
Nasze 
Mieszkanie
GRUDZIEŃ 2022
NAKŁAD: 7000 egz.
ISSN: 1644-5937

W magicznym czasie Bożego Narodzenia 
pragniemy złożyć Państwu moc gorących życzeń:
Zdrowia, szczęścia oraz spokojnych chwil 
spędzonych w rodzinnym gronie.

Niech końcówka roku budzi w Was same dobre wspomnienia 
i da nadzieję na kolejny, jeszcze lepszy rok.

Życzy 
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy 
Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”

Daj ogłoszenie do biuletynu
Zarząd Spółdzielni przypomina o możliwości zamieszczania 

ogłoszeń i reklam w Biuletynie „Nasze Mieszkanie”

1.   Reklama firm 

     (możliwość upustu ceny o 10% w przypadku zleceń na zamieszczanie reklamy w co najmniej 3 kolejnych wydaniach)

Cała 
strona
265x360 mm

900 zł netto

1/2 
strony
265x180 mm
130x360 mm

450 zł netto

1/4 
strony
130x180 mm

250 zł netto

1/8 
strony
130x90 mm

100 zł netto

Okładka
1/4 strony
265x90 mm

300 zł netto

2. Ogłoszenia niekomercyjne, wyborcze: 75% cen reklam firm

3. Mieszkańcy zasobów spółdzielni mieszkaniowych – drobne ogłoszenia dotyczące sprzedaży mieszkań – bezpłatnie;

4. Drobne ogłoszenia „kupna – sprzedaży”: 25,00 zł ne�o

5. Instytucje charytatywne, Zarządy osiedli, itp. : bezpłatnie przy formacie do ¼ strony.

Osoby lub firmy  zainteresowane zamieszczeniem materiałów w kolejnych numerach biuletynu proszone są o kontakt 
z działem organizacyjno-prawnym w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słonecznej 18A, pokój nr 3, tel. tel. 32 47  836 34.

Od stycznia 2023 roku wzrost opłaty 
za odpady komunalne w Jastrzębiu-Zdroju
W dniu 27 października 2022 roku Rada Miasta Jastrzę-

bie-Zdrój będzie debatowała nad projektem uchwały 

przedstawionym przez Panią Prezydent Annę Hetman 

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi. W tymże projekcie 

uchwały, czytamy między innymi: Ustala się stawkę opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego 

mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w wysokości 

33,80 zł miesięcznie oraz ustala się stawkę opłaty podwyż-

szonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jed-

nego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w wyso-

kości 67,60 zł miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 

sposób selektywny. Czyli mamy wzrost o około 14,5% 

kosztów odbioru odpadów komunalnych przez Urząd 

Miasta. 

Jest jednak jedna rzecz nie do zaakceptowania np. przez 

spółdzielnie w drugim projekcie uchwały zapropo-

nowanym przez panią Prezydent Annę Hetman w spra-

wie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Władze miasta przygotowały nowe zasady rozliczania 

się za tzw. śmieci. Wprowadza ona zmiany, które zda-

niem części Radnych – zamiast uporządkować wywołają 

bałagan w miejskiej polityce odpadowej. 

Dotychczas rozliczaliśmy śmieci kwartalnie: 15 stycznia 

za ostatni kwartał poprzedniego roku, 15 kwietnia za 

pierwszy kwartał roku bieżącego, 15 lipca za drugi kwar-

tał i 15 października za trzeci. W skali roku, przy stawce 

29,50 daje to 354 zł. W przyszłym roku ma być inaczej. 

Mianowicie 15 stycznia zapłacimy za ostatni kwartał 

2022, ale datę płatności za pierwszy kwartał 2023 r. 

przyspieszono na 15 marca. Za drugi kwartał zapłacimy 

15 czerwca, za trzeci 15 września i za czwarty 15 grud-

nia. Oznacza to prawdziwą kumulację śmieciowych opłat, 

które przy wzrastającej od przyszłego roku stawce 

tworzą całkiem sporą sumę. W przyszłym roku zapłacimy  

za trzy miesiące ubiegłego roku tj. trzy razy po 29,50 zł 

(ostatni kwartał 2022) plus dwanaście razy po 33,80 zł 

(cztery kwartały 2023). W sumie daje to 494,10 zł. 

De facto oznacza to podwyżkę w 2023 roku o 39,58%

w skali tego roku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” przygotowuje 

stosowne zaskarżenie tej uchwały (gdyby Radni na sesji 

czwartkowej przyjęli ten projekt – artykuł pisany w dniu 

25.10.22). Zdaniem naszej Spółdzielni obciążanie musi 

być zgodne z wynikającą z prawa unijnego zasadą „zanie-

czyszczający płaci” (art. 191 ust. 2 akapit pierwszy zda-

nie drugie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

art. 14 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2008/98/WE z  19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy). Zasada 

ta była już – w kontekście opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – wykładana przez Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zasadnicze znacze-

nie ma wyrok C- 254/08 „Futura Immobiliare”. Wynika 

z niego, że zasada „zanieczyszczający płaci” nakłada 

z jednej strony obowiązek ponoszenia kosztów zagospo-

darowania odpadów, ale z drugiej stanowi także źródło 

uprawnienia do nie bycia obciążanym kosztami „oczy-

wiście nieproporcjonalnymi” (w stosunku do ilości i ro-

dzaju wytwarzanych odpadów). Spółdzielnie Mieszka-

niowe nie mają możliwości złożenia prawidłowo dekla-

racji "z góry", a opłaty będą nie adekwatne do zasady 

unijnej i naszego prawa, że „zanieczyszczający płaci” za 

faktycznie wyrzucone odpady komunale. 

Warto wiedzieć, że jeżeli większość Radnych Miasta 

poprze projekt uchwały Pani Prezydent Anny Hetman 

dotyczący gospodarki odpadami komunalnymi, będą 

one obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. 

Tarcza Antyinflacyjna podpisana 
przez Prezydenta RP

Tym samym przewidziana w tarczy stawka 0% VAT bę-

dzie nadal obejmować podstawowe produkty spożyw-

cze opodatkowane wcześniej 5% podatkiem. Zerowa 

stawka VAT będzie miała też zastosowanie do nawozów, 

środków ochrony roślin i innych środków wspomagają-

cych produkcję rolniczą (zamiast 8%), a także do gazu 

ziemnego (zamiast 23%., a od 1 lutego 2022 r. 0 %).

Dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w Spół-

dzielniach Mieszkaniowych jest to bardzo ważna infor-

macja ponieważ stawka 5% VAT będzie mieć zastosowa-

nie do energii elektrycznej. Bardzo istotnym elemen-

tem jest też utrzymanie niższej stawki VAT na ogrze-

wanie systemowe w naszych blokach (zamiast 23%, 

a od 1 lutego 2022 r. 5%),  oraz utrzymanie 8% VAT do 

paliw silnikowych (zamiast 23 proc.).

Dlatego utrzymujemy nadal kurs cen za ogrzewanie CO, 

które nam przedstawiła PGNIG Termika Przemysłowa. 

Decyzją Prezesa URE została zatwierdzona nowa taryfa 

cieplna dla PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa 

S.A. w Jastrzębiu-Zdroju. Opłata stała za moc zamówio-

ną w poszczególnych grupach odbiorców dla naszej 

Spółdzielni wzrosła średnio o 20,47%. Natomiast 

wzrost opłaty zmiennej za dostawę ciepła kształtuje się 

na poziomie od 44,06% do 61,17%.

Rząd zmienił wysokość stawki VAT za energię cieplną  

w styczniu 2022 r. na 8%, a w lutym na 5%. To dało wy-

mierne oszczędności dla naszych lokatorów. Zeszły 

sezon grzewczy mieliśmy krótszy o 14 dni, zima była 

o 1 stopień cieplejsza, to kolejne czynniki mające bez-

pośredni wpływ na mniejsze koszty. To przełożyło się 

również na to, że większość naszych lokatorów otrzyma 

zwroty za poprzedni sezon grzewczy.  Przypominamy, że  

każdy budynek jest rozliczany osobno, a w przypadku 

podzielników indywidualnych, każde mieszkanie też 

rozliczamy osobno.

Warto też wiedzieć, że akcyza zostaje 

obniżona do unijnego minimum

Tarcza antyinflacyjna obniża stawki akcyzy do poziomu 

minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre pa-

liwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stano-

wiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplo-

ny LPG; również zwalnia z tego podatku energię elek-

tryczną wykorzystywaną przez gospodarstwa domowe; 

obniża akcyzę do poziomu minimum unijnego na lekki 

olej opałowy.

Ponadto tarcza wyłącza sprzedaż paliw silnikowych 

z podatku od sprzedaży detalicznej

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja przewiduje 

utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym, podwyż-

szonym poziomie 8 i 23 % w przyszłym roku, co - jak 

uzasadniono - związane jest z planowanym skokowym 

wzrostem wydatków na obronność. Od 2024 r. podwyż-

szone o 1% stawki VAT będą stosowane w oparciu o no-

wy mechanizm powiązany z poziomem wydatków na 

obronność. Stawki będą utrzymywane, dopóki łączne 

wydatki na obronność będą utrzymywać się powyżej 

3 proc. PKB.

Informacja na podstawie doniesień medialnych. 

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę  przedłużającą 
tarczę antyinflacyjną. Oznacza to, że niższe stawki VAT m.in. na żywność, paliwa, a także zwolnienie 
z akcyzy energii elektrycznej będą obowiązywać do 31 grudnia br.



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

Biuletyn jest redagowany przez pracowników i członków SM "JAS-MOS".
Skład rady redakcyjnej: Piotr Szereda, Andrzej Baran, Jadwiga Sieczkowska, Rafał Wydrzyński.
Skład i druk: drukarniajastrzebie.pl

Za treść ogłoszeń reklamowych oraz materiałów sponsorowanych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności

www.smjasmos.pl2

W cyklu artykułów „o zieleni” przybliżamy Państwu temat:  

co powinniśmy wiedzieć o drzewach
Drzewo to pień i korona- część nadziemna oraz korzenie 

– część podziemna. Te dwie części drzewa są ze sobą 

w bardzo ścisłym związku i zniszczenie choćby fragmen-

taryczne jednej z nich powoduje zaburzenia w funkcjo-

nowaniu drugiej i w efekcie całego organizmu jakim jest 

drzewo.

Pień stanowi główną oś drzewa, na której są osadzone 

wszystkie organy nadziemne drzewa. Jego rolą jest 

utrzymanie drzewa w pozycji zbliżonej do pionowej 

i przewodzenie wody z solami mineralnymi w górę do ko-

rony drzewa. Pień dzieli się na grubsze gałęzie nazwane 

konarami. Często bywa, że drzewo ma od podstawy wię-

cej niż jeden pień, wówczas nazywa się drzewem wielo-

piennym.

Korona jest zespołem konarów, gałęzi, pędów i liści, któ-

ra wyrasta z pnia na pewnej wysokości nad ziemią. Ogól-

ny kształt, zarys oraz układ konarów i gałęzi względem 

siebie nazywany jest pokrojem. Charakteryzuje on dany 

gatunek lub odmianę. Korona może być stożkowata, ko-

lumnowa, okrągła, rozpierzchła i zwisła (parasolowata). 

Budowa, układ i gęstość elementów korony są zakodo-

wane genetycznie ale zależą też od czynników zewnętrz-

nych w tym głównie oświetlenia.

System korzeniowy drzewa zbudowany jest z korzeni 

centralnych i obwodowych:

- korzenie centralne są zdrewniałe i pełnią funkcję 

mechaniczną polegającą na umocowaniu drzewa w pod-

łożu. Składają się z kilku wielkich korzeni rozchodzących 

się promieniście. Dodatkowo drzewo wytwarza wiele 

mniejszych, elastycznych korzeni rosnących pionowo lub 

ukośnie, które zwiększają jego stabilność. Większość 

korzeni centralnych znajduje się na głębokości 60-80 cm 

i w odpowiednich warunkach rozchodzą się daleko poza 

zasięg korony drzewa. 

- korzenie obwodowe tzw. żywicielskie powstają na koń-

cach poziomych korzeni centralnych. Są niezdrewniałe 

i występują w licznych, cienkich, rozgałęziających się pie-

rzasto grupach. Są cieńsze od włosa. Odpowiadają za po-

bieranie, gromadzenie i dostarczanie wody z solami 

mineralnymi dla całej rośliny. Znajdują się tuż pod po-

wierzchnią gruntu na głębokości do 15 cm(woda i po-

wietrze są w tej warstwie najlepiej dostępne). Najbar-

dziej aktywne korzenie znajdują się na zewnątrz obwodu 

korony drzewa, gdzie spada najwięcej kropli deszczu. 

Siedlisko w dużym stopniu wpływa na budowę systemu 

korzeniowego. Im uboższa ziemia tym rozleglejszy jest 

system korzeniowy. Przystosowuje się on do warunków 

miejscowych i rozwija w kierunku większej dostępności 

wody oraz substancji odżywczych.

Pamiętać należy, że nawet częściowe zniszczenie korzeni 

skutkuje niestabilnością drzewa w gruncie. Drzewo to 

organizm bardzo skomplikowany wyraźnie inny od ludz-

kiego czy zwierzęcego. Istnieje wiele różnic, a ich zrozu-

mienie pozwala pojąć specyfikę wzrostu i rozwoju drze-

wa. Inaczej niż ludzie i zwierzęta drzewa stale rosną 

w jednym miejscu, dlatego muszą się do niego doskonale 

przystosować. Wszelkie zmiany siedliskowe powodują 

osłabienie drzew, a nawet ich zamieranie.

Drzewa są organizmami długowiecznymi – najstarsze 

mogą żyć kilka tysięcy lat. W naturalnych warunkach 

w Polsce najbardziej sędziwe drzewa żyją 600-800 lat. 

Jednak człowiek swoją działalnością wywołuje głębokie 

i nagłe zmiany w środowisku i przyczynia się do wielo-

krotnego skrócenia życia drzew.

W odróżnieniu od ludzi i zwierząt, których wszystkie 

części ciała przyrastają mniej więcej równomiernie, a po 

osiągnięciu maksymalnej wielkości niemal jednocześnie 

przestają rosnąć, wzrost drzew odbywa się w ściśle okre-

ślonych miejscach i trwa przez całe ich życie. Najstarsze 

drzewa przestają rosnąć na wysokość, natomiast aż do 

śmierci przyrastają na grubość.

Po stracie organu lub jego fragmentu drzewa są w stanie  

go odbudować, nigdy nie jest to ścisłe odtworzenie. 

Nowa gałąź odrasta w innym miejscu i ma inny kształt. 

W miejscu odciętego pędu wyrastają nowe, zwykle licz-

niejsze. Zranione miejsca na pniu nie zabliźniają się jak 

u człowieka, u drzew powstaje nowa tkanka, z której póź-

niej rozwija się kolejna tkanka i organy.

W rozwój drzew ogromne znaczenie mają substancje 

zapasowe, które pozwalają na coroczne odrodzenie się 

tkanek i odtworzenie utraconych organów. Pojawienie 

się wiosną nowych liści i pędów jest możliwe dzięki 

„zapasom” zgromadzonym w pniu i korzeniach. To cecha 

zupełnie nieznana u zwierząt. Należy mieć na uwadze, że 

nawet znaczne zapasy nie są w stanie pokryć ogromnych 

ubytków powstałych w wyniku złamania drzewa lub od-

cięcia konarów.

Tkanki drzewa nie odnawiają się, lecz stale przyrastają, 

odrzucając lub odcinając stare części. Stare komórki za-

mierają , są jednak wykorzystywane np. jako martwe ele-

menty drewna przewodzące wodę i wzmacniające struk-

turę pnia. Najstarsze tkanki ulegają zmurszeniu, w efek-

cie pnie starych drzew są wewnątrz puste co wcale nie 

świadczy o ich złym stanie.

Podsumowując, drzewo to organizm o specyficznej dy-

namice, a ze względu na jego rozmiary skutki nieprawi-

dłowych działań widoczne są dopiero po kilku latach.  

Pozbawienie części organów asymilacyjnych czy korzeni 

zamiera stopniowo a skutki „nadmiernej pielęgnacji” są 

odroczone w czasie. Osłabione drzewo staje się łatwym 

obiektem infekcji grzybowych, bakteryjnych i ataków 

owadów. 

Radykalne cięcie drzew tzw. ogławianie jest zabiegiem 

doprowadzającym do przyspieszonego zamierania drze-

wa. Często ogławianie drzew doprowadza do powstania 

zmian w ich statyce, najczęściej powiązane z podniesie-

niem lub bocznym przesunięciem ich środka ciężkości. 

W efekcie pozbawienie drzewa korony powoduje skró-

cenie jego życia.

Należy sobie uświadomić, że każde cięcie jest dla drzewa 

stresem, a każda, szczególnie duża rana to wrota do in-

fekcji patogenów. Nadmierne ogławianie i podkrzesywa-

nie prowadzi do pozbawienia drzewa asymilatów. Drze-

wo dąży jak najszybciej do zabliźnienia ran poprzez zala-

nie tkanką kalusową i odbudowy zniszczonych fragmen-

tów. Z tymi procesami jest związany wielki wysiłek ener-

getyczny.

W szczególnych przypadkach np. po nawałnicach, wichu-

rach czy uszkodzeniach mechanicznych uzasadnione jest 

usuwanie elementów drzewa, które stwarzają realne 

zagrożenie dla otoczenia. Należy pamiętać aby prace 

w koronie drzewa powinny być wykonywane przez osoby 

wyspecjalizowane w tej dziedzinie. Specjaliści ci ocenią 

zakres prac niezbędnych, aby stres dla drzewa był zmini-

malizowany i aby drzewo nie zostało zniszczone i w re-

zultacie w ciągu kilku lat dojdzie do jego obumarcia. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” wykonuje wyżej 

wymienione zabiegi tylko w uzasadnionych przypadkach 

i prace te są zlecane wykwalifikowanym firmom. 

Dokonuje się również dużej ilości nasadzeń drzew i krze-

wów w terenach zielonych i w ogródkach przed klatkami. 

Dobór roślin jest ściśle związany z warunkami glebo-

wymi, odpornością na warunki miejskie i zanieczyszcze-

niami powietrza oraz kierunkami geograficznymi.

Pozwólmy drzewom swobodnie rosnąć, bo to w dzisiej-

szych czasach nasi wielcy sprzymierzeńcy w walce ze 

smogiem, zanieczyszczeniami środowiska oraz wysokimi 

temperaturami w okresie lata, które z roku na rok się na-

silają, a niestety jest to związane z działalnością gospo-

darczą człowieka i małą świadomością jaki to ma wpływ 

na środowisko.  

       

Dendrolog 

Małgorzata 

Filipowicz
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Porządek obrad Walnego 
Zgromadzenia 2022 rOKU
1) Otwarcie obrad.

2) Wybór Prezydium 
 (Przewodniczącego i Sekretarza).

3) Wybór Komisji:
          a)  Skrutacyjnej (2-3 osoby),
          b) Wyborczej (2-3 osoby).

4) Odczytanie porządku obrad 
 Walnego Zgromadzenia.

5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania
  części Walnego Zgromadzenia.   

6) Prezentacja kandydatów 
 do Rady Nadzorczej i wybory 
 Rady Nadzorczej.

7) Przedstawienie sprawozdań:
  a. Zarządu z działalności Spółdzielni 
 za 2020 rok i 2021 rok,
  b. finansowego za 2020 rok i 2021 rok,
  c. z działalności Rady Nadzorczej 
 za 2020 rok i 2021 rok.

8) Dyskusja nad sprawozdaniami. 

9) Podjęcie uchwał w sprawach:
 a. zatwierdzenia sprawozdań 
 finansowych: za 2020 rok i 2021 rok,
  b. zatwierdzenia sprawozdań Zarządu: 
 - za 2020 rok i udzielenia absolutorium
  każdemu z członków zarządu oddzielnie,
 - za 2021 rok i udzielenia absolutorium
  każdemu z członków zarządu oddzielnie.
  c. przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej
  za 2020 rok i za 2021 rok. 

10) Omówienie propozycji zarządu oraz
 podjęcie uchwał w sprawie podziału
  nadwyżki bilansowej za 2020 rok 
 i 2021 rok. 

11) Omówienie propozycji Zarządu oraz
  podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia
  limitu środków przyznanych z funduszu
  zasobowego na likwidację barier 
 architektonicznych.

12) Sprawy wniesione przez członków 
 Spółdzielni w trybie art. 83 ust. 10-12
 ustawy o spółdzielniach 
 mieszkaniowych. 

13) Wolne głosy, uwagi i zapytania.

14) Zamknięcie obrad.

L.p. Nazwa Części WZ Data      Miejsce

   Osiedle A. Bożka 15.09.2022 r.  S  zkoła Podstawowa Nr 10

 1.  ulice: Zielona, Harcerska,  czwartek  u   l. Zielona 2A

   Miodowa, Wrzosowa godz. 15.30  s  ala gimnastyczna

   Osiedle Pionierów 20.09.2022 r. S   zkoła Podstawowa Nr 6

 2.  ulice: Kaszubska, Kurpiowska, wtorek    ul. Śląska 6

   Śląska, Warmińska, Pomorska godz. 15.30      sala gimnastyczna

   Osiedle Zdrój   

   ulice: Konopnickiej, K. Miarki, Słoneczna,  22.09.2022 r. Zespół Szkół  Nr 9

 3.  Krótka, Kusocińskiego, Of. Faszyzmu,  czwartek ul. 11 Listopada 4

   1 Maja, Staszica, Jana Pawła II,  godz. 15.30 sala gimnastyczna

   11 Listopada, gen. Andersa

   Osiedle Przyjaźń  26.09.2022 r. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

 4.  ulice: Górnicza, Wyspiańskiego, Moniuszki,  poniedziałek ul. Piastów 15

   Morcinka, Kopernika, Krasickiego godz. 15.30 sala gimnastyczna

5.  Osiedle Złote Łany 27.09.2022 r. Przedszkole

   ulica Wiejska wtorek ul. Wiejska 35 i 

    godz. 15.30

   Wodzisław 28.09.2022 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

 6.  ulice: 26 Marca, Wyszyńskiego,  środa ul. Wyszyńskiego 41

   PCK, Plac Zwycięstwa  godz. 15.30 aula

Harmonogram części Walnego Zgromadzenia w 2022 r.

Kolegium WZ – 05.10.2022 r. – godz. 15.00 – siedziba Spółdzielni – sala nr 7.

Zima to okres kiedy trapiące nas dolegliwości ujawniają się 

ze szczególną mocą. Więcej chorujemy, a nasze samopoczu-

cie się pogarsza. Jednak nie jesteśmy skazani na ból i trzeba 

wiedzieć, że jest coś co pomoże ten stan zmienić na lepsze. 

A święta to idealny czas by uszczęśliwić takim prezentem i 

siebie i bliskich.

Mowa o tlenoterapii hiperbarycznej, która jest jedną ze 

skuteczniejszych terapii wspomagających w przypadku 

wielu schorzeń. Tlen podawany do organizmu w warunkach 

wysokiego ciśnienia (w specjalnej komorze hiperbarycznej) 

łatwiej przedostaje się do komórek ludzkiego ciała i znacz-

nie przyspiesza procesy naprawcze w uszkodzonych obsza-

rach ciała. Tlenoterapię hiperbaryczną stosuje się w  przy-

padku wystąpienia różnorodnych schorzeń o podłożu fi-

zycznym, ale  też neurologicznym. 

Zabiegi w komorze pomogły już wielu osobom w rożnych 

chorobach:

To między innymi: trudno gojące się rany i oparzenia, stany 

po zabiegach chirurgicznych, stany przed i po zawale oraz 

udarze, urazy narządów, powikłania po COVID–19, cu-

krzyca, miażdżyca, choroby skórne (grzybica, trądzik, łusz-

czyca) czy zakażenia bakteryjne. To także leczenie depresji, 

anemii, migreny i stresu. Zabiegi pomagają w chorobach Al-

zheimera i Parkinsona, przy porażeniu mózgowym, a także 

przy zakrzepicy, nadciśnieniu, zaburzeniach układu pokar-

mowego (w tym nadwadze!) oraz zaburzeniach neurolo-

gicznych. To dobra regeneracja dla sportowców i wiele in-

nych zastosowań.

O skuteczności terapii najlepiej świadczą przykłady osób, 

którym ona pomogła:

Pan Józef (73 lata) – cierpiący na chorobę Parkinsona – po 

odbyciu serii zabiegów w komorze hiperbarycznej dostrzegł 

znaczne zmniejszenie drżenia rąk i sztywności mięśniowej. 

Satysfakcja jest tym większa, że za niedługo spotka się z ro-

dziną przy świątecznym stole – „Będę się czuł dużo pewniej 

w towarzystwie bliskich niż dotychczas”.

Pani Aneta (38 lat) – przyszła na zabiegi do komory w związ-

ku z silnymi zmianami skórnymi na twarzy (obrzęk, rumień, 

świąd), z którymi kolejni lekarze których odwiedzała nie po-

trafili sobie poradzić. Już po kilku pierwszych wizytach 

zmiany na twarzy zaczęły się zmniejszać, aż do całkowitego 

ich ustąpienia. „Czuję ogromna ulgę, tym bardziej że problem 

dotyczył tak widocznej części ciała jak twarz”.

Pan Łukasz (26 lat) - z powikłaniami po przebyciu COVID -19 

– mimo upływu czasu odczuwał chroniczne zmęczenie, za-

dyszki, kaszel i ucisk w mostku. Zabiegi w komorze hiperbar-

ycznej spowodowały, że jego stan zdrowia z zabiegu na za-

bieg ulegał poprawie, dolegliwości ustępowały. „Teraz czuję 

ogromną poprawę, warto było szukać dla siebie pomocy”.

W tym szczególnym czasie warto pomyśleć zarówno o so-

bie, jak i o swoich najbliższych i podarować najpiękniejszy 

z możliwych prezentów – ZDROWIE. 

Taki bon podarunkowy na zabiegi w komorze hiperbarycz-

nej to inwestycja, która zawsze procentuje i przyniesie ob-

darowanemu same korzyści.

Nie wiesz czy to coś dla Ciebie? Zawsze możesz 

do nas zadzwonić, zapytać – czekamy na Twój telefon.

Zdrowie jest bezcenne i warto o nie zadbać!

Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 8

tel. 737  989  535, www.tlenowakomora.pl 

Zdrowie jako gwiazdkowy prezent dla Ciebie i Twoich bliskich

Od lat prowadzimy taką politykę rozliczania kosztów spół-

dzielni, że regulacja odbywa się raz w roku to jest 1 kwietnia 

- mówi prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 

Piotr Szereda - W trakcie roku stawki opłat nie ulegają zmia-

nie. W naszym dzisiejszym biuletynie przedstawiamy przykła-

dowe wykresy naszych kosztów w stosunku do kosztów 

zewnętrznych na które SM „JAS-MOS” nie ma wpływu.

Polacy otrzymują od spółdzielń mieszkaniowych pisma z pod-

wyżkami czynszów za ich mieszkania. Niektórzy już dziś oba-

wiają się o wzrost kosztów utrzymania mieszkań. Swoją fru-

strację wylewają w sieci internetowej: „Aż strach otwierać 

skrzynkę” czytamy w grupach dyskusyjnych. Problem spółdziel-

ców jest spory, bo właśnie tak mieszka ponad 10 mln Polaków. 

A jak radzi sobie z tym problemem SM „JAS-MOS”? 

Nadchodzące miesiące będą stały pod znakiem drożyzny 

w wielu dziedzinach życia. Bardzo dużo otrzymujemy infor-

macji o znaczącym wzroście kosztów mediów; ogrzewania 

CO, gazu, elektryczności, wywozu odpadów komunalnych, 

wody i kanalizacji, usług budowlanych kosztów i eksploatacji 

itd. Podwyżki są nieuniknione. Największy problem mamy 

z rosnącymi kosztami eksploatacji i konserwacji budynków, 

wynikającymi między innymi ze wzrostu cen materiałów 

i podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Aktualnie przygoto-

wujemy korektę wysokości czynszów. Jest  to trudny okres dla 

mieszkańców naszych zasobów. Na rachunkach zobaczą wyż-

sze kwoty za ciepło, a także podwyżki za prąd. Spółdzielnie 

odczują też dwucyfrową inflację, przez którą podrożeją pod-

stawowe usługi. Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju już otrzymali  

pierwsze listy z nadchodzącymi podwyżkami z sąsiednich 

spółdzielni. Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” jest 

w ostatnim okresie planowania kosztów na rok 2023. 

Kiedy podwyżka czynszów?
Czyli kiedy możemy spodziewać się podwyżek?

W ostatnich dniach grudnia 2022 roku lokatorzy otrzymają 

pełna informację o zmianach (podwyżkach zaliczek opłat za 

eksploatacje, opłaty remontowej i sprzątanie) będzie ona obo-

wiązywać „dopiero” od 1 kwietnia 2023 roku. Tu chcę po raz 

kolejny zwrócić uwagę, że od lat prowadzimy taką politykę 

rozliczania kosztów Spółdzielni, że regulacja odbywa się raz 

w roku tj. 1 kwietnia. W trakcie roku te stawki opłat nie ulegają 

zmianie. W naszym dzisiejszym biuletynie przedstawiamy 

przykładowe wykresy naszych kosztów w stosunku do kosz-

tów zewnętrznych, na które SM „JAS-MOS” nie ma wpływu. 

Najwyższe koszty za ogrzewanie CO wynoszą około 40% 

opłat, na drugim miejscu kosztów nie zależnych to opłaty za 

wodę i kanalizację to około 13% opłaty komunalne to przekrój 

kosztów od 6% do 15% (to w zależności od ilości osób za-

mieszkałych), pozostałe koszty związane z monitoringiem, 

wodomierzem radiowym, windą, opłatą przekształceniową, 

podatkiem - to kolejne kilka procent. Natomiast koszty, które 

determinują opłaty spółdzielcze to jest: opłata eksploatacyjna 

to około 20% plus 2% sprzątanie klatek oraz opłata na fun-

dusz remontowy około 13 %. Dają nam różny wynik w zależ-

ności od nieruchomości i wielkości mieszkania to tak zwane 

koszty spółdzielcze to około 35% wartości czynszu, pozostałe 

niezależne do spółdzielni to około 65% kosztów.  

Jakie stawki będą obwiązywać  na nieruchomościach? 

Zgodnie z prawem każda nieruchomość jest rozliczana osob-

no więc na każdej nieruchomości jest inny wynik finansowy 

i będzie obwiązywać różna stawka. I tak opłaty za fundusz re-

montowy będą oscylować w granicach od 1,40 złotego za 

metr kwadratowy powierzchni użytkowej do 3,70 zł.  Fundusz 

eksploatacyjny opłaty – zaliczki  będzie oscylował pomiędzy 

wartościami od 2,40 złotego za metr kwadratowy powierz-

chni użytkowej do 4,41 złotego. Wyniki są zależne od tego ja-

kie inwestycje, remonty, prace dodatkowe były lub są realizo-

wane na tych nieruchomościach. Przykładowo spore koszty 

ponosi część budynków na ul. Pomorskiej i Warmińskiej 

w związku z realizacją modernizacji balkonów. W tym roku na 

dwóch budynkach została ukończona inwestycja w reżimie 

kosztowym z roku 2021 i przygotowujemy się do realizacji 

tego zadania na kolejnych dwóch budynkach. Przy ulicy Zielo-

nej realizujemy budowę parkingu. Pozostało nam jeszcze 11 

budynków (na 128) do przeprowadzenie termomodernizacji.  

Powtórzmy, nowe stawki opłat za fundusz eksploatacyjny 

i remontowy oraz za sprzątanie będzie obowiązywać od 

1 kwietnia 2023 roku? 

Tak, potwierdzam, że nowe stawki opłat będą obowiązywały 

od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024. To jest nasz główny cel, 

aby koszty w tych trudnych czasach podlegały stałej kontroli. 

Nie chcemy naszych lokatorów trzymać w niepewności. To dla 

nas ważne, aby sytuacja finansowa naszej Spółdzielni była sta-

bilna. Dzięki dobremu zespołowi naszych pracowników posia-

dających wysokie kwalifikacje, duże doświadczenie oraz wy-

soki poziom odpowiedzialności, jestem w stanie zagwaranto-

wać, że po raz kolejny rok z rzędu nie będziemy dokonywać 

żadnych korekt w 2023 roku. Oczywiście jeszcze przed świę-

tami nasze projekty  budżetu zostaną przedstawione Radzie 

Nadzorczej do akceptacji i zatwierdzenia. 

Dziękuję za rozmowę. 

Ja też dziękuję za rozmowę i w imieniu Zarządu oraz  pra-

cowników chcę złożyć naszym lokatorom Wspaniałych 

Świąt Bożego Narodzenia w ciepłej i rodzinnej atmosferze, 

spędzonych w zdrowiu i przepełnionych poczuciem spokoju. 

Cudownego czasu pełnego wytchnienia i oddechu od trosk, 

oraz jak najwięcej dobrych chwil w Nowym Roku 2023.
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OPŁATY ZA 
Na poniższych wykresach prezentujemy Państwu na 

przykładach dwóch mieszkań (jedno o powierzchni 

użytkowej 70,03 m² i drugie o powierzchni 37,20 m²) 

jak kształtują się opłaty, a także przedstawiamy jaki 

udział stanowią opłaty zależne od Spółdzielni w sto-

sunku do opłat niezależnych i indywidualnych. 

Mieszkanie 70,03 m²

Mieszkanie 70,03 m² rodzaj opłat
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MIESZKANIE
Mieszkanie 37,20 m²

Mieszkanie 37,20 m² rodzaj opłat
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Krótkie sprawozdanie 
z pracy Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza pracuje w cyklu miesięcz-

nym. Jak zawsze w naszych biuletynach 

„Nasze Mieszkanie” przedstawiam Pań-

stwu krótkie sprawozdanie z posiedzenia 

naszej Rady Nadzorczej. W bieżącym biu-

letynie w imieniu Rady Nadzorczej przed-

stawię Państwu informację z posiedzenia 

plenarnego z listopada b.r.  

Na tym posiedzeniu, Zarząd przedstawił 

informację dotyczącą przygotowania Spół-

dzielni do akcji zima. Prezes poinformował, 

że za odśnieżanie i utrzymanie szorstkości 

dojść do budynków, chodników, schodów 

terenowych, nawierzchni dróg, miejsc po-

stojowych i parkingów odpowiedzialna jest 

firma DROMET II w ramach usługi całorocz-

nego utrzymania porządku na terenach 

zewnętrznych należących do Spółdzielni. 

W okresie zimowym w przypadku nie-

sprzyjających warunków atmosferycznych 

w weekendy nadzór będą pełnić służby ad-

ministracji w ramach dyżurów, a jeżeli wy-

stąpi taka konieczność, służby administracji 

będą przeprowadzać kontrole w terenie 

właściwego wywiązywania się firmy z nało-

żonych zadań i na bieżąco będą zgłaszać fir-

mie uwagi. 

Zarząd wystąpił z wnioskiem o podjęcie 

przez Radę Nadzorczą  decyzji dot. ustalenia 

wysokości środków finansowych z przezna-

czeniem na działalność społeczną w 2023 r.

W wyniku przeprowadzonej analizy wydat-

ków w bieżącym roku na poszczególnych 

osiedlach Rada Nadzorcza jednogłośnie 

utrzymała dotychczasową, obowiązującą 

w 2022 r. wysokość środków przyznawa-

nych w ramach działalności społecznej.

Komisja Rewizyjna RN podjęła już dwie 

kontrole działalności Spółdzielni. Pierwsza 

kontrola dotyczyła weryfikacji  gospodarki 

lokalami użytkowymi, garażami i dzierżawą 

terenu za 2021 r. natomiast druga dotyczyła 

dokumentacji przetargowej i realizacji 

umów po przetargach za 2021/2022. Rada 

Nadzorcza po przedstawieniu wyników kon-

troli przez Komisję Rewizyjną jednogłośnie 

przyjęła ustalenia komisji dokonane w spo-

rządzonych protokołach kontroli. 

Z protokołem z Posiedzenia Rady 

Nadzorczej, które odbyło się w miesiącu 

listopadzie  b.r. Członkowie Spółdzielni 

mogą zapoznać się na stronie internetowej 

www.smjasmos.pl. 

Grażyna Rębacz

Przewodniczący  Rady Nadzorczej 

SM „JAS-MOS”

Podsumowanie działań wykonywanych 
w ramach działalności mieszkaniowej 
w SM „JAS-MOS”

W bieżącym roku w ramach działalności 

mieszkaniowej w Spółdzielni zorganizo-

wano 11 przetargów na najem lokali 

mieszkalnych oraz 9 przetargów na usta-

nowienie i zbycie prawa odrębnej własno-

ści lokali mieszkalnych. W wyniku prze-

prowadzonych przetargów podpisano 

10 umów najmu oraz 3 umowy notarialne 

z nabywcami prawa własności.

Ponadto w wyniku pozytywnie rozpa-

trzonych wniosków osób zajmujących lo-

kale mieszkalne, zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami prawa, zawarto:

ź 17 umów ustanowienia i zbycia/prze-

niesienia prawa własności, 

ź 1 umowę ustanowienia 

spółdzielczego lokatorskiego prawa 

do lokalu mieszkalnego,

ź 7 umów najmu lokali mieszkalnych. 

Do dnia 09.12.2022r., do Spółdzielni 

wpłynęło 330 aktów notarialnych i 23 po-

stanowienia sądowe potwierdzające zby-

cie/ nabycie praw do lokali mieszkalnych. 

Ilość członków Spółdzielni na dzień 

09.12.2022 roku – 7   316. 
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Przygotowanie planu 
remontów na ROK 2023
Mijający okres jesienny był czasem kiedy 

przygotowano plany finansowe i plany re-

montów na kolejny rok. W naszej Spół-

dzielni tradycją są coroczne jesienne ze-

brania remontowe, na których przedsta-

wiane są środki finansowe jakimi dyspo-

nują poszczególne nieruchomości, oma-

wiane są ich potrzeby remontowe oraz 

konsultowane z lokatorami prace remon-

towe ujmowane w planach na następny 

rok. W dwóch poprzednich latach, ze 

względu na panującą w naszym kraju pan-

demię, nie udało nam się przeprowadzić 

takich spotkań. W związku z tym w pla-

nach umieszczono najbardziej pilne po-

trzeby remontowe na poszczególnych 

nieruchomościach wg oceny służb tech-

nicznych. W miarę możliwości finanso-

wych uwzględniono również wnioski  

składane na wcześniejszych zebraniach 

remontowych lub wpływające w inny 

sposób od naszych mieszkańców do Spół-

dzielni. W roku bieżącym spotkania re-

montowe na poszczególnych osiedlach 

odbyły się w terminie od 15 do 23 listopa-

da, na których zapoznano się z wnioskami 

i sugestiami naszych mieszkańców na te-

mat  planowanych i proponowanych prac 

remontowych. Ostateczny plan remon-

tów skonstruowany z uwzględnieniem 

robót remontowych wnioskowanych 

przez mieszkańców (jeżeli stan funduszu 

remontowego danej nieruchomości na to 

pozwolił), zostanie przedstawiony do za-

twierdzenia Radzie Nadzorczej w grudniu 

bieżącego roku.

Na całych zasobach mieszkaniowych 

Spółdzielni zaplanowano wykonanie ro-

bót o wartości ponad 8,9 mln zł. W poniż-

szej tabeli przedstawiamy zbiorowe ze-

stawienie planowanych prac.

Symbol 

robót

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

12.

13.

15.

16.

18.

19.

22.

23.

31.

32.

40.

50.

51.

53.

Roboty 

remontowe

Roboty dekarskie i remonty kominów

Remont i malowanie klatek schodowych

Remont instalacji wodnej I kanalizacyjnej

Remont instalacji gazowej

Remont instalacji C.O.

Remont i naprawa dźwigów osobowych

Roboty brukarskie, asfaltowe 

i schody terenowe

Remont i wymiana drzwi wejściowych do budynków

Remont i wymiana drzwi wewnętrznych

Remont i wymiana stolarki okiennej, 

zabudowa loggii szybami przesuwnymi 

Remont daszków nad wejściami do budynków

Remont podestów i schodów wejściowych do budyn. 

Remont balkonów i balustrad balkonowych

Remont i naprawa  instalacji elektrycznej

Remont i naprawa  instalacji odgromowej 

i obwodów wyrównawczych 

Prace projektowe, audyty, przygotowanie wniosków

Roboty termomodernizacyjne finansowane 

z funduszu remontowego

Roboty nieplanowane I awaryjne

Docieplenie ścian frontowych 

(spłata pożyczki I odsetek)

Wykonanie projektu, konstrukcji wsporczej 

(wieszaków) oraz zadaszeń nowych balkonów 

wrzaz z pomalowaniem elewacji balkonowej

Rozbudowa balkonów francuskich

Razem Spółdzielnia

Roboty remontowe są finansowane ze 

zgromadzonych na poszczególnych nie-

ruchomościach opłat na funduszu remon-

towym, tzn., że każda nieruchomość sama 

finansuje prace, które są na niej przepro-

wadzane. Po podjęciu stosownej uchwały 

przez Radę Nadzorczą, w gablotach ogło-

szeń znajdujących się na klatkach schodo-

wych, zamieścimy szczegółowy zakres 

prac remontowych przewidzianych do 

realizacji na poszczególnych nierucho-

mościach zgodnie z planem remontów na 

2023 rok.

Działania windykacyjne za okres I–XI / 2022

Informacja o wynikach ankietowania 
w sprawie dobudowy balkonów

Ilość

17 bud.

1 kl.

4 bud.

5 bd.

1 bud.

2 szt.

262 m²

6 szt.

3 szt.

1 szt.

1 szt.

49 szt.

5 szt.

2 szt.

20 bud.

6 bud.

8  szt.

1 bud.

wg potrzeb

6 bud.

2 bud.

210 szt.

Plan 2023 (zł)

2 725 000,00 

15 000,00 

106 500,00 

1 560 000,00 

45 000,00 

320 000,00 

 

25 000,00 

3 000,00 

4 000,00 

294 000,00 

185 000,00 

7 000,00 

378 000,00 

121 000,00 

81 500,00 

110 000,00 

454 644,61 

339 000,00 

2 000 000,00 

finans. indywid.                   

12 000,00 zł /szt.

8 908 644,61

135 000,00

Rodzaj podejmowanych działań windykacyjnych       za okres I – XI / 2022 r.
1.  Skierowane pozwy do Sądu Rejonowego:

     - o zapłatę                                                                                79

            - o eksmisję                                                                            0

            Wartość skierowanych pozwów o zapłatę:                 388  831,87 zł
2.  Kwota wyegzekwowana przez 
  Komornika Sądowego:               157  448,65 zł

3.  Ilość zadłużonych mieszkań:                                    1320

             Pisma wysłane do dłużników:                      2879

4.  Ilość odzyskanych mieszkań:                                       5
5.  Kwota zadłużenia:
            - listopad 2021r                                                                         2  509  277,27 zł

            - listopad 2022r                                                                         2  707  647,35 zł

6.    Liczba posiedzeń Komisji ds. windykacji:      1

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” informuje o wynikach przeprowa-
dzonej ankiety dotyczącej dobudowy balkonów. Wyniki na poszczególnych bu-

dynkach przedstawia poniższa tabela.

Adres   ZA %  PRZECIW %
Pomorska 17-29 59 56,2%  9  8,6%
Pomorska 44-56 53 50,5%  14  13,3%

Warmińska 1-13 46 43,8%  14  13,3%

Warmińska 2-14 59 56,2%  2  1,9%

Warmińska 16-28 42 40,0%  15  14,3%

W związku z uzyskaniem wymaganej zgody 55% lokatorów na wykonanie prac 

związanych z dobudową balkonów w budynkach przy ul. Pomorskiej 17-29 i War-

mińskiej 2-14, roboty te zostały ujęte w propozycjach planu remontów na 2023 r. 

Wykonawca tych prac zostanie wyłoniony i roboty zostaną zlecone pod warun-
kiem zatwierdzenia planu remontów przez Radę Nadzorczą.




