., 
podobnie jak za 2017, również 
i za 2018 r. obrachunkowy nie 
otrzymała absolutorium. Pozo-
stali członkowie Zarządu otrzy-
mali swoje absolutoria:
Stefania Leks, Wiceprezes Za-

rządu ds. finansowo-księgowych 
- główny księgowy - za okres od 
01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.,

Tadeusz Bożek, Wiceprezes Za-
rządu ds. techniczno-eksploata-
cyjnych, za okres od 12.02.2018 r. 
do 31.12.2018 r.,
Andrzej Zając, Wiceprezes Za-

rządu ds. finansowych, za okres 
od 07.05.2018 r. do 31.12.2018 r.,
Maciej Bochenek, Prezes Za-

rządu Spółdzielni, za okres od 
19.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

 Zarząd S.M. „Górnik” w Jaworznie

Publikujemy komunikat jaworznickiego magistratu.
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informacje

Z życia Administracji Domów SpółdzielczychZ życia Administracji Domów Spółdzielczych
• Przy ul. Kwiatowej 4 jest już nowy chodnik.
• Zakończyło się docieplanie ścian zewnętrznych budynku 
przy ul. Jaśminowej 1-7. 
• Pracownicy sprawdzają drożność kanałów wentylacyjnych 
oraz szczelność gazu w mieszkaniach przy ul. Kalinowej 10.
• W drugiej klatce bloku przy ul. Kalinowej 17 pojawił się 
nowy domofon.
• Wyłaz dachowy w budynku przy ul. Kalinowej 5 doczekał 
się wymiany.
• Przy ul. Klonowej 13 została zlikwidowana piaskownica.
• Teren pod stanowisko kontenerowe przy ul. Cegielnianej 
34 został utwardzony.
• Zakończyła się wymiana wodomierzy w blokach przy ul. 
Kalinowej 3.

ADS 1

co cw elektryczne gazowe ogólnobudowlane stolarsko-
ślusarskie

utrzymywanie porządku 
na stanowiskach 
kontenerowych

wod-kan malowanie
klatek

177 101 476 232 123 264 36 180 2

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

ADS 2

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

ADS 3

• Ruszyło malowanie klatek schodowych przy ul. Grunwaldzkiej 38 wraz z porządkowaniem sieci tele-
technicznej i wymianą skrzynek elektrycznych.
• Trwa malowanie klatek schodowych przy ul. 3 Maja 2.
• Zakończyło się malowanie klatek schodowych i wymiana skrzynek elektrycznych przy ul. Nosala 1.
• Zostało wykonane odwodnienie zewnętrzne terenu placu gospodarczego przy budynku Podwale 53-
59.
• Poprawiła się estetyka wokół stanowisk kontenerowych przy ul. Wandy, Glinianej 5 i S.F. Mazur - ich 
okolice zostały obsadzone krzewami ozdobnymi w gazonach.
• Porządkowane są korytarze piwniczne w bloku przy ul. 3 Maja 1.
• W budynkach przy ul. Drzewianki 6 i Glinianej 8, w związku z upływem terminu legalizacji, zostały wy-
mienione wodomierze.
• Wymieniona została uszkodzona szyba w drzwiach wejściowych do klatki przy ul. 3 Maja 3.
• W piwnicach budynków S.F. Mazur 4 oraz 3 Maja 2 odbyła się dezynfekcja po awarii kanalizacji.
• Dokonane zostało uzupełniające nasadzenie żywopłotów przy ul. Dwornickiego 18a i Nowej 1, 3 oraz 5. 
• Przed drzwiami wejściowymi do klatek w budynku przy ul. Krzywej 13 pojawiły się koszyki na reklamy 
i ulotki.
• Na wniosek mieszkańców pomalowana została ławka przed wejściem do klatki przy ul. 11 Listopada 13.
• Przy ul. Wandy 56-70 miała miejsce kontrola szczelności instalacji gazowej i wentylacji
• Na szczycie budynku przy ul. Nosala 3 zostało zamalowane graffi  ti.

• Przy al. Piłsudskiego 12 została zamontowana nowa wiata śmietnikowa.
• W blokach przy ul. Fredry 18, 24, 26, 28 i 30 oraz Towarowej 42 i 73 wymienione 
zostały wodomierze zimnej wody, w przypadku których w 2019 r. mija termin 
legalizacji.
• Trwa wymiana wodomierzy w budynkach przy ul. Brodzińskiego 17, 19, 21, 23, 
25 i 29, Leśnej 76, 78, 80 i 84 oraz al. Piłsudskiego 42.
• Na terenie Podłęża I, II i III gospodarze domów koszą tereny zielone i przycinają 
żywopłoty.
• W trzeciej klatce bloku przy al. Piłsudskiego 64 został zamontowany domofon.
• We wszystkich piaskownicach na Osiedlu Podłęże jest już świeży piasek.
• Na klatkach schodowych przy ul. Leśnej 78 pojawiło się nowe energooszczęd-
ne  oświetlenie typu LED.
• Dobiega końca malowanie klatek schodowych przy al. Piłsudskiego 48.
• W pierwszej i trzeciej klatce budynku przy ul. Towarowej 69 wymienione zo-
stały wpusty dachowe.
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informacje

Zapłacimy więcej za śmieci…
Więcej informacji w kolejnych wydaniach naszego biuletynu. Źródło: www.um.jaworzno.pl.

źródło: www.um.jaworzno.pl
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Kolorowe były buźki, balo-
ny i malunki na folii, a wielkie 
bańki mieniły się niczym tęcza. 
Organizatorzy zaplanowali kil-
ka godzin intensywnych sza-
leństw. Można było pobawić 
się i czegoś nauczyć - człon-
kowie klubu prowadzili war-
sztaty rękodzieła i pokazywali, 
jak szyć ekologiczne woreczki. 
Były też konkursy i pokazy. 
Wszystko po to, by jak najbar-
dziej umilić dzień wszystkim 
pociechom z okolicy. A ener-
getyzujące pokazy taneczne 
grup z Klubu MCKiS Podłęże 

poderwały do góry nie tylko 
dzieciaki.
O święcie dzieciaków nie za-

pomnieli również właściciele 
sklepów w Pawilonie 72 i nie 
tylko. Na tę okazję przygoto-
wali szereg smakołyków, a pani 
Asia z firmy ubezpieczeniowej 
Uniqua, która mieści się w na-
szym lokalu przy ul. Grunwal-
dzkiej 106, ufundowała soleni-
zantom pysznego arbuza. 
Pięknie dziękujemy za tak zor-

ganizowaną zabawę i już nie 
możemy doczekać się kolejnej!

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

Korytarze, którymi na co dzień snują się klienci skle-
pów, tym razem przemieniły się w kolorową dyskotekę. 
Dzieciaki bawiły się na całego - w końcu był to ich dzień. 
Do wspólnego świętowania zaprosił wszystkich nasz 
Klub To i Owo.

Dzień Dziecka  
w Pawilonie 72
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Po raz drugi mieszkańcy jednej z klatek bloku przy ul. 
Kalinowej 13 mają problem z karaluchami. I po raz ko-
lejny Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” przygotowuje 
się do dezynsekcji części wspólnej budynku. Opryskiwa-
ne będą piwnice, klatki i piony.

informacje

Szczęśliwie w naszej Spółdzielni 
takie sytuacje mają miejsce nie-
zwykle rzadko. Dlaczego o tym 
piszemy? Bo żeby nasze działania 
były skuteczne, ważne jest rów-
nież wspólne działanie wszystkich 
mieszkańców. Brak współdzia-
łania może przynieść odwrotny 
efekt. Zamiast likwidować popu-
lację, przyczynimy się do tego, że 
insektów będzie więcej. A obecne 

temperatury sprzyjają szybkiemu 
namnażaniu karaczanów. 
Zatem apelujemy do zaintereso-

wanych mieszkańców, aby pomi-
mo kosztów, które kształtują się 
w granicach 70 zł, zdecydowali 
się na dezynsekcję w całym bu-
dynku. Takie działanie daje naj-
większe szanse na jednorazowe 
pozbycie się problemu.

Wspólny front przeciwko insektom

dyżury

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Zarządu 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.

ogłoszenie
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przepisy czytelników

Własnoręcznie zrobiony 
sorbet? Czemu nie! 

Tym razem spróbujemy zachęcić Was do przygoto-
wania bardzo prostego deseru, w którym znajduje 
się nutka… bazylii. Znaliście to połączenie? Dzięki 
niej sorbet nabiera wyrazistego, odświeżającego 
charakteru. Dla nas pycha! Za przepis dziękujemy 
pani Monice.

Do przygotowania 
sorbetu potrzebuje-
my:
2 szklanek zblendo-

wanych truskawek,
5 szklanek wody,
2 łyżek soku z cytry-

ny,
czegoś do posłodze-

nia, może być ksylitol, 
stewia itp.,
¼ szklanki posieka-

nej bazylii.

Wodę mieszamy 
z truskawkami, 
doprowadzamy do 

wrzenia i gotujemy 
nie dłużej niż 2 mi-
nuty. Dodajemy sok 
z cytryny, posiekaną 
bazylię i ewentualnie 
dosładzamy do sma-
ku. Po ostudzeniu 
przelewamy do po-
jemnika i wkładamy 
do zamrażarki na 
około godzinę. Po 
upływie tego czasu 
mieszamy sorbet i po-
nownie wkładamy do 
zamrażarki. Najlepiej 
smakuje podany na 
świeżo. Smacznego!

Chcesz wreszcie się usamodzielnić, ale nie masz po-
jęcia, jak zacząć? A może potrzebujesz po prostu nie-
wielkiego, przytulnego mieszkania? Przypominamy, 
że nasza Spółdzielnia organizuje przetargi na najem 
lokali mieszkaniowych. 

W przetargu udział może wziąć 
każdy. Jedyne wymagania to 
wpłata wadium oraz brak zobo-
wiązań fi nansowych wobec Spół-
dzielni. Więcej informacji znaj-
dziecie na stronie internetowej 
S.M. „Górnik”, a jeśli preferujecie 
kontakt osobisty, wszystkiego 
dowiecie się w dziale gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi przy 

ul. Paderewskiego 15, pokój 26.
Stawka wyjściowa czynszu wy-

nosi 5,00 zł/m². Postęp licytacji 
stawki to natomiast 0,50 zł/m². 
Mieszkanie można wcześniej 
obejrzeć, a przetargi odbywają 
się w Administracji Domów Spół-
dzielczych przy ul. Paderewskie-
go 15.

informacje

Szukasz mieszkania? 
Zapraszamy!

uśmiechnij się
Żona do pijanego męża:
– Codziennie pijany przychodzisz, idź na cmentarz, zobacz, ilu mło-

dych ludzi umarło od wódki!
Na drugi dzień mąż tradycyjnie wtacza się do domu i mówi:
– Byłem na cmentarzu, przeczytałem wszystkie szarfy: „Od żony”, 

„Od sąsiadów”, „Od rodziny”, ale nikt od wódki!

– Ty palisz? Od kiedy? 
– Od kiedy mąż wrócił z delegacji i zobaczył peta w popielniczce… 

– Kochanie, masz ochotę wyskoczyć gdzieś wieczorem?
– Chętnie!
– To dobrze, bo zaprosiłem kumpli na mecz. 

Rozmawiają dwie przyjaciółki:
– A ja mam jutro z mężem dzień przymierza i zgody.
– Jak to?
– Normalnie, jedziemy do centrum handlowego, ja przymierzam, 
on się zgadza.
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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

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

tel. 600 600 235, awaryjneotwieranie24.pl

Zamienię mieszkanie 54 m2, 2 pokoje, 2 
piętro, Osiedle Stałe na M2 

tel. 518 699 867

Zamienię 51 m2 na 36 m2 z balkonem 
tel. 516 732 013

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

Praca na produkcji przy pakowaniu od 
zaraz wraz z przewozem pracowniczym. 
Oferujemy również pracę wakacyjną. 

tel. 695 060 536

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.

Agencja Finansowa AMT (rok zał. 2001) 
zaprasza do swojego biura przy ul. Sta-
rowiejskiej 17, oferujemy usługi: PUNKT 
PRZYJMOWANIA OPŁAT – czynsz, gaz, 
energia i inne – opłaty już od 1,80 zł. KRE-
DYTY, CHWILÓWKI – kredyty bankowe 
i pozabankowe.

tel. 501 755 099

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

 

  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 za gotówkę, szybka 
realizacja. 

tel. 576 013 043

Kupię ogródek działkowy na Osiedlu 
Stałym 

tel. 724 126 700

Kupię garaż
 tel. 600 502 159

Numer zamknięto  22 czerwca 2019 r.
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reklama

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 
7 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które 
należy przesłać pocztą elektronicz-
ną na adres otio@smgornik-j.pl do 
20 lipca. W temacie prosimy wpisać 
„Krzyżówka nr 6/2019”. Wśród uczest-
ników, którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie, rozlosujemy talon o war-
tości 50 zł na artykuły spożywcze (bez 
alkoholu) ufundowany przez Macieja 
Bochenka, Prezesa Spółdzielni.
Uwaga! Wysłanie rozwiązania jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dla 
celów redakcyjnych. Z udziału w loso-
waniu wyłączeni są dłużnicy oraz pra-
cownicy S.M. „Górnik” w Jaworznie.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 

5/2019 otrzymuje pan Marek Chruś-
ciel. Gratulujemy!

krzyżówka

Krzyżówka na lipiec

nasi najemcy

Czy wiesz, jak dobrać idealny 
biustonosz dla siebie? Specjali-
styczna porada czeka na Ciebie 
w salonie bielizny Stanikowe Re-
wolucje. Dlaczego właśnie tam 
szukać pomocy?
Brafitting, czyli indywidualny 

dobór biustonosza, polega na 
dobraniu odpowiedniego mode-
lu stanika  do piersi, biorąc pod 
uwagę rozmiar, kondycję biustu 
oraz sylwetkę kobiety. Ważne 
jest indywidualne zmierzenie 
każdej klientki. W ofercie sklepu 

jest wiele rodzajów konstrukcji, 
ale trzeba pamiętać o tym, że 
każda z nich jest dobierana indy-
widualnie do rodzaju piersi. Sze-
roka rozmiarówka misek od A do 
S pozwala nam na dobór idealnej 
konstrukcji, która zapewniam 
komfort i wygodę .
Zapraszamy na bezpłatny 

i profesjonalny dobór biusto-
nosza. Każda osoba, która 
przyniesie ze sobą to wydanie 
biuletynu, otrzyma 20% zniż-
ki.

Stanikowe Rewolucje  
w Pawilonie 72


