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Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-

MOS” obchodzi 25 lecie swojej działal-

ności: zarządzania zasobami mieszkanio-

wymi i lokalami użytkowymi, którą rozpo-

częła z dniem 01.08.1996r. Na siedzibę no-

woutworzonej Spółdzielni wyznaczono 

przejęty od kopalni barak techniczny przy 

ul. Słonecznej 18A w Jastrzębiu-Zdroju. 

Budynek ten został zaadaptowany na cele 

biurowe i do dnia dzisiejszego służy pra-

cownikom Spółdzielni. Biura administracji 

zostały zlokalizowane w pomieszczeniach 

wspólnych w budynkach przy ul. Zielonej 5, 

Kaszubskiej 3, Staszica 8 i Placu Zwycię-

stwa 12 w Wodzisławiu Śląskim. Pierwsze 

meble biurowe nasza Spółdzielnia „JAS-

MOS” otrzymała od dyrekcji kopalń. 

Oczywiście początki organizowania i uru-

chamiania Spółdzielni napotkały na szereg 

trudności. Najważniejszym problemem 

było ustalenie wraz z Jastrzębską Spółką 

Węglową S.A. harmonogramu przejmowa-

nia zasobów mieszkaniowych, w oparciu 

o ustawę z dnia 12.10.1994r. o zasadach 

przekazywania zakładowych budynków 

mieszkalnych przez przedsiębiorstwa pań-

Inicjatorami, pomysłodawcami oraz wyko-

nawcami projektu założenia Spółdzielni 

Mieszkaniowej "JAS-MOS" byli działacze 

związków zawodowych Kopalni "JAS-MOS":

ź z ruchu "Jastrzębie"  Komisje Zakładowe 

z ówczesnymi przewodniczącymi:  NSZZ 

„Solidarność” z przewodniczącym An-

drzejem Ciok oraz Związek Górników 

w Polsce z przewodniczącym Tadeuszem 

Burdyl. 

ź z ruchu "Moszczenica" Komisje Zakła-

dowe: NSZZ „Solidarność” z przewodni-

czącym Henrykiem Kryza  oraz ZZK „So-

lidarność 80” z przewodniczącym Pio-

trem Szereda. 

Członkowie - założyciele uchwalili statut 

Spółdzielni Mieszkaniowej, a następnie 

swoimi podpisami potwierdzili jego przyję-

cie w dniu 15.09.1995r. Spółdzielnia jako 

samodzielny podmiot gospodarczy została 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Ka-

towicach w dniu 30.11.1995r. 

Pierwsza Rada Nadzorcza  SM „JAS-MOS” 

to wyznaczeni przedstawiciele Związków  

Zawodowych założycieli  Spółdzielni wy-

brani na Zebraniu Założycielskim Spółdziel-

ni w dniu 15.09.1995 r. w skład, której 

wchodzili: Władysław  Burdyl, Józef Chmie-

lewski, Sławomir Filipowicz, Grażyna Mar-

giel, Krystyna Jaszek, Henryk Kryza, Marian 

Owsiński, Józef Sufa, Józef Walęcki. 

Manikowski Krzysztof - do 14.03.1997 r.

Natomiast członkami Rady Nadzorczej I ka-

dencji, którzy zostali  wybrani w trakcie Ze-

brania Członków w dniu 04.03.1996 r., byli: 

Po uregulowaniu spraw gruntowych, na 

podstawie aktów notarialnych SM "JAS-

MOS" rozpoczęła przejmować na własność 

dotychczas zakładowe zasoby mieszka-

niowe. W tym celu powołano komisję do 

przejęcia zasobów mieszkaniowych od JSW 

S.A. Do zadań komisji należało: przejęcie 

Herbut Sławomir, 

Fałkowski Tomasz, 

Chmielewski Józef, 

stwowe (Dz.U. Nr 119, poz. 567 z późn. zm.). 

Ogromną rolę tworzenia, przygotowania 

dokumentów, wyznaczenia budynków 

mieszkalnych oraz użytkowych miały orga-

nizacje związkowe, które w uzgodnieniu 

z dyrektorami poszczególnych ruchów gór-

niczych prowadziły inwentaryzacje zaso-

bów.  Wszystkie działania zakończone zo-

stały  pisemnymi porozumieniami zawarty-

mi pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Związ-

kami Zawodowymi - założycielami Spół-

dzielni, a następnie z Zarządem Spółdzielni.

Gamrat Tadeusz, 

Owsiński Marian - od 05.05.1997 r. 

Pasztor Edward. 

Filipowicz Sławomir, 

Ta Rada Nadzorcza powołała pierwszy Za-

rząd SM „JAS-MOS” w składzie:  

Stanisław Kowalski - Prezes Zarządu, 

Margiel Grażyna - Przewodnicząca RN

Morawski Janusz,

Izydor Trzaskalik - Z-ca Prezesa Zarządu,

Jan Zorembik - Członek Zarządu.
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techniczne budynków i infrastruktury to-

warzyszącej, przejęcie terenów, placów 

zabaw, dróg dojazdowych, dokumentacji 

technicznej budynków, aktualnych karto-

tek KBW i spraw czynszowych, lokali użyt-

kowych oraz przejęcie pracowników 

z Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych "PUS" 

i Przedsiębiorstwa Produkcji, Handlu 

i Usług "Lokator", stosownie do wcześniej 

zawartego porozumienia. 

Z dniem 01.08.1996r. Spółdzielnia Miesz-

kaniowa "JAS-MOS" przejęła na własność 

zasoby mieszkaniowe na Os. A. Bożka w ilo-

ści 14 budynków oraz 1 pawilon użytkowy 

o łącznej powierzchni użyt. 102 394m² oraz 

przejęte zostało Os. Pionierów w ilości 

23 budynków o powierzchni użytkowej 

91 735m². Z dniem 20.12.1996r. Zarząd 

Spółdzielni przyjął na własność budynki 

z Wodzisławia Śląskiego, natomiast od dnia 

30.04.1997r. przez Spółdzielnię przejęte 

zostały na mocy aktów notarialnych budyn-

ki na terenie Osiedla Zdrój, Osiedla Przy-

jaźń, a od dnia 01.08.1997r. przejętych zo-

stało 11 budynków na Osiedlu Złote Łany.

Rada Nadzorcza obecnie pracuje w skła-

dzie: Przewodniczący Bartłomiej Sułkow-

ski, Wiceprzewodnicząca Ewa Kachnic, Se-

kretarz Janina Bogusz-Wieniewska, Prze-

wodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof 

Kordela, Wiceprzewodnicząca Irena Cza-

plińska, Sekretarz Grażyna Rębacz oraz 

członkowie Sławomir Maliszewski, Grze-

gorz Krysman oraz Grażyna Dąbkiewicz. 

Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa za-

trudnia 125 pracowników i 3 trzech człon-

ków Zarządu w składzie: Prezes Zarządu 

Piotr Szereda, Zastępca Prezesa ds tech-

nicznych Andrzej Baran, Zastępca Prezesa 

ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy Jad-

wiga Sieczkowska. 

Izydor Trzaskalik  Z-ca Prezesa   15.09.1995 r.  -  29.08.1997 r.

Józef Werner   Z-ca Prezesa    29.08.1997 r.  -  12.10.1998 r.

Jacek  Musialik     Prezes Zarządu   01.04.2003 r.  -  25.08.2015 r.

    pełniła funkcję Pełnomocnika do dokonywania czynności prawnych

   W okresie od 29.01.19 do 30.10.19 Pani Jadwiga Sieczkowska

    związanych z bieżącą działalnością Spółdzielni

Stanisław Gembalczyk      Członek Zarządu   02.11.1998 r.  -  21.02.2000 r.

   Z-ca Prezesa    02.11.1998 r.  -  26.02.2001 r.

Andrzej Baran  Wiceprezes ds. technicznych  01.04.2008 r.   do nadal

Piotr Szereda  Prezes Zarządu   02.12.2015 r.   do nadal

   Z-ca Prezesa - Gł. Księgowy  21.02.2000 r.  -  31.08.2002 r.

Stanisław Kowalski         Prezes Zarządu   15.09.1995 r.  - 01.07.1999 r.

W poszczególnych latach  członkami Zarządu byli:

Jan Zorembik       Członek Zarządu   15.09.1995 r.  -  25.07.1997 r.

Stefan Pluta                   Prezes Zarządu   02.07.1999 r.  -  03.03.2003 r.

Zbigniew Matyjas  Z-ca Prezesa ds. tech. i eksploatacji 26.03.2001 r.  -  29.02.2008 r. 

Janina Szymańska             Wiceprezes ds. ekonom., Gł. Księgowy 11. 07.2016 r.  -  28.01.2019 r.

Piotr Sobierański  Członek Zarządu   29.08.1997 r.  -  02.11.1998 r.

Jadwiga Sieczkowska       Wiceprezes ds. ekonom., Gł. Księgowy 01.11.2019 r.   do nadal   

Joanna Sobierańska  Wiceprezes ds. ekonom. Gł. Księgowy 01.07.2008 r.  -  31.05.2016 r

Renata Biśta        Z-ca Prezesa - Gł. Księgowy  23.09.2002 r.  -  31.05.2008 r.

25 lECIE SM „JAS-MOS”
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Krótkie sprawozdanie 
z pracy Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza pracuje w cyklu miesięcznym i w każdym 

kolejnym biuletynie „Nasze Mieszkanie” staramy się przedstawić 

Państwu krótkie sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej. 

Tym razem przedstawię informację jakimi najważniejszymi 

sprawami zajmowała się Rada Nadzorcza w miesiącach: 

czerwiec i lipiec 2021 r. – Bartłomiej Sułkowski Przewodniczący 

Rady Nadzorczej SM „JAS-MOS”. 

Na posiedzeniu w miesiącu czerwcu br. 

Rada Nadzorcza i Zarząd omawiali nastę-

pujące tematy:

W czerwcu br. do Spółdzielni wpłynęło pi-

smo z Ośrodka Pomocy Społecznej o możli-

wości dofinansowania ze środków PFRON 

budowy podjazdu na ul. Harcerskiej 3 i War-

mińskiej 1. Na dzień dzisiejszy są to jedyne 

wnioski spełniające warunki określone 

przez Walne Zgromadzenie oraz Radę Nad-

zorczą. 

Z-ca Prezesa ds. technicznych wyjaśnił, że 

w 2019 Walne Zgromadzenie podjęło 

uchwałę w sprawie zwiększenia limitu 

środków przyznanych z funduszu zasobo-

wego na likwidację barier architektonicz-

nych dla osób niepełnosprawnych zwięk-

szając roczny limit środków przeznaczo-

nych na ten cel z kwoty 50  000 zł (2014r.) do 

kwoty 100 000 zł wraz z częściowym prze-

znaczeniem tych środków na remont, kon-

serwację i utrzymanie dotychczasowej in-

frastruktury urządzeń służących osobom 

niepełnosprawnym.         

Zarząd wystąpił z wnioskiem o zatwierdze-

nie wzoru umowy najmu lokalu mieszkalne-

go zawartej w wyniku przetargu na najem 

lokali. Zarząd wyjaśnił, że nowy wzorzec 

umowy doprecyzowuje zapisy dotyczące 

m.in. podwyższania wysokości opłat czyn-

szowych oraz podnajmu lokalu przez osoby 

trzecie.

Zarząd wystąpił do Rady Nadzorczej 

z wnioskiem o podjęcie decyzji o przyznaniu 

środków z funduszu zasobowego na do-

finansowanie budowy podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych w budynkach przy ulicy 

Harcerskiej 1-3 i Warmińskiej 1 oraz pod-

jęcie uchwały w sprawie odstąpienia od pro-

cedury przetargowej na wykonanie obu 

podjazdów i zlecenie ich realizacji firmie 

„Stalmont” z Jastrzębia-Zdroju po przepro-

wadzeniu negocjacji. 

Na posiedzeniu w miesiącu lipcu br. naj-

ważniejszymi omawianymi przez Radę 

Nadzorczą oraz Zarząd były sprawy: 

Zarząd przedstawił informację dot. gospo-

darki lokalami mieszkalnymi za I półrocze 

2021r. Prezes poinformował, że w omawia-

nym okresie Spółdzielnia dysponowała SM „JAS-MOS”. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Z protokołami z Posiedzeń Rady Nadzor-

czej, które odbyły się w miesiącu czerwcu 

i lipcu 2021 roku Członkowie Spółdzielni 

mogą zapoznać się na stronie internetowej 

https://smjasmos.pl/public  

Dziękuję za uwagę 

Bartłomiej Sułkowski 

ź 7 lokali odzyskanych w 2020 roku (2 za-

siedlone w wyniku w przetargu na najem, 

5 w drodze przetargu na zbycie prawa 

własności), 

Zarząd na bieżąco analizuje stan zaległości. 

Służby windykacyjne w sposób ciągły pro-

wadzą działania w celu zminimalizowania 

zaległości. Jednak zostały one bardzo ogra-

niczone ze względu na sytuację pande-

miczną. Ograniczenia dotyczą głównie 

wstrzymania wizji w terenie, posiedzeń ko-

misji ds. zaległości, ograniczono większość 

procedur sądowych i komorniczych związa-

nych z bezpośrednim kontaktem z dłużni-

kami.

ź 7 lokali odzyskanych w 2021r. (4 zasied-

lone w wyniku w przetargu na najem, 

1 w drodze przetargu na zbycie prawa 

własności, a 2 lokale mieszkalne w trakcie 

procedury przetargowej).

Zarząd przedstawił informację dot. zaległo-

ści w zakresie wnoszenia opłat za lokale 

mieszkalne za I półrocze 2021r. Z-ca Pre-

zesa Główna Księgowa zreferowała temat. 

Poinformowała,  że wysokość zadłużenia na 

dzień 30.06.2021r. wynosi 2  278  451,32 zł 

i w odniesieniu do analogicznego okresu 

roku 2020 odnotowano wzrost zadłużenia 

o kwotę 180 635,07 zł. W porównaniu do 

stanu zaległości na dzień 31.12.2020r. od-

notowano ogólny wzrost zadłużenia o kwo-

tę 187 047,88 zł. Ponadto przedstawiła 

strukturę zadłużenia z podziałem na po-

szczególne tytuły prawne do lokali oraz wy-

sokość zadłużenia na poszczególnych nie-

ruchomościach. Zarząd wyjaśnił że naj-

większe zadłużenie jest w grupie dłużników 

wobec, których toczy się postępowanie 

spadkowe zmierzające do ustalenia aktual-

nych właścicieli oraz dłużników posiadają-

cych wyroki o eksmisję z prawem do lokali 

socjalnych.  

14 wolnymi lokalami mieszkalnymi z czego:
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Działania windykacyjne
w pierwszym półroczu 2021 roku

2.  windykacja sądowa – polegająca na uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty, który po

  otrzymaniu klauzuli wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej, której

  efekty uzależnione są od majątku jakim dysponuje dłużnik. 

Wysokość zadłużenia na dzień 30.06.2021r. z tytułu opłat za lokale mieszkalne kształtuje 

się na poziomie 2 278 451,32 zł. Poniżej przedstawiamy strukturę należności wg. tytułu 

prawnego do lokalu mieszkalnego.

1.  windykacja polubowna – polegająca na monitowaniu i współpracy z dłużnikiem 

 w celu jak najszybszej spłaty należności,

Zarząd na bieżąco analizuje stan należności  Spółdzielni w zakresie wnoszenia opłat za 

lokale mieszkalne. Służby windykacyjne, które sprawują bezpośredni nadzór nad dłuż-

nikami Spółdzielni w sposób ciągły prowadzą działania w celu zminimalizowania 

należności z tytułu opłat za lokale. W ramach obowiązującej w Spółdzielni Instrukcji 

windykacyjnej dochodzenie roszczeń realizowane jest w następujących formach:

Działania windykacyjne za okres od miesiąca stycznia do czerwca 2021 r, w odniesieniu 

do 2020 r. (tabela obok).

Przy prowadzeniu działań windykacyjnych w każdej formie postępowań Spółdzielnia 

bierze pod uwagę w stosunku do każdej osoby - nie tylko aspekt prawny, ale i społeczny, 

zwłaszcza gdy przyczyna niepłacenia wynika z indywidualnych, niejednokrotnie 

traumatycznych sytuacji osobistych  i  rodzinnych.  

Lp. Wyszczególnienie

VI 2021

liczba lokali 
zadłużonych

Zaległości wg stanu 

na dzień 30.06.2021
% udział w całości 

zadłużenia

1.
Spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu 
mieszkalnego

16 33 235,40 1 %

2.
Własnościowe prawo do 
lokalu mieszkalnego

898 1  388  659,79 61 %

3. Bez tytułu prawnego 27 136  436,60 6 %

4. Najem 107 219  435,48 10 %

5.
Odrębna własność lokalu 
mieszkalnego

374 500  684,05 22 %

Ogółem zaległości 1422 2  278  451,32 100 %

Lp. Rodzaj podejmowanych działań 
windykacyjnych

Od 
I-XII/2020

Od
 I-VI/2021

Porównanie 
VI.2021-

XII.2020 w %

1.

Przeprowadzone wizje
Pisma ponaglające

„miękkiej windykacji”)
(także w ramach 

13
1100

21
715 65

162

2.

- osoby wezwane
- liczba posiedzeń Komisji
(Komisja ds. zaległości):
Spotkania z dłużnikami 

1
17

0
0

0
0

3.

Sądu Rejonowego:
- o zapłatę
- o eksmisję

Wartość skierowanych 

Skierowane pozwy do 

pozwów o zapłatę (zł)

54
0

236 359,22 135 751,17

0
26

0
48

57

4. - o zapłatę

w tym z prawem do lokalu socjalnego

Uzyskane wyroki:

- o eksmisję

0

27
0

32
1

1

119

-

-

5.

- o zapłatę

Wartość spraw przekazanych do 
egzek. 

Sprawy oddane do Komornika 
Sądowego:

- o eksmisję
- egzekucja z prawa do lokalu

34
0
0

130 257,59
 

173 619,38

51
0
1

0

133

150

-

6. - do lokalu socjalnego

- zdane dobrowolnie

Zrealizowane wyroki o eksmisję:

- bez wskazania lokalu socjalnego

- komisyjne wejścia 1
8

0
0 0

0

0

1
-

100
0
0

7.
Komornika Sądowego (zł)
Kwota wyegzekwowana przez 206 600,79 203 256,61 98

8.
Kwota uzyskanych przez lokatorów
dodatków mieszkaniowych (zł)

461 229,28 238529,80 52

9.
Porozumienia w sprawie spłaty 
zaległości w ratach

9 8 89

10.
Umowy z UM (kwoty uzyskane 
za niedostarczenie lokalu socjalnego) 

554 417,14 287 750,60 52

DYŻURY
Przypominamy Państwu, 

że członkowie Rady Nadzorczej 
pełnią dyżury w każdy ostatni 

poniedziałek miesiąca 
w godzinach od 14.30 do 15.30.

GARAŻ LUB MAGAZYN DO WYNAJĘCIA

ulicy Wiejskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

lub z przeznaczeniem na magazyn o powierzchni 
całkowitej 72,08 m2   w budynku przy 

do wynajęcia lokal użytkowy przeznaczony
 na garaż (trzy stanowiskowy – z możliwością 
najmu osobno jednego stanowiska garażowego) 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS posiada 

Informacji na temat wynajmu można uzyskać 
pod numerem telefonu 32 47  836 53
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Szczepionki są badane przez najlepszych na-

ukowców z całej UE. Ich dopuszczenie do użyt-

ku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji 

Leków.

 niebezpieczeństwem

Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym 

szybciej osiągniemy odporność populacyjną.

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – się-

gającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię 

przed zakażeniem COVID-19.

 pandemię na świecie

Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, 

bezpłatne i skuteczne.

Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło 

już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. 

Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku 

do kilkunastu osób uchronionych przed zara-

żeniem. Już 50% zaszczepionej populacji istot-

nie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia 

się w niej koronawirusa.

7.  Bo zostaniesz zbadany

Przed szczepieniem zostaniesz przebadany 

przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój 

aktualny stan zdrowia.

Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, 

wynikający z bezpieczeństwa własnego i naj-

bliższych.

1. Bo uchronisz siebie przed 

4.  Bo pomożesz zwalczyć 

2.  Bo uratujesz komuś życie

3.  Bo możesz!

5.  Bo zyskasz spokój

6.  Bo szczepionki są bezpieczne

ź odejście od maseczek,

 wrócimy do normalności!

Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego 

znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszyst-

kich do normalnego życia.

9.  Powrót do normalności oznacza:

8.  Bo dzięki Tobie szybciej 

ź swobodne spotkania z rodziną i przyja-

ciółmi,

ź swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin 

i teatrów,

ź wakacje bez ograniczeń,

10.  Szczepionki są najbardziej skuteczną 

 różnymi chorobami. Ludzkość 

ź powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompe-

tencji społecznych,

 z powodzeniem korzysta z tej 

 zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.

Źródło:  www.gov.pl

ź poprawę jakości życia nas wszystkich.

ź dalszy rozwój gospodarki,

ź ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe 

zatrudnienia,

 metodą chroniącą przed zarażeniem 

Dlaczego warto się zaszczepić 
przeciwko COVID-19?

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Far-Med jest realizatorem rządowego Pro-

gramu Szczepień Powszechnych w Hali Wi-

dowiskowo-Sportowej

Szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z naj-

ważniejszych elementów, dzięki któremu 

możemy powstrzymać epidemię.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów 

na hali Widowiskowo-Sportowej przy Alei 

Jana Pawła II 6 w Jastrzębiu-Zdroju został 

zorganizowany Punkt Szczepień Powszech-

nych, który prowadzi szczepienia we wszyst-

kie dni tygodnia od godziny 8.00 do 18.00.

ź elektronicznie poprzez e-Rejestrację do-

stępną na pacjent.gov.pl

ź dzwoniąc na całodobową i bezpłatną info-

linię – 989,

ź dzwoniąc na rejestrację Punktu Szczepień 

Powszechnych na Hali Sportowej w Ja-

strzębiu-Zdroju pod nr tel. 533-320-500 

oraz 533-320-007 w dni robocze w godzi-

nach od 8:00 do 16:00.

Możesz zarejestrować się na szczepienie 

przeciwko COVID-19 w następujący sposób:

Jak się zarejestrować na szczepienie przeci-

wko COVID-19?

Gdzie można się szczepić w Jastrzębiu-Zdroju?

MIASTO WYCHODZI 
Z KORONY
Inny wymiar aktywności społecznej na  naszych placach  rekreacyjnych, gdyż  stwarzamy 

możliwość aktywności fizycznej dla osób chętnych. Proponujemy naszym mieszkańcom 

realizację ćwiczeń  grupowych pod okiem instruktorów, rehabilitantów i fizjoterapeutów. 

Ćwiczenia dedykowane są dla wszystkich osób, które mają chęć w sposób zorganizowany w 

grupie rozruszać i usprawnić swoje ciało. Nasza propozycja różni się od klasycznej siłowni, 

bo znajduje się na świeżym powietrzu i do wykonywania ćwiczeń nie używa się dodatkowej 

siły i ćwiczenia wykonuje się bez obciążeń, które mogły by spowodować przeciążenie lub 

uraz. 

Dziękujemy wszystkim za dotychczasowy udział w zajęciach i zapraszamy serdecznie na 

nasze place rekreacyjne, gdyż ćwiczymy do 1 września 2021 r.



Łąki kwietne

6 www.smjasmos.pl

W pierwszym okresie wzrostu łąki należy 
dopilnować aby gleba nie wysychała i była sta-
le wilgotna. Ten proces ułatwi kiełkowanie, 

które z reguły jest nierównomierne, gdyż jest 
to spowodowane różnorodnością gatunkową.

 i jak należy przygotować podłoże?

3.  A czy można taką łąkę wykonać 

2.  Gdzie zakładamy łąkę kwietną 

 

 na już istniejącym trawniku?

Wybierając nasiona nie należy się kierować 
tylko urodą roślin. Należy wziąć pod uwagę na-

słonecznie terenu, charakter gleby tzn. czy 

jest zwięzła czy przepuszczalna, sucha czy wil-
gotna.

Pierwszy cykl artykułów będzie przybliżał 
nam temat terenów zielonych w tym łąk 

kwietnych bardzo istotnych w działaniu owa-
dów zapylających w ekosystemie terenów zie-

lonych pełniących rolę przestrzeni przyrodni-
czej w kształtowaniu obszarów zurbanizowa-

nych w warunkach zrównoważonego rozwoju. 

To nic innego jak zastąpienie zwykłego traw-
nika łąką pełną kwiatów, kwitnących o róż-

nych porach w okresie od lata do jesieni. To 
stołówka dla owadów i zapylaczy bez, których 
jak wiemy nie byłoby owoców, warzyw. Kolej-

nym plusem takiej łąki jest jej efekt dekora-
cyjny.

Łąkę kwietną zakładamy na świeżym podłożu, 
które wcześniej należy zaorać pozbywając się 

roślinności, która tam wcześniej rosła. Bardzo 
ważne jest zbronowanie lub ręczne rozdrob-

nienie ziemi, w której będą kiełkować nasiona 
mieszanki kwiatowej. Po takim przygotowa-
niu terenu należy odczekać około 2 tygodni 

aby wzeszły chwasty, które ponownie usuwa-
my. Ziemię można wzbogacić z wierzchu war-

stwą ziemi ogrodowej wymieszanej z piaskiem 
i gliną. Przed wysianiem nasion najlepiej wy-

mieszać z piaskiem aby równomiernie pokry-

wały powierzchnię. Nie należy ich zasypywać 
ziemią a tylko wgnieść w glebę za pomocą wału 

ogrodowego. Pozwoli to nasionom szybciej 
podciągnąć wodę z podłoża i wykiełkować.

Prezentujemy Państwu pierwszy z cyklu arty-

kułów z zakresu szeroko rozumianej dendro-
logii, a także pielęgnacji naszych terenów zie-

lonych jakże ważnych w zapewnieniu równo-

wagi w funkcjonowaniu naszego klimatu, 
które również mogą doskonale funkcjonować 

wokół budynków wielorodzinnych  i spełniać 
swoje istotne role.

1.  Co to jest łąka kwietna?

Oczywiście, że można taką łąkę tworzyć. Na-
leży wówczas zaprzestać częstego koszenia 

trawy, przeprowadzić wertykulację trawnika 
i wygrabić obumarłe pędy i kłącza. Do tak 

przygotowanego podłoża dosiewamy nasiona 
roślin związanych z typem siedliska.

-  jaskier ostry,

Jeśli skosimy łąkę zbyt wcześnie to w kolejnym 
sezonie konieczne będzie dosianie gatunków 

ozdobnych. 

Skoszoną trawę należy pozostawić na kilka dni 
na łące, żeby z roślin osypały się nasiona.

Trzeba jednak pogodzić się z tym, że rośliny po 
przekwitnięciu nie wyglądają już tak efektow-

nie. Nie należy ich ścinać lecz poczekać aby się 
rozsiały nasiona, dzięki temu łąką odrodzi się 
w następnym roku.

Intensywność koszenia łąki związana jest z jej 
użytkowaniem. 

6.  Jakie są koszty wykonania i utrzymania

  łąki kwietnej?

- Łąkę suchą, na której rośliny rosną wolno kosi 
się dopiero pod koniec września.

- Łąkę, która ma być najpiękniejsza wiosną na-

leży po raz pierwszy skosić pod koniec czer-
wca, gdy przekwitną kwiaty na wys. 10 cm 

a do końca jesieni kosimy jeszcze kilka razy.
- Łąki kwitnące latem należy kosić do połowy 

czerwca również na wysokości 10 cm, kwiaty 
pojawią się w lipcu i do września łąka będzie 
wyglądała efektownie. Powtórnie dokonu-

jemy koszenia pod koniec października gdy 
rośliny przekwitną.

 na łąki kwietne?

4.  Jak często kosimy łąkę kwietną?

Większość roślin jest wieloletnia ale są takie 

gatunki jak maki, chabry bławatki, kąkole, ru-
miany polne i złocienie polne, które nie znoszą 

koszenia i giną nawet po jednym razie. Jednak 
pięknie kwitną i należy je każdej wiosny do-
siewać.
Przykładowy skład łąki kwietnej:
-  chaber łąkowy,

5.  Jakie zastosować kwiaty 

-  chaber austriacki,

-  krwawnik pospolity,
-  bukwica pospolita,

-  firletka poszarpana,

-  złocień zwyczajny,
-  świerzbica polna,

-  brodawnik zwyczajny,
-  kozibród łąkowy,
-  wyka ptasia,

-  marchew dzika,
-  słonecznik zwyczajny.

W skali całego przedsięwzięcia i utrzymania  
są to duże koszty w porównaniu do kosztów 

koszenia i wywozu trawy. Na dzień dzisiejszy 
Spółdzielnia nie może sobie pozwolić na takie 

obciążenie finansowe.  

Autor: 

Małgorzata Filipowicz 

Dendrolog 

Łąki kwietneOd 1 lipca 2021 r następują zmiany w Regu-

laminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz w uchwa-

le w zakresie sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komu-

nalnych. Zmiany dotyczą nieruchomości za-

mieszkałych.

Najważniejsze z nich to:

ź Zmniejsza się częstotliwość mycia pojemni-

ków dostarczanych w ramach opłaty za go-

spodarowanie odpadami  komunalnymi.   

ź Zmniejsza się częstotliwość odbioru biood-

padów w okresie zimowym (tj. od 1 listopada 

do 31 marca).  

ź Wprowadza się limit na zużyte opony o sze-

rokości w przekroju poprzecznym równej lub 

większej niż 120 mm, przyjmowane w punkcie 

GPZON.   

ź Zmieniają   się   harmonogramy na 2021 r. 

w związku ze zmianą  częstotliwości  odbioru 

bioodpadów i mycia  pojemników.   

ź Zużyty   sprzęt   elektryczny i elektroniczny 

oraz zużyte  opony nie będą odbierane  bezpo-

średnio z nieruchomości. Właściciele nieru-

chomości zobowiązani będą dostarczać tego 

typu odpady samodzielnie do  punktu GPZON 

lub pozostawiać w sklepie przy zakupie nowe-

go sprzętu tego samego rodzaju, lub w pun-

kcie  serwisowym, gdy naprawa okaże się nie-

możliwa lub nieopłacalna.     

 ul. Staszica 8, tel. 32 47 61 255

 Przyjaźń, Chrobrego, Zdrój, Złote Łany 

Szczegóły oraz odpowiedzi na najczęściej za-

dawane pytania znajdą Państwo na stronie in-

ternetowej www.jastrzebie.pl w zakładce go-

spodarka odpadami.  

ź  Administracja Osiedla Arki Bożka 

 ul. Zielona 5, tel. 32 47 18170, 32 47 53021

ź  Administracja Osiedla Pionierów 

 ul. Kaszubska 3, tel. 32 47 30  169

ź  Administracja Osiedli: 

Przypominamy, że karty PSZOK uprawniają-

ce do oddania odpadów w punktach odbioru 

odpadów można odbierać we właściwych 

administracjach osiedlowych, zgodnie z ad-

resem zamieszkania:

ZMIANY W REGULAMINIE UTRZYMANIA 
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W JASTRZĘBIU-ZDROJU






