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Rada Nadzorcza Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Górnik” w Ja-
worznie na posiedzeniu 28 mar-
ca 2019 r. postanowiła przyjąć 
i przedłożyć do zatwierdzenia 
na Walnym Zgromadzeniu 
członków roczne sprawozdanie 
finansowe spółdzielni za 2018 
rok. Uchwała jest wypełnieniem 
zadań statutowych Rady, która 
ma obowiązek badania okreso-
wych sprawozdań finansowych 
sporządzonych przez Zarząd 
Spółdzielni. Decyzja Rady Nad-
zorczej została podjęta w opar-

ciu o opracowaną opinię nie-
zależnego biegłego rewidenta, 
który badał w szczególności: 
bilans, rachunek zysków i strat, 
zmiany w kapitale własnym 
oraz rachunek przepływów pie-
niężnych spółdzielni za rok ob-
rachunkowy 2018.

W swojej opinii biegły rewident 
stwierdza między innymi, że 
sprawozdanie finansowe:
• przedstawia rzetelny i jasny 

obraz sytuacji majątkowej i fi-
nansowej Spółdzielni na dzień 

31 grudnia 2018 r. oraz jej wy-
niku finansowego i przepływów 
pieniężnych za rok obrotowy, 
zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości,
• jest zgodne co do formy i tre-

ści z obowiązującymi Spółdziel-
nię przepisami prawa oraz sta-
tutem Spółdzielni,
• zostało sporządzone na pod-

stawie prawidłowo prowadzo-
nych ksiąg rachunkowych.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Wojciech Chyła

INFORMACJA RADY NADZORCZEJ 
S.M. „GÓRNIK” W JAWORZNIE

aktualności

Nie dopuśćmy
do kolejnych pożarów

W świąteczną noc z 21 na 22 kwietnia, tuż po godz. 2, doszło do bardzo poważnego w skutkach 
pożaru przy al. Piłsudskiego 42. Szczęśliwie nikt nie poniósł obrażeń, ale szkody materialne 
okazały się niezwykle dotkliwe. Całkowitemu zniszczeniu uległo jedno mieszkanie, w mniejszym 
stopniu uszkodzone zostały te sąsiadujące. Czytaj dalej na s. 03
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Z życia Administracji Domów SpółdzielczychZ życia Administracji Domów SpółdzielczychZ życia Administracji Domów Spółdzielczych
• Stanowisko kontenerowe przy ul. Starowiejskiej (obok Biedronki) zostało zamknięte 
na klucz.
• Drzewa powalone przez wiatr na terenie osiedla zostały wycięte i usunięte.
• Pracownicy Spółdzielni sprawdzają drożność kanałów wentylacyjnych oraz szczelność 
gazu w mieszkaniach przy ul. Kalinowej 2 i 4.
• W czwartej, piątej i szóstej klatce budynku przy ul. Kalinowej są już nowe domofony.
• W bloku przy ul. Kalinowej 3 trwa malowanie klatek schodowych.
• Trwają prace związane z montażem koryt teletechnicznych oraz przenoszeniem okab-
lowania do nich.
• Zakończył się remont parkingu przy ul. Kalinowej 11.
•Wyłaz dachowy w budynku przy ul. Dalekiej 3 doczekał się wymiany.
• Konserwatorzy dokonują okresowych przeglądów instalacji elektrycznych pod wzglę-
dem skuteczności zerowania w mieszkaniach.

ADS 1

co cw elektryczne gazowe ogólnobudowlane stolarsko-
ślusarskie

utrzymywanie porządku 
na stanowiskach 
kontenerowych

wod-kan malowanie
klatek

209 87 387 189 92 92 15 115 42

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

• W drugiej klatce bloku przy ul. 3 Maja 3 zamontowany został domofon.
• Trwa malowanie klatek schodowych przy ul. Nosala 1 wraz z porządkowaniem sieci 
teletechnicznej.
• Naprawione zostały zadaszenia nad wejściami do klatek schodowych w budynkach 
przy ul. Wandy, 3 Maja 1 i 3 oraz Nosala 3.
• Docieplanie stropów piwnicznych przy. ul. S. F. Mazur 2 i 3 Maja 2 dobiegło końca.
• Trwają wiosenne przeglądy budynków.
• Przy stanowiskach kontenerowych przy ul. S. F. Mazur oraz Nosala wykonana została 
zabudowa dla odpadów wielkogabarytowych.
• Przy ul. Podwale 153b są już nowe drzwi wejściowe do korytarzy piwnicznych.
• Naprawiony został podest przed wejściem do czwartej klatki przy ul. Nosala 1.
• Wokół budynków przy ul. 11 Listopada 18b, Paderewskiego 44, Podwale 69, Drze-
wianki 6 oraz S. F. Mazur 3 poprawione zostały opaski. Wyrównania doczekał się także 
teren przy tych blokach.
• Prowadzone były prace porządkowe, polegające na wywozie gałęzi oraz krzewów po 
przycince pielęgnacyjnej.
• Przy ul. Urzędniczej 18 rozpoczęła się wymiana wodomierzy.
• Zgodnie z Uchwałą nr VII /79/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie przeprowadzona zosta-
ła deratyzacja w budynkach administrowanych przez ADS 2.

• Przy al. Piłsudskiego 76 trwa wymiana pionów wodno-
-kanalizacyjnych.
• Kontynuowane jest malowanie klatek schodowych w blo-
ku przy al. Piłsudskiego 50.
• W budynkach przy ul. Wilczej 42, 44 i 46 oświetlenie zosta-
ło wymienione na energooszczędne typu LED.
• Domofony zostały zamontowane w budynkach przy al. Pił-
sudskiego 12 ( czwarta klatka) i 54 (czwarta i szósta klatka) 
oraz Wilczej 56 (czwarta klatka).
• Utwardzono teren i położono kostkę brukową pod stano-
wisko śmietnikowe przy al. Piłsudskiego 12.
• Zakończyła się przycinka drzew i krzewów na os. Podłęże 
I,II i III.
• Na wszystkich stanowiskach kontenerowych na os. Pod-
łęże została przeprowadzona przez specjalistyczną firmę 
dezynfekcja wewnątrz śmietników (oprócz pojemników).
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Nie dopuść do powstania pożaru
Pożary budynków mieszkalnych stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Często są bardzo 

dramatyczne w skutkach. Ponadto w wyniku spalania materiałów budowlanych emitowane są niebezpiecz-
ne i toksyczne związki chemiczne. 

• Ostrożnie używaj zastępczych 
źródeł grzewczych, takich jak 
przenośne grzejniki elektryczne, 
gazowe lub piecyki na drewno 
i węgiel. Stosuj się do instruk-
cji ich montażu i obsługi, dbaj 
o prawidłowe funkcjonowanie 
kominów i wentylacji.
• Zabezpiecz materiały łatwo-

palne, mogące ulec zapaleniu 
przy kontakcie z otwartym og-
niem, żarem, a nawet gorącym 
popiołem.
• Użytkuj odpowiednio instala-

cję i urządzenia elektryczne. Nie 
obciążaj ich zbytnio przez pod-
łączanie do jednego gniazdka 
zbyt wielu odbiorników. Stosuj 
odpowiednie nie „watowane” 
zabezpieczenia i używaj roz-
gałęźników z bezpiecznikami. 
Stosuj fachowy montaż instala-
cji odgromowych i dokonuj ich 
przeglądu.
• Chemiczne materiały wybu-

chowe i łatwopalne, jak benzy-
na, rozpuszczalniki, farby i lakie-
ry, trzymaj w pomieszczeniach 
do tego przeznaczonych.
• Stosuj zgodnie z instrukcją wy-

krywacze dymu i tlenku węgla.

Przygotuj rodzinę i współlo-
katorów na wypadek pożaru:
• W mieszkaniu i gospodarstwie 

ustal drogi ewakuacji, w miarę 
możliwości co najmniej dwie. 
Warto te drogi sprawdzać przez 
próbne ćwiczenia z nauką za-
chowania się w pomieszczeniach 
zadymionych przez zakrywanie 
twarzy grubą tkaniną, najlepiej 
zmoczoną w wodzie, i opuszcza-
nie ich w jak najniższej pozycji - 
kucając.
• Zaopatrz swój dom czy go-

spodarstwo w gaśnice, pokaż 
domownikom, jak się nimi po-
sługiwać.
• Naucz, szczególnie dzieci, 

jak wezwać pomoc, wskazując 
adres, palące się przedmioty 
i ewentualnie imię i nazwisko.

• Zapamiętaj i zapisz numery 
alarmowe: ratowniczy 112 lub 
straży pożarnej 998.

Postępowanie w czasie po-
żaru:
• Wyprowadź ze wszystkich po-

mieszczeń domowników w bez-
pieczne miejsce. Zwróć uwagę 
szczególnie na dzieci, które ze 
strachu potrafią chować się tam, 
gdzie ich nie widać, np. pod łóż-
ka, do szafy, pod pościel.
• Staraj się we własnym zakresie 

ugasić ogień w zarodku. Zastosuj 
wodę, gaśnicę lub koc gaśniczy. 
Przy użyciu wody sprawdzaj czy 
to, co gasisz, nie jest pod napię-
ciem elektrycznym.
• Jeżeli pali się na tobie ubranie, 

zatrzymaj się, połóż i obracaj się 
do momentu ugaszenia ognia.
• Gdy pali się tłuszcz, np. na pa-

telni, nigdy nie zalewaj go wodą! 
Zasyp go solą kuchenną lub 
zakryj pokrywką. Zalany wodą 
tłuszcz działa jak bomba, powo-
duje oparzenia skóry i rozprze-
strzenienie się pożaru.
• Gdy pali się w sąsiednim po-

mieszczeniu, sprawdź czy drzwi 
do niego są gorące. Jeżeli tak, nie 
otwieraj ich pod żadnym pozo-
rem.

• Nie staraj się ugasić ognia, któ-
rego nie jesteś w stanie opano-
wać. Twoje bezpieczeństwo jest 
najważniejsze!

Po pożarze:
• Nie wchodź do spalonego 

budynku, jeżeli nie otrzymasz 
zgody od właściwych służb, że 
obiekt jest już bezpieczny.
• Nie włączaj prądu ani gazu.
• Sprawdź czy nie ma oznak 

ognia, dymu lub czy elementy 
konstrukcji pomieszczeń nie są 
osłabione na skutek pożaru.
• Jeżeli inspektor budowlany 

nakaże, ze względu na bezpie-
czeństwo, opuścić budynek lub 
mieszkanie, powiadom policję 
(aby wzięła budynek/mieszka-
nie i pozostawione w nim mienie 
pod ochronę) i zabierz ze sobą 
wszystkie dokumenty oraz nie-
zbędne przedmioty (lekarstwa, 
biżuterię, polisy ubezpieczenio-
we, okulary itp.).
• Gdy twoje mienie jest ubez-

pieczone, skontaktuj się ze swo-
im ubezpieczycielem.
• Wyrzuć wszystkie produkty 

spożywcze, które były narażone 
na dym i płomienie.
• Poinformuj przyjaciół i bli-

skich o swoim nowym miejscu 

pobytu.
• Jeżeli straciłeś swój doby-

tek i potrzebujesz mieszkania, 
skontaktuj się z odpowiednimi 
służbami w gminie lub innymi 
organizacjami, które zajmują się 
pomocą poszkodowanym.

Numer zamknięto  25 kwietnia 2019 r.
„Osiedlowe To i Owo” jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru 
Dzienników i Czasopism pod poz. Pr1197.
Na postawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w „Osiedlowe 
To i Owo” jest zabronione bez zgody wydawcy.

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca nie zamówionych tekstów i zdjęć, zastrzega sobie prawo 
do skracania otrzymanych materiałów, zmiany ich tytułów i innych zmian redakcyjnych w nadsyłanych tekstach.Redakcja: 535 214 087

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

Materiał powstał w oparciu o 
podręcznik wydany przez Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Oddział Miejski w Jaworznie.
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– Szyjemy woreczki ekologiczne 
na owoce, warzywa, słodycze. 
Można ich użyć nawet do prania 
czegoś delikatnego – opowiada 
pani Kazimiera, jedna z klubowi-
czek. – Nacisk jest położony na 
to, żeby jak najwięcej uszyć tych 
woreczków, żeby nie używać folii, 
które zaśmiecają świat – tłuma-
czy pani Maria, również klubo-
wiczka.
W klubie czekają maszyny do 

szycia i niezbędne materiały. Na-
dal trwa też zbiórka firanek. Na-
wet jeśli są już nieco wysłużone 
czy poszarzałe, można je przy-
nosić do siedziby Klubu To i Owo 
przy ul. Grunwaldzkiej 106.
Akcja jest otwarta na wszyst-

kich jaworznian. Jeśli chciałbyś 
mieć taki worek dla siebie czy bli-

skich, możesz zrobić go w klubie 
samodzielnie. Okazja ku temu 
nadarzyła się  podczas oficjalnej 
inauguracji kampanii 27 kwietnia 
na terenie Geosfery. – Naszą wi-
zją jest to, aby nawyk szycia tych 
worków na zakupy przenieść do 
każdego domu, dlatego utworzy-
liśmy tutaj takie stanowisko, na 
którym każda zainteresowana 
osoba może w godzinach pracy 
klubu uszyć sobie taki woreczek 
– mówi Edyta Lesiak z Klubu To 
i Owo.
Panie łączą przyjemne z poży-

tecznym. Wyrabianie przewiew-
nych, ekologicznych woreczków 
to ciekawa forma spędzania 
wspólnie wolnego czasu. Klub To 
i Owo oferuje swoim członkom 
wiele tego typu aktywności.

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

Przyniosły z domów nieużywane już firanki, chwyciły 
za igły, nici i nożyczki. Panie z Klubu To i Owo, działają-
cego przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, prowa-
dzą manufakturę wyrobu ekologicznych worków. Ak-
tualnie rozdały je klubowym partnerom: pracownikom 
Spółdzielni, Urzędu Miejskiego w Jaworznie czy Ośrodka 
Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie. Wszyst-
ko po to, by promować proekologiczne nawyki.

Szyją ekologiczne
woreczki z firanek

dyżury

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Za-
rządu Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 
w godz. 16-17. 6 maja czekać na Was będą iwona Drożniak 
i elżbieta Możdżeń.

Dyżury członków Rad Osiedli:
Osiedle Stałe - każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 16-

17, siedziba ADS 1, ul. Starowiejska 17;
Osiedle Podwale - każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 

16-17, siedziba ADS 2, ul. Paderewskiego 15;
Osiedle Podłęże - każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 

17-18, siedziba ADS 3, al. Piłsudskiego 40.
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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

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 ogródek działkowy na Osiedlu Sta-
łym 

tel. 724 126 700
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.

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

Pyszna zupa dla miłośników łososia
Próbowaliście kiedyś zupy z wędzonym łososiem i ziemniakami? My znamy ją w wersji dość ciężkiej, tłustej i pożyw-

nej, bardziej zimowej niż wiosennej. Jej smak jest bardzo oryginalny, co sprawia, że często wraca się do niej w chłodne 
wieczory. Pani Monika z Osiedla Stałego podesłała nam ostatnio przepis na jej odchudzoną wersję, co bardzo nas w ten 
wiosenny czas ucieszyło. Pani Moniko, bardzo dziękujemy i obiecujemy wypróbować przepis już podczas majówki.

Składniki na 4 porcje:

• 2 opakowania wędzo-
nego łososia (200 g),
• 1 mała cebula i 1 zą-

bek czosnku,
• 1 l bulionu warzywne-

go lub rybnego,
• 2 duże ziemniaki,
• 2 liście laurowe,
• 5 ziaren ziela angiel-

skiego,
• sól i pieprz do smaku,
• 1/2 szklanki mleka lub 

słodkiej śmietany wy-
mieszane z 2 łyżeczkami 
mąki kukurydzianej,
• 1 łyżka świeżego lub 

suszonego koperku.

Na rozgrzanym tłusz-
czu szklimy posiekaną 
cebulę i czosnek, doda-
jemy pokrojone w kost-
kę ziemniaki i chwilkę 
dusimy. W garnku pod-
grzewamy bulion, do-
dajemy warzywa i przy-
prawy, gotujemy ok. 15 
minut. Wykładamy ło-
sosia, dodajemy mleko 
z mąką i gotujemy ok. 
5 minut, aż zupa zgęst-
nieje. Na końcu wsypu-
jemy koperek, gotujemy 
chwilkę. Zupę rozlewa-
my do miseczek. Poda-
jemy np. z kromkami 
bagietki. Smacznego!
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Syzyfowe prace w naszej Spółdzielni

W maju znów rusza konkurs ogródkowy

Nowa szata naszego biuletynu niesie za sobą zmianę nie tylko w wyglądzie, ale również w sposobie po-
strzegania naszych prac. Nie chcieliśmy już pisać o tym, co zostało uszkodzone i w jakich ilościach. Posta-
nowiliśmy, że będziemy chwalić się działaniami naszych administracji, bo każdego dnia wykonują szereg 
prac, które nie zawsze są widoczne „gołym okiem”.

Ten konkurs ma za sobą już kilkadziesiąt edycji 
i co roku startują w nim ogródkowi zapaleńcy. Nie 
jest więc żadnym zaskoczeniem, że ponownie zapra-
szamy naszych członków do wzięcia w nim udziału. 
Obiektem ocen jury będą tradycyjnie pełne kwiatów 
ogródki i balkony.

Konkurs potrwa od początku 
maja do końca września. Udział 
mogą w nim wziąć członkowie 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Górnik”. Aby poddać ocenie 
swój balkon czy ogródek, nale-
ży wysłać jego zdjęcie na adres 
mailowy otio@smgornik-j.pl. 
W treści maila trzeba wpisać 
swoje dane, numer telefonu 

oraz adres miejsca, które wid-
nieje na fotografii.
Nagrody trafią do właści-

cieli trzech najpiękniejszych 
ogródków oraz trzech najład-
niej ukwieconych balkonów. 
Fanów zadbanej roślinności 
nie brak w naszym mieście, 
dlatego zachęcamy do udziału 
w konkursie!

Te dewastacje jednak nadal są, 
niestety. I nadal są bardzo kosz-
towne. W tym wydaniu postano-
wiliśmy dla kontrastu pokazać 
Wam pewne „syzyfowe prace”, 
które codziennie są wykony-
wane w ramach obowiązków 
poszczególnych administracji. 
Syzyfowe, bo często te „celo-
we” uszkodzenia powtarzane 
są z upartością godną lepszej 
sprawy. A czasem są efektem zu-
pełnej bezmyślności. Jednak ja-
kakolwiek nie byłaby przyczyna 
ich powstania, to efekt jest ten 
sam - dodatkowe koszty, które 
mogłyby zostać przeznaczone 
na inne, ważne sprawy.
Uczulamy Was na takie sytu-

acje, szczególnie, jeśli jesteście 
ich świadkami. Jeśli sami nie 
czujecie się na siłach, aby zwró-
cić szkodzącemu uwagę, to za-
dzwońcie do nas, do administra-
cji, i najzwyczajniej dajcie nam 
w porę znać. Poniżej podajemy 
przykłady od jakiegoś czasu zgła-
szane nam przez mieszkańców. 
Przykłady uciążliwych działań, 
psujących efekt dobrej pracy, 
jaką wykonujemy.

ADS 1. Wyremontowany w zeszłym 
roku parking między ul. Kalinową 15 
a 19. Ktoś przejechał po nim pojazdem, 
z którego coś wyciekało, i to w sporych 
ilościach. I tak jeździł… I jeździł… Szkoda, 
bo było tam całkiem przyjemnie.

ADS 2. Stanowisko kontenerowe 
przy ul. Broniewskiego 1 jest no-
torycznie niszczone. Uszkodzone 
drzwi, wyrywane klamki, blokowa-
ne zamki. A wszystko to kosztuje.

ADS 3. Stanowisko kontenerowe przy 
ul. Brodzińskiego jest chyba najczęś-
ciej uszkadzanym w naszych zasobach. 
Każdego miesiąca, czasem po kilka razy, 
jesteśmy zmuszeni wymieniać w nim za-
mek. Najwidoczniej komuś bardzo prze-
szkadza, że drzwi wejściowe zostały za-
mknięte na klucz.
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Zamontujemy balkony mieszkańcom Dalekiej

Rozpoczął się proces dezynfekcji 
stanowisk kontenerowych

Nadeszła wiosna i słonecznych dni przybywa, coraz bardziej doceniamy więc posiadane ogródki, działki 
czy balkony. Już niedługo tymi ostatnimi cieszyć się będą także mieszkańcy kilku bloków przy ul. Dalekiej.

Tyle mówiło się już o wyłudzaniu pieniędzy meto-
dami „na wnuczka” czy „na policjanta”, że przestęp-
cy są zmuszeni popisywać się coraz większą pomy-
słowością. „Na pracownika spółdzielni” to kolejna 
metoda, którą oszuści posługują się, wyłudzając 
pieniądze od starszych osób.

Nasz pomysł spotkał się z apro-
batą mieszkańców, zgłosiło się 
wielu chętnych. Balkony o me-
talowej konstrukcji mają zostać 
dobudowane do trzech bloków. 
Dojdzie do tego, jeżeli tylko zde-
cyduje się na ich montaż przy-
najmniej połowa mieszkańców. 
Jaka technologia ma zostać za-
stosowana? – Balkon jest z profi-
lu zamkniętego z płytą wyłożoną 
matą antypoślizgową. Montaż 
odbywa się przy pomocy tech-
nologii chemicznej, na kołki – 
tłumaczy Paweł Proksa ze Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Górnik” 
w Jaworznie.
Ceny i czas realizacji są uzależ-

nione od tego, ilu mieszkańców 
zdecyduje się z tej inwestycji sko-
rzystać.

Tuż przed Świętami Wielkanoc-
nymi miała miejsce dezynfekcja 
stanowisk kontenerowych na 
osiedlu Podłęże. Zadbaliśmy 
o to, aby czysto i bezpiecznie 
było nie tylko w blokach, ale 
i w kontenerach na śmieci. To 
w nich przecież najłatwiej o poja-
wienie się owadów, gryzoni i in-
nych szkodników.
– Chodzi po prostu o to, aby te 

stanowiska były taką wizytówką. 
Wszystkie stanowiska zamierza-
my zdezynfekować do 1 maja 
– mówi Zbigniew Chmielarz ze 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Gór-
nik” w Jaworznie.
Proces opryskiwania jest szyb-

ki i bezpieczny, stosowane sub-
stancje wpływają tylko na szkod-
niki.
To nie koniec działań, które 

mają na celu czystość i bez-
pieczeństwo obiektów należą-
cych do spółdzielni. – Aktualnie 
przeprowadzamy dezynfekcję 
stanowisk kontenerowych, po-
zostaje tutaj jeszcze kwestia po-
jemników. One są własnością fir-
my AVR, oczekujemy, że wywiąże 
się ona ze swoich obowiązków 

i będzie regularnie te pojemni-
ki dezynfekować – dodaje Zbi-
gniew Chmielarz.
Dezynfekcja na osiedlu Podłę-

że została zakończona. Osied-
le Stałe i Podwale planujemy 
zdezynfekować do 1 maja. Prace 
te są wykonywane w ramach 
wprowadzonej w marcu opłaty 
za obsługę stanowisk kontene-
rowych.

informacje

Uwaga na oszustów!

Dlatego raz jeszcze informu-
jemy: żaden pracownik naszej 
Spółdzielni nie jest upoważ-
niony do osobistego odbioru 
jakichkolwiek opłat. – Pra-
cownicy Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Górnik” w Jaworz-
nie nie mają prawa pobierać 
żadnj gotówki od naszych 
mieszkańców. Jeżeli jakiekol-
wiek usługi są płatne, to jest 
wystawiana faktura za daną 
usługę – mówi Piotr Dygoń 
z S.M. „Górnik”.
Jak upewnić się, że osoba, 

która zapukała do naszych 
drzwi, rzeczywiście repre-
zentuje Spółdzielnię? – Każdy 
pracownik Spółdzielni posia-
da swój identyfikator. Jest on 
opatrzony logiem Spółdzielni 
oraz hologramem z indywidu-
alnym numerem ewidencyj-
nym – tłumaczy Piotr Dygoń.
Warto pamiętać, że każdą 

tego typu sytuację, która 
wzbudza nasze podejrzenia, 
należy bezzwłocznie zgłaszać 
policji.

Podają się za pracowników
spółdzielni
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Żona odeszła ode mnie, bo 
ponoć jestem paranoikiem i 
panikarzem.
(sprostowanie)
Nie odeszła. Była na poczcie.

– Panie doktorze, jak śpię, to 
strasznie chrapię.
– i co, żonie przeszkadza?
– Nie, ja nie jestem żonaty.
– No to w czym problem?
– Mnie już z piątej pracy wy-

rzucili!

Mąż z żoną oglądają fi lm 
pod tytułem „Morderstwo 
doskonałe”. W pewnym mo-
mencie kobieta mówi:
– Wiesz, zaczynam się bać…
– Chodzi o fi lm? – pyta mąż.
– Nie, po prostu przestań 

robić notatki!

Odwiedziliście już ten nowy sa-
lon optyczny? Jego oferta robi nie-
małe wrażenie. – Naszym celem 
było stworzenie miejsca, które 
nie tylko dałoby możliwość profe-
sjonalnego zbadania wzroku, ale 
przede wszystkim dałoby szansę 
dopasowania opraw do Waszej 
osobowości, do wyrażenia siebie 
poprzez unikalne wzory, jakie ofe-
rują czołowi światowi projektanci 
– tłumaczą właściciele Punktu Wi-
dzenia.
Inspiracją do powstania salonów 

optycznych było stworzenie miej-
sca, w którym będziecie mogli 
doświadczyć profesjonalnej oraz 
miłej obsługi. Wykwalifi kowani 
optometryści zadbają o Wasz 
wzrok, zdiagnozują jego zaburze-

nia oraz wybiorą odpowiednią 
metodę korekcji. W ofercie znaleźć 
można okulary korekcyjne, prze-

ciwsłoneczne, dla dzieci, soczewki 
kontaktowe, badanie wzroku oraz 
różne akcesoria. Zapraszamy!

nasi najemcy

Punkt Widzenia w Pawilonie 72:
badają, doradzają i dobierają

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 18 
dadzą rozwiązanie krzyżówki, które należy 
przesłać pocztą elektroniczną na adres otio@
smgornik-j.pl do 10 maja. W temacie prosimy 
wpisać „Krzyżówka nr 4/2019”. Wśród uczest-
ników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiąza-
nie, rozlosujemy talon o wartości 50 zł na ar-
tykuły spożywcze (bez alkoholu) ufundowany 
przez Macieja Bochenka, Prezesa Spółdzielni.
Uwaga! Wysłanie rozwiązania jest jedno-

znaczne z wyrażeniem zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych dla celów redak-
cyjnych. Z udziału w losowaniu wyłączeni 
są dłużnicy oraz pracownicy S.M. „Górnik” 
w Jaworznie.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 

3/2019 otrzymuje pani Dagmara Karnasie-
wicz. Gratulujemy!


