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Zdrowych, pogodnych

Świąt Wielkanocnych.

Pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

Serdecznych spotkań

w gronie rodziny i przyjaciół

oraz Wesołego Alleluja

Życzy Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”.



Zarząd przedstawił informację dotyczącą realizacji 

planu remontów za 2021r. Zastępca Prezesa ds. 

technicznych poinformował, że w roku 2021r. Spół-

dzielnia zrealizowała prace remontowe za ponad 

5 mln zł. Część zaplanowanych prac na rok 2021 

przesunięto na rok 2022, m.in. roboty malarskie, 

których termin realizacji ustalono do końca marca 

br. Ponadto na rok 2022 przesunięto realizację ro-

bót związanych z wymianą instalacji gazowych, 

wykonanie parkingu na ul. Pomorskiej, wykonanie 

połączeń wyrównawczych i kilka mniejszych zle-

ceń. Większość z nich została już zrealizowana. Za-

stępca Prezesa wyjaśnił, że na przesunięcie reali-

zacji tych prac wpływ miała głównie sytuacja epi-

demiologiczna panująca w 2021r. oraz zlecenie 

robót w drugiej połowie roku. Przy braku uwag 

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła niniejszą 

informację. 

Zarząd przedstawił informację zużycia energii 

elektrycznej administracyjnej za okres  2020 r. do 

2021 r. Zastępca Prezesa przedstawił zestawienie 

porównawcze zużycia energii elektrycznej z po-

działem na poszczególne osiedla. Wyjaśnił, że w ro-

ku 2021 kontynuowano działania zapoczątkowane 

w latach poprzednich mające służyć optymalizacji 

zużycia energii elektrycznej administracyjnej. Na 

bieżąco kontynuowane są działania związane 

z ograniczeniem zużycia energii elektrycznej. Moni-

toruje się oraz na bieżąco serwisuje się ograniczniki 

mocy, energooszczędne źródła światła, zaś służby 

techniczne kontrolują budynki. Prowadzone są 

bieżące analizy na podstawie których, zlecono do-

kładną kontrolę zużyć przekraczających 15% w po-

równaniu do roku poprzedniego oraz kontroluje się 

uzasadnione podejrzenia ingerencji osób trzecich.  

W związku ze złożonym na posiedzeniu Rady Nad-

zorczej wnioskiem o możliwość wykonania placu 

manewrowego bądź miejsc postojowych na nieza-

gospodarowanej działce przy ul. Zielonej 24 Zarząd 

w związku z realizacją tego wniosku, wystąpił do 

Rady Nadzorczej o zatwierdzenie aneksu nr 6 do 

Regulaminu określającego zasady rozliczania przy-

chodów i kosztów Spółdzielni. Prezes Zarządu wy-

jaśnił, że zmiana polegać będzie na aktualizacji treś-

ci załącznika nr 1 wskazującego mienie Spółdzielni 

przeznaczone do wspólnego korzystania, która wy-

nika z konieczności uwzględnienia przedmiotowej 

działki jako mienie przeznaczone do korzystania 

przez nieruchomości Zielona 24-42 w związku 

z planowaną w przyszłości budową placu manewro-

wego na tym terenie.   

Ponadto zdaniem Zarządu w celu uniknięcie pusto-

stanu, wobec dużego zainteresowania na rynku naj-

mu lokali mieszkalnych niż usługowych korzystne 

z punktu widzenia Spółdzielni byłoby wynajęcie 

Zarząd wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem 

o wyrażenie zgody na zmianę sposobu użytkowania 

lokalu przy ul. Górniczej 38F o pow. 23,60m² z usłu-

gowego na lokal mieszkalny, przy pozostawieniu 

lokalu na mieniu Spółdzielni oraz wynajęcie go oso-

bom zainteresowanym w trybie przetargowym. 

Prezes wyjaśnił, że przedmiotowy lokal był wynaj-

mowany od 27.04.2016r. na pracownię artystycz-

ną. Najemca otrzymał wypowiedzenie umowy 

w miesiącu sierpniu 2020r. ze względu na zaległości 

w opłatach czynszowych. Lokal nie został prze-

kazany Spółdzielni w wyznaczonym terminie, 

w związku z tym Spółdzielnia wystąpiła na drogę 

sądową o wydanie lokalu. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "JAS-MOS" 
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Słoneczna 18A
tel./fax: 32 47-626-36, 37, 38    32 47-61-074

sm@smjasmos.pl      www.smjasmos.pl
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Za treść ogłoszeń reklamowych oraz materiałów sponsorowanych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności

Ponadto Zarząd przedstawił możliwości Spółdziel-

ni dot. udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy po-

przez zakwaterowanie, zakupu podstawowego wy-

posażenia w sprzęt AGD, zbiórkę darów oraz opieki 

nad przyjętymi rodzinami.  Rada Nadzorcza wobec 

odbytej dyskusji w pełni aprobuje i popiera działa-

nia oraz inicjatywę Zarządu.  

Bartłomiej Sułkowski  

przedmiotowego lokalu jako lokal mieszkalny.

Przewodniczący  Rady Nadzorczej 

SM „JAS-MOS”.

Z protokołem z Posiedzenia Rady Nadzorczej, któ-

re odbyło się w miesiącu luty 2022 roku oraz stycz-

niu 2022 roku członkowie Spółdzielni mogą za-

poznać się na stronie www.smjasmos.pl. 

Zarząd przedstawił pismo Krajowej Rady Spół-

dzielczej wyrażającej swoją solidarność z Ukrainą, 

której niepodległość została zagrożona wskutek 

agresji Federacji Rosyjskiej. Krajowa Rada nie pozo-

staje obojętna wobec tej tragedii. Wystąpiła z ape-

lem do wszystkich spółdzielni i organizacji spół-

dzielczych będących w stanie zorganizować jaką-

kolwiek pomoc na rzecz uchodźców, którzy maso-

wo napływają do naszego kraju. Wobec dramatu 

odbywającego się w Ukrainie również Zarząd Spół-

dzielni JAS-MOS nie pozostaje obojętny i zamierza 

podjąć wszelkie możliwe działania mogące pomóc 

uchodźcom wojennym z Ukrainy. Dlatego Zarząd 

zaproponował Radzie Nadzorczej powołanie ze-

społu kryzysowego, który wraz z władzami samo-

rządowymi i organizacjami wypracuje plan pracy 

sprawnej i realnej pomocy ukraińskim uchodźcom. 

www.smjasmos.pl2

Krótkie sprawozdanie 
z pracy Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza pracuje w cyklu miesięcznym. W każdym kolejnym biuletynie „Nasze Mieszkanie” przedstawiamy państwu krótkie 

sprawozdanie z posiedzeń naszej Rady Nadzorczej. W tym biuletynie w imieniu Rady Nadzorczej przestawię Państwu informacje jakimi 

sprawami zajmowała się Rada Nadzorcza w miesiącu lutym 2022 roku.
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WYMIANA WODOMIERZY
Jak informowaliśmy w marcowym wydaniu „Nasze 

Mieszkanie” trwa wymiana wodomierzy mieszkaniowych 

na zasobach Spółdzielni po pięcioletnim okresie legaliza-

cji. Prace realizuje firma zewnętrzna BMeters. Prosimy 

o śledzenie ogłoszeń na klatkach schodowych o termi-

nach wymiany na konkretnych budynkach. Zgodnie 

z umową montaż nowych wodomierzy potrwa do maja br. 

Prosimy o dostosowanie się do terminów wymian wodo-

mierzy publikowanych w ogłoszeniach i udostępnienie 

lokali.

Niedostateczny dostęp do wymiany urządzenia pomia-

rowego uniemożliwi jego wymianę. Zwracamy uwagę 

o dokładnym zapoznaniu się z protokołem montażu 

przed podpisaniem, a w szczególności ze wskazaniem 

prawidłowego stanu na demontowanym wodomierzu. 

Zdemontowany wodomierz jest Państwa własnością 

i firma realizująca wymianę jest zobowiązana Państwu 

zostawić go (bez nakładki radiowej). Proponujemy zde-

montowany wodomierz przechować do kolejnego rozli-

czenia wody. 

W przypadku wystąpienia przecieków należy taki fakt 

zgłosić niezwłocznie do firmy realizującej wymianę na 

numer telefonu wskazany na ogłoszeniu, bądź do admi-

nistracji osiedlowej w godzinach pracy lub do pogotowia 

awaryjnego w godzinach od 15.00 do 7.00. 

Informujemy, że w przypadku braku wymiany wodomie-

rza do końca roku 2022 będzie skutkować  to od stycznia 

2023 roku rozliczeniem ryczałtowym bez uwzględnienia 

wskazań wodomierza.

Pan Marek (38 lat) - po przechorowaniu COVID – 19 nie 

potrafił dojść do siebie: ciągłe zmęczenie, duszności i bó-

le głowy – utrudniały mu codzienne funkcjonowanie. Po 

odbyciu 10 sesji w komorze hiperbarycznej poczuł znacz-

ną różnicę, dlatego dokupił jeszcze 5 zabiegów: 

Pan Karol (58 lat) - po przebytej miesiąc wcześniej opera-

cji prostaty. Przez cały ten czas skarżył się na dyskomfort 

oraz występujący za każdym razem krwiomocz. Wykupił 

10 zabiegów dzień po dniu. Po piątym oznajmił, że już 

normalnie jest w stanie oddawać mocz, ale przyznał rów-

nież, że pozytywne efekty osiągnął już po drugim zabiegu 

tylko nie mówił o tym na głos, by nie zapeszyć.

- Odbyłam 20 zabiegów tlenoterapii - dzień po dniu bez 

przerw - ból i sztywność stawów ustąpiły po siedemnastym 

razie. - Czuję się teraz o wiele lepiej, komfort poruszania się 

jest całkiem inny i to bez tabletek.

Najlepszym przykładem działania tlenoterapii hiper-

barycznej są Nasi Pacjenci, którzy przyszli do nas z bar-

dzo różnymi problemami zdrowotnymi:

– Duszności ustąpiły, nie ma też tego ciągłego uczucia zmę-

czenia, aż chce się żyć!

Pani Kamila (32 lata) – praca w stresie, permanentne 

zmęczenie, bóle migrenowe, zaburzenia snu. 

Terapia tlenem Ci w tym pomoże. Jest to w pełni natural-

na i nieinwazyjna metoda leczenia schorzeń polegająca 

na podawaniu  tlenu w warunkach podwyższonego ci-

śnienia w specjalnej komorze hiperbarycznej. Tlen dzięki 

temu wnika głęboko i pobudza komórki do  wzrostu i od-

nowy, co wspomaga regenerację organizmu, gojenie ran 

i przyspiesza leczenie wielu innych schorzeń.

Pani Halina (68 lat) – po przebytym nowotworze, cho-

rująca na boreliozę. Dokuczał jej ból i sztywność stawów, 

a to powodowało problemy z poruszaniem się. Lekarze 

doradzali jej wielomiesięczną antybiotykoterapię w wal-

ce z chorobą, na którą w obawie przed nawrotami raka się 

nie zdecydowała, by nie zniszczyć swojej odporności. - Dotychczas wracałam z pracy tak zmęczona, że nie miałam 

siły na nic. Po sesjach w komorze moje samopoczucie ogromie 

się poprawiło, przesypiam noc, bóle głowy ustąpiły, mam 

w sobie mnóstwo energii i siły, to dla mnie ogromna zmiana 

na lepsze.

To tylko niektóre z przykładów skuteczności działania 

zabiegów w komorze hiperbarycznej. Tlenoterapia dia-

metralnie przyspiesza rekonwalescencję po zabiegach 

chirurgicznych, pomaga w leczeniu trudno gojących się 

ran np. przy stopie cukrzycowej, znajduje zastosowanie 

w postępowaniu przy chorobach układu krążenia (miaż-

dżyca, nadciśnienie), chorobach układu nerwowego, 

chorobach przewlekłych skóry, grzybicy, również migre-

ny, boreliozy, anemii, zwalcza uciążliwe dolegliwości wy- www.tlenowakomora.pl

ZADZWOŃ, DOWIEDŹ SIĘ CZY 

TOBIE TEŻ MOŻEMY POMÓC.

Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 8

tel. 737  989  535

wołane radioterapią, przynosi korzyści pacjentom po 

udarze mózgu i urazowym uszkodzeniu mózgu, jest bar-

dzo skuteczna przy oparzeniach termicznych. Istotnie 

poprawia funkcjonowanie pacjentów z powikłaniami po 

COVID-19 co potwierdzają badania prowadzone ostat-

nio na całym świecie. 

WYLECZ ORGANIZM NA WIOSNĘ
Odczuwasz zmęczenie, ból, nadmierny stres lub złe samopoczucie? Pomóż organizmowi się zregenerować!
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NOWE STAWKI OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE

14 815,82

łączna 

opłata 

zł/MW/m-c

(brutto)

od 

01.03.22r.

14 815,82

14 815,82

14 815,82

13 186,98

15  498,76

20  158,16

spadek

+0,92

+0,92

opłat w %

+0,92

wzrost/

+0,92

+0,57

0,00

+1,14

14 681,42

14  681,42

20  158,16

15  323,65

13  111,93

14  681,42

łączna 

opłata 

zł/MW/m-c

(brutto)

do 

28.02.22r.

14 681,42

Grupa

Odbiorców

Os. „A.Bożka” 

i „Pionierów”

W-10-15

W-10-15

ul. 1 Maja 2-8

W-10-15

W-10-12

Os. „Złote Łany”

ul. Kusocińskiego

Al. J.Pawła II 15 a-f

W-10-15

 

W-10-11

W- 81 -12

Os. „Zdrój”, „Przyjaźń”

Wodzisław Śl.

ul. K. Miarki

Decyzją Prezesa URE została zatwierdzona nowa taryfa ciepła dla  PGNiG TERMIKA Energetyka  Przemysłowa SA w Jastrzębiu-Zdroju. 

W związku z powyższym przedstawiamy informację o stawkach opłat za c.o. obowiązujących od 01.03.2022 roku oraz skalę zmian 

opłat w stosunku do opłat obowiązujących do 28.02.2022 roku.

Opłaty stałe (za 1MW/m-c) za moc zamówioną w poszczególnych grupach odbior-

ców oraz skala wzrostu opłat w %.

50,72

od 

01.03.22r.

(brutto)

47,53

łączna 

opłata zł/GJ

50,72

50,72

50,72

52,94

44,78

+0,64

wzrost/

spadek

opłat w %

+0,64

+0,64

+0,64

+0,82

+0,31

0,0047,53

44,64

(brutto)

50,40

do 

28.02.22r.

łączna 

opłata zł/GJ

50,40

50,40

50,40

52,51

Grupa

i „Pionierów”

W-10-15

W-10-15

Os. „Zdrój”, „Przyjaźń”

 

Odbiorców

ul. Kusocińskiego

W-10-15

Os. „A.Bożka” 

ul. K. Miarki

Wodzisław Śl.

Al. J.Pawła II 15 a-f

W-10-12

W-10-11

W-10-15

Os. „Złote Łany”

ul. 1 Maja 2-8

W- 81 -12

Opłaty zmienne (za 1GJ) za dostawę ciepła w poszczególnych grupach odbiorców 

oraz skala wzrostu opłat w %

Stawki opłat za dostawę ciepła od 01.03.2022 ROKU

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW INFORMUJE:

Jeśli zamierzasz dokonać zakupu przedmiotów oferowanych „ na pokazie” organizowanym na przykład w  restauracji, nie podpisuj umowy szybko, bez zastanowienia się, bez 

rozmowy z rodziną, sąsiadem, czy też rzecznikiem konsumentów. Bardzo ważne jest zastanowienie się nad tym ,czy dany przedmiot jest nam potrzebny, czy zawarcie umowy nie 

pociągnie za sobą nadmiernego obciążenia naszego budżetu domowego. Bardzo często okazuje się, że produkty zakupione „na pokazie” są dużo droższe od produktów, które 

można zakupić w sklepach internetowych, czy też w sklepach stacjonarnych.

Informuję, iż konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (np.: w naszym mieszkaniu, „na pokazie”) w terminie 14 dni od jej zawarcia 

poprzez wysłanie oświadczenia na piśmie do przedsiębiorcy listem poleconym.

Pomocy w sporządzeniu odstąpienia od umowy oraz w innych sprawach konsumenckich udziela Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów:

DROGI KONSUMENCIE, JEŚLI WYBIERASZ SIĘ „NA POKAZ”, NIE PODPISUJ UMOWY BEZ ZASTANOWIENIA SIĘ NAD JEJ SKUTKAMI FINANSOWYMI, JAKIE ZE SOBĄ NIESIE.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, p.456,457, budynek B, IV piętro, Al .Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, nr tel.  32 47 85 351

Każdą umowę należy przeczytać przed jej podpisaniem
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Raz jeszcze o opłatach

Ta część składowych opłat pokrywa bieżące utrzymanie 

nieruchomości:, sprzątanie zewnętrzne nieruchomości 

(sprzątanie wewnętrzne, stanowiące osobną stawkę), 

tzw. utrzymanie zieleni, placów zabaw, boisk, siłowni, 

wiat gospodarczych, bieżące naprawy, obowiązkowe 

przeglądy okresowe budynków wynikające z prawa bu-

dowlanego (elektryczne, gazowe, kominiarskie, okreso-

we przeglądy dźwigów osobowych itp.), usługi firm zew-

nętrznych, koszty windykacji długów, ubezpieczenia, po-

datki itp. a także wynagrodzenia pracowników i zarządu 

Spółdzielni.

Potocznie nazywane  czynszami (opłaty eksploatacyj-

ne i remontowe) za mieszkania idą w górę.  Od czego za-

leży wysokość czynszu?

Z czego składa się „czynsz” za mieszkanie?

Czynsz za mieszkanie, poprawnie to suma opłat, które 

muszą uiszczać właściciele (użytkownicy) lokali na ra-

chunek spółdzielni mieszkaniowej. Tak zwany czynsz 

składa się z dwóch obszarów kosztotwórczych. Pierwszy 

zależy od zarządców nieruchomości, w którym uwzględ-

niana jest specyfika nieruchomości (eksploatacja, re-

monty), drugi jest niezależny i uwzględnia opłaty urzę-

dowe za wszystkie media, podatki i usługi (np. wywóz 

nieczystości). Opłaty na fundusz eksploatacyjny i remon-

towy są naliczane na metr kwadratowy mieszkania.

Tak oczywiście, sposób gospodarowania funduszem re-

montowym przez Spółdzielnię określa regulamin uchwa-

lony przez Radę Nadzorczą w oparciu o ustawę o spół-

dzielniach mieszkaniowych i na podstawie postanowień 

Statutu Spółdzielni. Określa on przede wszystkim spo-

sób wnoszenia opłat w ramach funduszu remontowego 

(co do zasady jest to opłata od 1 m² lokalu). Środki pie-

niężne funduszu są wydatkowane przez Zarząd Spół-

dzielni w oparciu o roczny plan gospodarczy uchwalony 

przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 46 § 1 pkt 1 pra-

wa spółdzielczego). Wysokość opłat na fundusz remon-

towy powinna być ustalona w sposób zapewniający po-

krycie planowanych kosztów robót remontowych, w tym 

modernizacyjnych, z uwzględnieniem ewentualnych 

środków obcych (np. kredytów bankowych). W naszej 

Spółdzielni dotyczy to głównie programu termomoder-

nizacji. 

Czynsz za mieszkanie to suma kosztów utrzymania lo-

kalu w ramach spółdzielni mieszkaniowej. Opłaty eks-

ploatacyjne i remontowe (nie tylko) w 2022 roku rosną, 

ponieważ rosną koszty utrzymania mieszkań, spowodo-

wane głównie urzędowymi podwyżkami cen energii, 

gazu, c.o., wody, śmieci i wzrostu kosztów pracy, a także 

w konsekwencji  ponad 10% wzrostu inflacji. Zaś stawki 

opłat za eksploatację i fundusz remontowy zostały usta-

lone  przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu i są re-

alizowane od 1 kwietnia 2022 roku. O tym fakcie loka-

torzy zostali powiadomieni w grudniu 2021 roku. Stara-

liśmy się utrzymać wzrost opłat w  bardzo wysokim reżi-

mie obniżania kosztów do minimum, a zarazem realizo-

wać postulaty i wnioski lokatorów.

 

Proszę określić, co wchodzi w skład funduszu eksplo-

atacyjnego. 

Na szczególną uwagę zasługuje też fundusz remonto-

wy, bo to z niego finansuje się wydatki na utrzymywanie 

nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym?

Na co można przeznaczyć fundusz remontowy? 

Z funduszu remontowego nie można pokrywać kosztów 

bieżącej konserwacji („konserwacja” – zgodnie z definicją 

zawartą w słowniku języka polskiego – to zabiegi mające 

na celu utrzymanie czegoś w dobrym stanie). Fundusz 

remontowy można przeznaczyć m.in. na: remont dachu, 

elewacji budynku lub jego elementów, remont klatki 

schodowej, np. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

w klatach schodowych, wymianę instalacji gazowej, elek-

trycznej czy kanalizacji, która jest częścią wspólną nieru-

chomości, remont, modernizację części wspólnych, np. 

strychów, piwnic, balkonów, wind, podjazdów dla niepeł-

nosprawnych, parkingów, chodników, termomoderni-

zację budynku itp.

Oczywiście jak Pan już mówił, że wszystkie te koszty 

rozliczamy na każdą nieruchomość osobno?

Do tej kwestii odniósł się Trybunał Konstytucyjny w wy-

roku z 5.02.2015 r. (K 60/13)[7] który stwierdził, cytuję: 

„obowiązek ewidencjonowania wpłat na fundusz remon-

towy w podziale na nieruchomości nie oznacza nakazu 

przeznaczania zgromadzonych środków na remonty wy-

łącznie tej nieruchomości, której lokatorzy dokonywali 

wpłat. Finansowanie remontów z tego funduszu odbywa 

się w sposób zbliżony do zasady solidarności i współdzia-

łania w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. 

Może być także wspomagane zyskami spółdzielni, środ-

kami z funduszy zewnętrznych lub kredytami”.

Jak to należy tłumaczyć?

Należy stwierdzić, że Spółdzielnia nie powinna uzależ-

niać podejmowania prac w danej nieruchomości, budyn-

ku, bloku od zgromadzonych środków pochodzących 

z wpłat tylko jej mieszkańców, lecz kierować się realnymi 

potrzebami i kolejnością prac przyjętą w planie remon-

tów zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Wynika 

stąd, że nakłady na remonty realizowane przez Spół-

dzielnię w niektórych nieruchomościach mogą znacznie 

przekraczać środki zaewidencjonowane pochodzące 

z wpłat jej mieszkańców. Środki zgromadzone na fundu-

szu remontowym, niezależnie od przypisania do danej 

nieruchomości, mogą być angażowane w remonty innych 

budynków lub nieruchomości. Spółdzielnia ma obowią-

zek dokonania niezwłocznego rozliczenia z właściciela-
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ź  termomodernizacje budynków itd. 

mi zaewidencjonowanych wpływów i wydatków fundu-

szu remontowego na tę nieruchomość, budynek oraz po-

zostałe nakłady na remonty nieruchomości (art. 241 

ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Warto 

zauważyć, że przedmiotem rozliczenia są także wydatki 

tego funduszu, co oznacza, że nie wolno wykluczać ujem-

nego salda takiego rozliczenia po stronie właściciela 

lokalu.

Jakie mamy plany na rok 2022?

Następnymi inwestycjami będą: 

W sumie na prace remontowe i modernizacyjne zostanie 

przeznaczona kwota ponad sześciu milionów siedmiuset 

tysięcy złotych. W tym roku zakończymy budowę  par-

kingu przy ulicy Pomorskiej z wjazdem od ul. Podhalań-

skiej. Zostały również w ramach tej inwestycji wykonane 

prace  na terenach zielonych oraz montaż monitoringu. 

ź  realizacja kolejnego parkingu przy ul. Zielonej,  

ź  roboty dekarskie, 

ź  rozbudowa balkonów francuskich przy ulicach:

  Warmińskiej i Pomorskiej, 

ź  naprawy, modernizacje i remonty elewacji, 

ź  remonty instalacji gazowych, elektrycznych, 

ź  roboty brukarskie, 

Rozmowa z Prezesem Zarządu SM „JAS-MOS” 

Piotrem Szeredą .

Sami Państwo widzicie, że zakres jest duży, jednak jak 

zawsze staraliśmy się słuchać wniosków i postulatów 

Państwa, co do remontów. A co najistotniejsze, to reali-

zacja zadań jest zależna od „portfela” danej nierucho-

mości, czyli od funduszu remontowego rozliczanego 

według nieruchomości. Generalnie bardzo dużo zadań 

i projektów przed nami. 

Dziękuję za rozmowę i wyjaśnienie meandrów sposobu 

rozliczania opłat za mieszkania.
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DRZEWA IGLASTE
Większości z nas słowo jodła kojarzy się ze świętami Bo-
żego Narodzenia z małą świąteczną choineczką obwie-
szoną rozmaitymi ozdobami i kolorowymi świecideł-
kami. Jest to mylne skojarzenie, gdyż jodły to bardzo wy-
sokie drzewa iglaste osiągające nawet 60 metrów wy-
sokości i uznawane za najwyższe drzewa rodzime w Eu-
ropie. Mierząca 64 metrów wysokości jodła olbrzymia 
w Szkocji jest trzecim najwyższym notowanym drzewem 
w Europie. W Polsce 51 metrowa jodła pospolita rośnie 
w Świętokrzyskim Parku Narodowym i jest prawdo-
podobnie 3 najwyższym drzewem w Polsce.
Na tle innych drzew iglastych jodła pospolita wyróżnia 
się jasną srebrzysto popielatą i stosunkowo gładką korą 
oraz stojącymi przypominającymi świece szyszkami, 
które po dojrzeniu całkowicie rozpadają się na drzewie 
– nigdy nie znajduje się pod drzewami całych szyszek.  
Igły jodły są pojedyncze i zaokrąglone na końcach przez 
to są niekłujące. Wyjątkiem jest jodła grecka (Abies 
cephalonica), której igły są kłujące.
Na świecie występuje ok. 50 gatunków tych drzew. 
W Polsce można spotkać głównie jodłę pospolitą, jodłę 
kaukaską, koreańska i kalifornijską. 
Jodły to drzewa długowieczne osiągające wiek 300-600 
lat.

JODŁA POSPOLITA (ABIES ALBA)

Drewno jodły nie wytwarza żywicy.

Ze względu  na bardzo duże wymagania środowiskowe 
oraz małą odporność na kwaśne deszcze i zanieczyszcze-
nie powietrza drzewo to występuje u nas rzadziej niż 
inne drzewa iglaste jak sosna, czy świerk. Jodła lubi wil-
gotne, czyste i chłodne powietrze oraz żyzne gleby. Nie 
toleruje suszy i upałów i zbyt dużych mrozów (wyjątkiem 
jest jodła kaukaska) i wiosennych przymrozków. Źle zno-
szą również tereny zalewowe. Toleruje zacienienie choć 
wiele gatunków woli miejsca co najmniej lekko nasło-
necznione. 

To typowo górskie drzewo. Razem z bukiem i świerkiem 
tworzy lasy regla dolnego.

Wysokie zimozielone drzewa iglaste występujące na 
terenie całej Polski. Pokrój sosny jest nieregularny czym 
odróżnia się od jodły, modrzewia i świerka. Igły są 
zdecydowanie dłuższe i wyrastają parami z krótkopę-
dów. Ale są gatunki, których ilość igieł jest większa np. 
sosna żółta (Pinus ponderosa) - 3 szt., sosna wejmutka 
(Pinus strobus L.) - 5 szt.

Sosna zwyczajna należy do najpopularniejszych drzew 
ozdobnych w Polsce sadzonych w parkach, ogrodach, 
przy domach, wzdłuż dróg itp. Coraz częściej młode so-
sny zastępują jodły i świerki w roli choinek świątecznych. 
Poza atrakcyjnym wyglądem sosny posiadają jeszcze jed-
ną wielką zaletę. Produkowana w dużych ilościach żywi-
ca wydziela bardzo charakterystyczny i przyjemny za-
pach, który jest szczególnie intensywny rano, po burzy 
lub w czasie dużego upału. 

Dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu doskonale 
znosi susze, może rosnąć na bardzo suchych, piaszczy-
stych lub kamienistych glebach a nawet na rumowiskach 
skalnych.

SOSNA ZWYCZAJNA (PINUS SILVESTRIS)

To królowa polskich lasów i najważniejsze drzewo leśne. 
Stanowi ponad 60% ogólnego drzewostanu polskich 
lasów. 

Nietypowo a zarazem bardzo efektownie prezentuje się 
kora sosny. Jest szarobrunatna , gruba  i głęboko spękana 
ma duże podłużne tafle na dole pnia , w górnej części i na 
konarach przechodzi w rudopomarańczową i łuszczącą 
się cienkimi płatkami. 

Sosny są drzewami o niewielkich wymaganiach glebo-
wych, światłolubne, najlepiej rosną na stanowisku w peł-
ni nasłonecznionym (na zacienionych szybko tracą igły). 
To drzewa odporne na mrozy.

Drzewo szybko rosnące i długowieczne ok. 300-500 lat 
dożywa. Najstarsza polska sosna rośnie w Mińsku Mazo-
wieckim i liczy 360-375 lat. Najwyższa sosna zwyczajna 
w Europie rośnie na terenie rezerwatu przydrożnego 
w Puszczy Białowieskiej i mierzy 45,3 m wysokości. 

W jej sąsiedztwie można spotkać takie grzyby jak: ma-
ślak zwyczajny i ziarnisty, mleczaj rydz, klejówka lepka.

Sosna zwyczajna to drzewo narodowe Szkocji.

Drewno sosny jest wykorzystywane w stolarstwie, prze-
myśle meblowym, w budownictwie, a także do produkcji 
papieru. Korę, szyszki, igły i pęki sosny wykorzystuje się 
w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym.

ŚWIERK (PICEA)

Świerki to bardzo wysokie zimozielone drzewa iglaste od 
20-60 m a nawet 90 m. wysokości o regularnym stożko-
watym pokroju z prostym pniem i długim wyprostowa-
nym wierzchołkiem. Igły świerków są pojedyncze i bar-
dzo kłujące. Szyszki są wydłużone, zwisające z gałęzi 
i całkowicie opadają pod drzewa. Świerki wytwarzają 
duże ilości żywicy roztaczając bardzo przyjemny zapach.

Drzewa o wysokich wymaganiach. Preferuje gleby świe-
że i wilgotne do mokrych. Mało odporne na susze i upały, 
wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza. Jednym wyjąt-
kiem jest świerk kłujący – drzewo o niewielkich wymaga-
niach, wykazuje dużą odporność za zanieczyszczenia 
środowiska. Ale największą odporność na gazy przemy-
słowe i kwaśne deszcze wykazuje świerk serbski.
Świerki to jedne z najważniejszych drzew na świecie uży-
wane do produkcji papieru oraz cenny surowiec w bu-
downictwie, a także  na opał.

Świerki to drzewa długowieczne osiągające wiek około 
200-300 lat w zależności od gatunku. Na świecie wystę-
puje ok. 35 gatunków, w Polsce 1 gatunek rodzimy to 
świerk pospolity (Picea abies). Z obcych gatunków są 
uprawiane: świerk kłujący (Picea pungens) zwany srebr-
nym oraz świerk serbski (Picea omorika).

Igły świerków szczególnie te młode mogą być bezpo-
średnio spożywane i służą do przyrządzania herbaty są 
bowiem pożywne i zawierają duże ilości witaminy C. 

Świerki to popularne drzewa ozdobne, które podobnie 
jak jodły wykorzystywane są jako choinki bożonarodze-
niowe. Choć rzadziej niż jodły ze względu na bardzo 
szybkie schnięcie i opadanie igieł.

W sąsiedztwie świerków rosną takie grzyby jak: borowik 
szlachetny, podgrzybek: brunatny, zajączek, złotawy, 
gołąbki, muchomory: czerwony, jadowity, cytrynowy, 
twardawy, goryczak żółty.

             Dendrolog 
               Małgorzata Filipowicz

W cyklu artykułów o zieleni, prezentujemy Państwu popularne drzewa iglaste.
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2.  Biuro Zawodów – teren przy Domu Zdrojowym.

 w Jastrzębiu-Zdroju na terenie parku „Zdrojowego” przy ul. Witczaka.

 Meta i miejsce dekoracji – teren przy Domu Zdrojowym.

3.  Start – parking przy Kąpielisku Zdrój – ul. Witczaka 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

godz. 9:30  otwarcie Biura Zawodów

PROGRAM IMPREZY

godz. 10:30  zamknięcie Biura Zawodów

i zweryfikowania dowodu wpłaty  na "Krwiobieg". 

Prosimy o przybycie wcześniej uczestników biegu z dowodem osobistym, 

tel: 512 242 627  

 Na trasie występują zwężenia, mostki, schody i liczne zakręty. 

aby pobrać numery startowe oraz podpisać się na liście startowej 

Kontakt  w sprawie "Krwiobiegu"  

tel: 606 223 305 

godz. 12:30  dekoracja i zakończenie imprezy

2.  Trasa prowadzi drogami asfaltowymi, szutrowymi oraz naturalnymi 

 (mogą wystąpić liście, błoto, itp.).

Po wpłaceniu opłaty na krwiobieg proszę przysłać potwierdzenie na tel: 512 242 627. 

DYSTANS, TRASA, POMIAR CZASU

1.  Długość trasy głównego biegu będzie wynosić ok. 4,0 km.

Po tych czynnościach odbędzie się rozgrzewka i obejrzenie mapki "Krwiobiegu". 

godz. 11:00  start biegu głównego

TERMIN I MIEJSCE

1.  Bieg główny odbędzie się 30.04.2022 r. w godz. 11:00 

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z ZASIEDLENIEM 

W NASZYCH ZASOBACH  UCHODŹCÓW Z UKRAINY, 

ZBIERAMY PRZEDE WSZYSTKIM DLA TYCH OSÓB: 

-  artykuły spożywcze,

-  chemię gospodarczą,

-  środki higieniczne,

-  środki opatrunkowe. -  Budynek Zarządu przy ulicy Słonecznej 18 a w Jastrzębiu-Zdroju, tel. 32 4762 636.

-  Administracja osiedlowa przy ulicy Kaszubskiej 3 w Jastrzębiu-Zdroju, tel. 32 4730 169,

-  Administracja osiedlowa przy ulicy Staszica 8 w Jastrzębiu-Zdroju, tel. 32 4761 255,

-  Administracja osiedlowa przy ulicy Plac Zwycięstwa 12 w Wodzisławiu Śląskim, tel. 32 4551 590,

Za Państwa hojność z góry bardzo dziękujemy! 

-  Administracja osiedlowa przy ulicy Zielonej 5 w Jastrzębiu-Zdroju, tel. 32 4718 170,

OSOBY CHĘTNE DO POMOCY PROSIMY O PRZYNOSZENIE DARÓW DO ADMINISTRACJI 

OSIEDLOWYCH ORAZ BUDYNKU ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI:




