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PO WALNYM ZGROMADZENIU
Szanowni Pañstwo !
W miesi¹cu maju odby³y siê cztery czêœci Walnego
Zgromadzenia Spó³dzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”
w Jastrzêbiu-Zdroju. Frekwencja na Walnym Zgromadzeniu w sumie wynios³a 2,81% wszystkich cz³onków
Spó³dzielni (w tym: Wodzis³aw Œl. - 5,85 %, Os. Zdrój,
Z³ote £any, PrzyjaŸñ - 2,13%, Os. Pionierów - 2,90%,
Os. A. Bo¿ka - 2,63 % ).
Walne Zgromadzenie podjêto 13 uchwa³, w tym
7 uchwa³ zatwierdzaj¹cych sprawozdawczoœæ za 2015 r.
(m.in. w sprawie udzielenia absolutorium cz³onkom
Zarz¹du) oraz uchwa³y w nastêpuj¹cych sprawach:
- wyboru delegata na zjazd Regionalnego Zwi¹zku
Rewizyjnego Spó³dzielczoœci Mieszkaniowej w Katowicach, w którym Spó³dzielnia jest zrzeszona,
- 3 uchwa³y w sprawie odwo³añ od uchwa³ Rady
Nadzorczej (2 uchylenia, jedno utrzymanie w mocy
uchwa³y RN),
- podzia³u nadwy¿ki bilansowej za 2015 r.,
- uchwalenie kierunków rozwoju dzia³alnoœci Spó³dzielni.
W trakcie poszczególnych czêœci Walnego Zgromadzenia, w ramach zg³aszania wolnych g³osów, uwag i zapytañ, poruszane by³y zmiany osobowe w organach
Spó³dzielni oraz zmiany organizacyjne w Spó³dzielni.
Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej wyjaœnia³, ¿e dokonane
zmiany w Radzie Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie
oraz zmiany Prezesa Zarz¹du by³y wynikiem naturalnych
oczekiwañ mieszkañców. Rada Nadzorcza zmienia filozofiê kierowania Spó³dzielni¹, zwiêksza rolê planowania

w zarz¹dzaniu zasobami mieszkaniowymi. Wprowadzanie
inwestycji, nowoczesnych rozwi¹zañ technologicznych
i informacyjnych, a tak¿e rynkowych standardów us³ug
wymaga innego spojrzenia na sprawy Spó³dzielni oraz
efektywnego pozyskiwania zewnêtrznych œrodków finansowych, ograniczaj¹cych w³asne nak³ady finansowe na
inwestycje oraz bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ. Jednoczeœnie wyjaœnia³, ¿e Rada Nadzorcza dokonuj¹c zmiany na stanowisku
prezesa mia³a na uwadze ca³okszta³t pracy Zarz¹du oraz
Rady Nadzorczej minionej kadencji. I tak nale¿y rozumieæ
intencje dzia³ania obecnej Rady Nadzorczej.
Zarz¹d SM „JAS-MOS” przedstawi³ sprawozdanie ze
swojej pracy oraz sprawozdanie finansowe i udziela³
szczegó³owych wyjaœnieñ zwi¹zanych z przedstawionymi
sprawozdaniami. Pytania cz³onków Spó³dzielni dotyczy³y
rozwi¹zañ windykacyjnych w stosunku do lokatorów
zalegaj¹cych z op³atami za czynsz, kosztów zwi¹zanych
z funduszem eksploatacyjnym oraz remontowym.
Ponadto w wolnych g³osach, uwagach i zapytaniach
poruszane by³y tematy zwi¹zane bezpoœrednio z funkcjonowaniem nieruchomoœci i ich otoczeniem, m.in.:
usytuowanie i wykonanie placów zabaw, œmietników,
sprz¹tanie klatek schodowych, monitoring wewn¹trz klatek
i na terenach zewnêtrznych, odbiory robót, wylewek w piwnicach, oœwietlenia i wentylowania klatek schodowych, itp.
Rada Nadzorcza oraz Zarz¹d SM „JAS–MOS” dziêkuj¹
Cz³onkom Spó³dzielni za obecnoœæ oraz czynny udzia³
w Walnym Zgromadzeniu.
Poni¿ej przedstawiamy parê zdjêæ z poszczególnych
czêœci Walnego Zgromadzenia.

Czêœæ III Os. Pionerów

Czêœæ I - Wodzis³aw Œl.

Czêœæ II - Os. Zdrój, Z³ote £any, PrzyjaŸñ

Czêœæ IV - Os. A.Bo¿ka
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SPRZ¥TANIE KLATEK
Od 1 czerwca 2016 roku Zarz¹d SM „JAS-MOS” podj¹³
dzia³ania w celu wdro¿enia programu sprz¹tania klatek
schodowych powy¿ej parteru na ca³ych zasobach. Dzia³ania
te zosta³y podjête zgodnie z wnioskami lokatorów SM
„JAS-MOS” zg³aszanymi w indywidualnych proœbach oraz
w trakcie jesiennych spotkañ „remontowych” w 2015 roku.
Maj¹c na uwadze te wnioski Zarz¹d Spó³dzielni postanowi³
zapytaæ naszych lokatorów o opiniê wysy³aj¹c ankiety
z zapytaniem czy s¹ „za” lub „przeciw” dodatkowemu
sprz¹taniu. Wiêkszoœæ mieszkañców zadeklarowa³a tak¹
potrzebê (ponad 100 klatek ju¿ korzysta³o z us³ugi
sprz¹tania powy¿ej parteru z odp³atnoœci¹ naliczon¹ na
mieszkanie, skalkulowan¹ indywidualnie dla ka¿dej klatki).
Aby móc odpowiednio oceniæ koszt us³ug oraz okreœliæ
niezbêdn¹ iloœæ potrzebnych etatów i sprzêtu do wykonania
poszczególnych zadañ, s³u¿by Spó³dzielni dokona³y
szczegó³owych obmiarów klatek schodowych (czêœci
wspólne, piêtra, spoczniki, windy, lamperie, skrzynki,
porêcze, balustrady, okna, piwnice itp.). W oparciu o te
dzia³ania przygotowane zosta³y odpowiednie wymagania
do przetargu og³oszonego przez Zarz¹d, zawieraj¹ce m.in.
wyliczenie iloœci potrzebnych etatów oraz sprzêtu.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e w przypadku wykonywania us³ugi
sprz¹tania g³ównym kosztem tego zadania jest sam koszt
pracy (iloœæ etatów i wysokoœæ wynagrodzeñ) plus prosty
sprzêt i œrodki czyszcz¹ce. S³u¿by Spó³dzielni przyjê³y
okreœlon¹ maksymaln¹ iloœæ etatów, przy za³o¿eniu, ¿e pracownicy bêd¹ zatrudnieni na umowach o pracê z zachowaniem przepisów prawa pracy. Po przeprowadzeniu
przetargu okaza³o siê, ¿e firmy respektuj¹ce potrzeby
Spó³dzielni, a tak¿e zatrudniaj¹ce pracowników zgodnie
z prawem pracy, zapewniaj¹c minimalne wynagrodzenie

zgodne z prawem, s¹ o wiele dro¿sze ni¿ mo¿liwoœæ
wykonywania tych prac si³ami w³asnymi.
Wobec powy¿szego podjêto decyzjê o sprz¹taniu klatek
w³asnymi pracownikami. Zarz¹d podpisa³ umowê z Powiatowym Urzêdem Pracy, w ramach której przyjêtych zosta³o
25 pracowników z refundacj¹ kosztów wynagrodzenia
na okres 12 miesiêcy z zapewnieniem stanowisk pracy na
24 miesi¹ce. Wprowadzaj¹c na zasoby SM „JAS-MOS”
us³ugê w wykonaniu w³asnych si³ i œrodków, przy bardzo
znacz¹cej refundacji kosztów tworzenia miejsc pracy,
Zarz¹d bra³ pod uwagê koszty bie¿¹ce oraz obci¹¿enia
z tego wynikaj¹ce dla lokatorów. Osoby zatrudnione na
zasobach Spó³dzielni nie tylko bêd¹ wykonywaæ sam¹
us³ugê porz¹dkow¹, ale tak¿e dope³ni¹ zabezpieczanie
naszych zasobów pod wzglêdem technicznym, jak i spo³ecznym. Ponadto nasi pracownicy bêd¹ mieli wiêksz¹
mo¿liwoœæ nadzoru terenów zewnêtrznych, a sami lokatorzy bêd¹ mieli wiêkszy kontakt z naszymi pracownikami,
co powinno wp³yn¹æ na polepszenie jakoœci wykonywanych us³ug na rzecz mieszkañców.
Sam¹ w sobie wartoœci¹ dodatni¹ jest praca pracowników zatrudnionych na pe³ny etat, z perspektyw¹
mo¿liwoœci wykorzystania szansy pracy na czas nieokreœlony zgodnie z prawem pracy.
Prezes Spó³dzielni - Piotr Szereda, w imieniu Zarz¹du,
dziêkuje lokatorom za czynny udzia³ w ankietowaniu, za to
¿e wiêkszoœæ lokatorów wziê³a w nim udzia³ i zag³osowa³a
za wykonywaniem tych czynnoœci. Z rozmów jasno
wynika³o, ¿e jest powszechna akceptacja przyjêcia
wniosków mieszkañców. Dziêkujemy te¿ w imieniu nowo
przyjêtych pracowników za ich przychylne przyjêcie
i liczymy na bli¿sz¹ wspó³pracê.
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Zakres czynnoœci sprz¹tania wewn¹trz klatek

JAS-MOS

strona 4

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Od lipca 2013 roku ustawa o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach wprowadzi³a zmiany, co do
odpowiedzialnoœci za gospodarkê odpadami komunalnymi
i podzieli³a nastêpuj¹co obowi¹zki.
Obowi¹zki gminy jako „w³aœciciela œmieci”:
1. organizuje system gospodarki odpadami komunalnymi,
2. przyjmuje i weryfikuje deklaracjê o wysokoœci op³aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, sk³adane
przez w³aœcicieli nieruchomoœci (w imieniu mieszkañców zabudowy wielorodzinnej deklaracje sk³ada
zarz¹dca czyli spó³dzielnia),
3. organizuje przetarg na odbiór odpadów komunalnych,
4. wyposa¿a nieruchomoœci w pojemniki s³u¿¹ce do
zbierania odpadów zmieszanych wraz z dbaniem
o ich stan sanitarny i techniczny,
5. tworzy punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
6. kontroluje w³aœcicieli nieruchomoœci i podmioty
odbieraj¹ce odpady komunalne w zakresie przestrzegania ustawowych i umownych obowi¹zków,
7. zapewnia osi¹gniêcie poziomów recyklingu,
8. Rada Miasta podejmuje uchwa³ê w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym o wysokoœci
op³aty.
Obowi¹zki w³aœciciela nieruchomoœci - Spó³dzielnia:
1. sk³ada deklaracjê o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uiszczaniu op³aty
do gminy,
2. zapobiega powstawaniu odpadów komunalnych,
3. wyposa¿a nieruchomoœci w pojemniki s³u¿¹ce do
zbierania odpadów segregowanych wraz z dbaniem
o ich stan sanitarny i techniczny,

4. zbiera i oddaje odpady komunalne wytworzone na
terenie nieruchomoœci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
zasadami,
5. prowadzi selektywne zbieranie odpadów komunalnych,
korzysta z Gminnego Punktu Zbierania Odpadów
Niebezpiecznych oraz Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.
Obowi¹zki u¿ytkownika lokalu:
1. segreguje odpady codziennego u¿ytku i wrzuca do
w³aœciwych pojemników,
2. sk³aduje na placach gospodarczych b¹dŸ w ich
s¹siedztwie odpady wielkogabarytowe, tzn. zu¿yte
opony, meble, dywany, materace, rowery, wiêkszych
rozmiarów zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny lub
osobiœcie zawozi do Gminnego Punktu Zbierania
Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanego przy
ul. Dworcowej 17d w Jastrzêbiu-Zdroju (odpady
odbierane nieodp³atnie),
3. zawozi osobiœcie do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy
ul. Norwida 34 w Jastrzêbiu-Zdroju (So³ectwo Szeroka)
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowi¹ce odpady
komunalne powstaj¹ce w wyniku prac remontowobudowlanych prowadzonych samodzielnie przez
u¿ytkownika lokalu. Odpady nieodp³atnie przyjmowane
s¹ w iloœci 500 kg/lokal, a w przypadku przekroczenia
limitu u¿ytkownik lokalu musi uiœciæ op³atê wg stawek
przyjêtych przez gminê. PAMIÊTAJMY, ¿e w przypadku sk³adowania przez u¿ytkownika lokalu tego
typu odpadów na placu gospodarczym spó³dzielnia
sama musi zorganizowaæ wywóz tego odpadu do
PSZOK-u, a kosztami wywozu obci¹¿yæ wszystkich
u¿ytkowników nieruchomoœci.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Miasta Jastrzêbie-Zdrój - podzia³ odpadów
(do pozostawienia na placu gospodarczym)
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ZASADY BEZPIECZEÑSTWA PO¯AROWEGO W BUDYNKACH
MIESZKALNYCH I POSTÊPOWANIA W PRZYPADKU
POWSTANIA PO¯ARU
W zwi¹zku z koniecznoœci¹ zapewnienia bezpieczeñstwa po¿arowego w budynkach mieszkalnych,
informujemy naszych mieszkañców, ¿e aby zapewniæ
bezpieczeñstwo w wielolokalowych budynkach mieszkalnych oraz ograniczyæ mo¿liwoœæ powstania po¿aru i ograniczyæ jego skutki zabrania siê :
1. u¿ywania ognia otwartego, palenia tytoniu i stosowania
innych czynników mog¹cych zainicjowaæ po¿ar w pomieszczeniach piwnicznych, pomieszczeniach gospodarczych oraz na ci¹gach komunikacyjnych (korytarzach, klatkach schodowych),
2. gara¿owania pojazdów silnikowych w pomieszczeniach
nie przeznaczonych do tego celu, je¿eli nie opró¿niono
zbiornika paliwa pojazdu i nie od³¹czono na sta³e
zasilania akumulatorowego pojazdu,
3. przechowywania materia³ów palnych w odleg³oœci
mniejszej ni¿ 0,5 m od urz¹dzeñ i instalacji, których
powierzchnie zewnêtrzne mog¹ nagrzewaæ siê do
temperatury przekraczaj¹cej 100°C oraz przewodów
uziemiaj¹cych oraz przewodów odprowadzaj¹cych
instalacji odgromowej,
4. u¿ytkowania elektrycznych urz¹dzeñ ogrzewczych
ustawionych bezpoœrednio na pod³o¿u palnym, z wyj¹tkiem urz¹dzeñ eksploatowanych zgodnie z warunkami okreœlonymi przez producenta, stosowanie na
os³ony punktów œwietlnych materia³ów palnych, z wyj¹tkiem materia³ów trudno zapalnych, je¿eli zostan¹
umieszczone w odleg³oœci co najmniej 5 cm od ¿arówki,
5. instalowania opraw oœwietleniowych oraz osprzêtu
instalacji elektrycznych, jak: w³¹czniki, prze³¹czniki,
gniazda wtyczkowe, bezpoœrednio na pod³o¿u palnym,
je¿eli ich konstrukcja nie zabezpiecza pod³o¿a przed
zapaleniem,
6. sk³adowania materia³ów palnych (np. mebli,
wyk³adzin dywanowych, pcv, itp.) na drogach komunikacji ogólnej (klatkach schodowych, korytarzach)
s³u¿¹cych ewakuacji,
7. ustawiania na klatkach schodowych jakichkolwiek
przedmiotów utrudniaj¹cych ewakuacjê (mebli,
foteli, szafek, itp.) oraz zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich natychmiastowe u¿ycie,
8. przechowywanie w mieszkaniu cieczy ³atwo zapalnych.
Informujemy jednoczeœnie, i¿ w przypadku zauwa¿enia
po¿aru nale¿y niezw³ocznie zaalarmowaæ osoby przebywaj¹ce w strefie zagro¿enia oraz wezwaæ stra¿ po¿arn¹
(tel. 998, 112).
Po wykrêceniu numeru alarmowego stra¿y po¿arnej
998, 112 i zg³oszeniu siê dy¿urnego nale¿y spokojnie
i wyraŸnie podaæ:
- swoje imiê i nazwisko, numer telefonu, z którego

nadawana jest informacja o zdarzeniu,
- adres i nazwê obiektu,
- co siê pali, na którym piêtrze,
- czy wystêpuje zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia ludzkiego,
Po podaniu informacji nie odk³adaæ s³uchawki do chwili
potwierdzenia przyjêcia zg³oszenia.
Przyjmuj¹cy zg³oszenie mo¿e za¿¹daæ:
- potwierdzenia zg³oszenia poprzez oddzwonienie,
- dodatkowych informacji, które w miarê mo¿liwoœci
nale¿y podaæ.
W przypadku po¿aru we w³asnym mieszkaniu nale¿y:
- wyprowadziæ z mieszkania dzieci i osoby niepe³nosprawne,
- w zale¿noœci od zaistnia³ej sytuacji podj¹æ dzia³ania
gaœnicze, wy³¹czyæ dop³yw gazu i energii elektrycznej,
nie otwieraæ okien,
- jeœli zgaszenie po¿aru we w³asnym zakresie jest
niemo¿liwe, opuœciæ mieszkanie zamykaj¹c drzwi
jedynie na klamkê.
Nie mo¿na dopuœciæ do odciêcia przez po¿ar drogi
wyjœcia z mieszkania. Zaalarmowaæ stra¿ po¿arn¹
i osoby znajduj¹ce siê w s¹siednich lokalach w przypadku odciêcia drogi wyjœcia z mieszkania, udaæ siê do
pomieszczenia najdalej usytuowanego od po¿aru
posiadaj¹cego okno lub balkon zabieraj¹c ze sob¹ (jeœli
to mo¿liwe) mokry koc, zamkn¹æ za sob¹ drzwi do
innych pomieszczeñ na klamkê. Wezwaæ pomoc przez
okno lub z balkonu, a w przypadku silnego wzrostu
temperatury i zadymienia po³o¿yæ siê na balkonie pod
oknem i okryæ szczelnie kocem lub innym okryciem.
W przypadku po¿aru w mieszkaniu s¹siednim lub na
ni¿szej kondygnacji oraz zadymienia korytarza i klatki
schodowej nale¿y:
- pozostaæ w domu zamykaj¹c drzwi wejœciowe do
mieszkania jedynie na klamkê,
- zakrêciæ zawór gazu, wy³¹czyæ wszystkie odbiorniki
energii elektrycznej,
- w celu niedopuszczenia do przenikania dymu i wysokiej
temperatury przez drzwi wejœciowe do mieszkania
nale¿y zabezpieczyæ otwory i nieszczelnoœci drzwi (np.
mokrym rêcznikiem),
- w razie potrzeby wzywaæ pomocy przez otwarte okno
lub balkon.
W przypadku po¿aru na wy¿szej kondygnacji nale¿y
pozostaæ w mieszkaniu lub opuœciæ je na wezwanie
kieruj¹cego akcj¹ gaœnicz¹ zamykaj¹c drzwi wejœciowe do
mieszkania na klucz.
Niezale¿nie od powy¿szych wskazañ, po przybyciu
stra¿y po¿arnej nale¿y bezwzglêdnie podporz¹dkowaæ
siê poleceniom kierownika akcji ratowniczo-gaœniczej.

Spó³dzielnia Mieszkaniowa “JAS-MOS” ; 44-330 Jastrzêbie-Zdrój, ul. S³oneczna 18A
tel/fax 32 47-626-36, 37, 38; 032 47-61-074;
e-mail sm@smjasmos.pl; www.smjasmos.pl
Biuletyn jest redagowany przez pracowników i cz³onków SM “JAS-MOS”
Sk³ad rady redakcyjnej :
Piotr Szereda, Andrzej Baran, Barbara Olszok.
Za treœæ og³oszeñ reklamowych oraz materia³ów sponsorowanych Spó³dzielnia nie ponosi odpowiedzialnoœci.
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DODATKI MIESZKANIOWE
Przypominamy, ¿e osoby posiadaj¹ce niskie dochody
mog¹ uzyskaæ pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego.
Wnioski o dodatek mieszkaniowy nale¿y sk³adaæ w Referacie Dodatków Mieszkaniowych - Urzêdu Miasta.
O dodatek mieszkaniowy mog¹ ubiegaæ siê osoby, które:
1. posiadaj¹ tytu³ prawny do lokalu (spó³dzielcze
lokatorskie, w³asnoœciowe prawo do lokalu, umowa
najmu),

2. posiadaj¹ wyrok o eksmisjê z przyznanym prawem do
lokalu socjalnego,
3. zajmuj¹ lokal o powierzchni u¿ytkowej nie przekraczaj¹cej ni¿ej podanych norm oraz œredni miesiêczny
dochód gospodarstwa domowego z 3 miesiêcy
poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku nie przekraczaj¹cy (przy 2 i wiêcej osobach 1103,20 z³/osobê)
odpowiednio:

Za dochód uwa¿a siê wszelkie przychody po odliczeniu
kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu sk³adek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe. Do dochodu nie wlicza siê równie¿ dodatków
dla sierot zupe³nych, zasi³ków pielêgnacyjnych, zasi³ków
okresowych z pomocy spo³ecznej, jednorazowych
œwiadczeñ pieniê¿nych i œwiadczeñ w naturze z pomocy
spo³ecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
O dodatek mieszkaniowy mog¹ ubiegaæ siê tak¿e
osoby posiadaj¹ce zaleg³oœci czynszowe.
Osoba korzystaj¹ca z dodatku mieszkaniowego
zobowi¹zana jest do regularnego dop³acania ró¿nicy

pomiêdzy kwot¹ przyznanego dodatku a bie¿¹c¹ op³at¹
czynszow¹. Brak dop³at powoduje utratê dodatku
mieszkaniowego, o który ponownie mo¿na siê ubiegaæ po
up³ywie terminu, na który zosta³ przyznany.
Szybkie za³atwienie formalnoœci i dostarczenie niezbêdnych dokumentów prowadzi czêsto do zachowania
ci¹g³oœci p³atnoœci czynszu i zapobiega powstawaniu
zaleg³oœci.Szczegó³owe informacje dotycz¹ce dodatków
mieszkaniowych mo¿na uzyskaæ w Referacie Dodatków
Mieszkaniowych - Urzêdu Miasta telefon 32 47-851-00,
oraz w sekcji windykacji tutejszej Spó³dzielni (pokój nr 15)
telefon 32 47-626-36 wew. 60.

Informujemy,
¿e w drugiej dekadzie wrzeœnia 2016 r.,
na wniosek naszych mieszkañców,
zostan¹ zorganizowane zawody wêdkarskie
o puchar Prezesa Spó³dzielni Mieszkaniowej
„JAS-MOS”.
Zainteresowanych
lokatorów
prosimy o telefoniczny kontakt
tel. 32 47 62 636-8.
JAS-MOS
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PLACE ZABAW - STREFA RADOŒCI
DLA NASZYCH NAJM£ODSZYCH MIESZKAÑCÓW
Aktywnoœæ fizyczna, zw³aszcza w miejscu do tego
przystosowanym, na œwie¿ym powietrzu i w gronie
rówieœników, nale¿y do ulubionych zajêæ dzieci. Nic ich nie
powstrzyma przed spontaniczn¹ zabaw¹ na placu zabaw,
gdzie mog¹ wspinaæ siê na drabinki czy krêciæ na karuzeli.
Stworzony specjalnie dla dzieci, bezpieczny oraz
dostosowany do oczekiwañ i potrzeb maluchów w ró¿nym
wieku, plac zabaw s³u¿y rozwojowi zarówno fizycznemu,
jak i psychicznemu dziecka. Maj¹c na uwadze dobro i
bezpieczeñstwo naszych najm³odszych lokatorów w b.r. na
placach zabaw zarz¹dzanych przez nasz¹ Spó³dzielniê
wymieniono wiele wyeksploatowanych urz¹dzeñ zabawowych. Koszt zakupionych i zamontowanych urz¹dzeñ
wyniós³ ponad 200 tys. z³.
Równoczeœnie przypominamy, ¿e bezpieczeñstwo
dzieci na placach le¿y przede wszystkim w gestii rodziców i
opiekunów. Poni¿ej znajduje siê kilka sugestii i wskazówek
do bezpiecznej zabawy z maluchem:
- Obserwuj swoje dziecko, baw siê razem z nim, a przede
wszystkim miej je zawsze w zasiêgu wzroku. Pamiêtaj,
¿e nawet trzylatek nie jest w stanie przewidzieæ
konsekwencji swoich zachowañ. Zwracaj uwagê, czy
maluch nie wk³ada sobie ¿adnych przedmiotów do buzi,
np. piasku w trakcie robienia babek.
- Zachowaj szczególn¹ ostro¿noœæ, gdy siê przemieszczacie. Wyt³umacz maluchowi, ¿e trzeba przechodziæ
daleko od huœtawek i nie podchodziæ, gdy bujaj¹ siê na

-

-

-

-

nich inne dzieci, poniewa¿ mo¿ecie wtedy zostaæ
uderzeni.
Ubieraj malucha na plac zabaw tak, by nie mia³ przy
ubranku ¿adnych d³ugich sznurków – troczków, luŸno
zwisaj¹cego szalika lub rozwi¹zuj¹cych siê sznurówek,
które mog¹ zapl¹taæ siê w ró¿ne urz¹dzenia i tym samym
stworzyæ zagro¿enie.
SprawdŸ, czy metalowe zje¿d¿alnie, schodki lub
platformy nie s¹ za bardzo nagrzane od s³oñca i czy nie
oparz¹ dziecka.
Je¿eli dziecko ma problemy z wejœciem np. na drabinkê,
mo¿e to oznaczaæ, ¿e jest to urz¹dzenie dostosowane do
starszych dzieci. Takie utrudnienia w dostêpnoœci s¹
celowe, dlatego nie pomagaj dziecku w wejœciu na
urz¹dzenie i wybieraj tylko takie przyrz¹dy, które s¹
dostosowane do wieku Twojego malucha.
Nie karm dziecka w trakcie zabawy. Gdy maluch jest
g³odny lub spragniony, powinien spokojnie usi¹œæ obok
Ciebie, np. na ³aweczce i dopiero, gdy skoñczy piæ lub
jeœæ, mo¿e wróciæ do zabawy.
Asekuruj dziecko, które pokonuje jakiœ tor przeszkód,
chodzi po krawêdzi piaskownicy czy huœta siê na
huœtawce.
Wyt³umacz maluchowi, ¿e gdy buja siê na huœtawce albo
krêci na karuzeli, powinien siedzieæ (klêczenie i stanie
s¹ zabronione) i ca³y czas mocno trzymaæ siê r¹czkami
porêczy lub uchwytów.

Plac zabaw przy ul. Wiejskiej

Plac zabaw przy ul. Zielonej

Plac zabaw przy ul. Kusociñskiego

Plac zabaw przy ul. S³onecznej
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MASZ PUPILA - SPRZ¥TAJ PO NIM
W zwi¹zku z powtarzaj¹cymi siê zg³oszeniami
naszych lokatorów w sprawie „zanieczyszczeñ”
pozostawianych przez w³aœcicieli psów na terenie
zasobów mieszkaniowych, a w szczególnoœci na
placach zabaw i trawnikach, przypominamy, w
poni¿szym materiale, o obowi¹zku sprz¹tania po
psach.
Kwestia dobrej woli czy obowi¹zek?
Zbieranie kupy po swoim psie jest w naszym kraju
OBOWI¥ZKIEM. Radni decyduj¹, w poszczególnych gminach, ile wynosi mandat za niesprz¹tniêcie kupy swojego psa.
W Jastrzêbiu-Zdroju, zgodnie z uchwa³¹ Rady Miasta,
mo¿na „zarobiæ” od 20,00 do nawet 500,00 z³.

które zagra¿aj¹ zdrowiu twoich s¹siadów i ich dzieci.
Jest to uci¹¿liwe i nieestetycznie wygl¹da na
trawnikach czy placach zabaw dla dzieci.

W czym i gdzie wyrzuciæ psi¹ kupê?
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystoœci
i porz¹dku na terenie miasta Jastrzêbie-Zdrój
nieczystoœci po zwierzêtach, UMIESZCZONE
W SZCZELNYCH TORBACH, mog¹ byæ
wyrzucane do pojemników s³u¿¹cych do zbierania
odpadów komunalnych, czyli do pojemników na
„zwyk³e” œmieci.

W ka¿dym cywilizowanym kraju ludzie sprz¹taj¹
po psach i jest to normalne.
Nikt siê tego nie wstydzi, nikt siê z tego nie œmieje.
Normalne jest to, ¿e jeœli opiekujê siê psem, to jestem
za niego odpowiedzialny. A odpowiedzialnoœæ nie
wi¹¿e siê tylko z wizyt¹ u weterynarza czy
nakarmieniem psa. Jest to tak¿e dbanie o to, by nikomu
nie przeszkadza³ i by nie zanieczyszcza³ otoczenia.
Psia kupa to nie tylko bród i smród - to tak¿e bakterie,

UBEZPIECZ MIESZKANIE, DOM, SAMOCHÓD
Poœrednictwo Ubezpieczeniowe
Jastrzêbie-Zdrój, ul. 1 Maja 51
/nad Kwiaciarni¹ „ESSEL”/

tel. 32/476 46 41
609 132 549
JAS-MOS

ZAPRASZAMY!

