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 Oddajemy do Państwa dyspo-
zycji kolejny numer biuletynu „Nasze 
Mieszkanie”. Inny niż wcześniej wy-
dawane. Postanowiliśmy zmienić 
szatę graficzną, zawartość i format, 
tak, aby Czytelnik – Nasz Lokator – 
mógł uzyskać nie tylko informacje na 
temat działalności Spółdzielni, ale 
również informacje dotyczące wyda-
rzeń kulturalnych w mieście. Chcemy, 
żeby z „Naszym Mieszkaniem” moż-
na było również spędzić miło czas, 
np. rozwiązując krzyżówki.

 Zarząd, jesienią ubiegłego roku, 
ogłosił nieograniczony przetarg na 
skład i druk biuletynu. Procedura prze-
targowa pozwoliła wyłonić wykona-
wcę składu i druku – efekty jego pracy 
właśnie Państwu przedstawiamy. 
 Dodatkowo podkreślić należy, że 
wprowadzone zmiany pozwolą obni-
żyć koszty, jakie Spółdzielnia będzie 
ponosić w związku z drukowaniem 
biuletynów spółdzielczych.
 W „Naszym Mieszkaniu” otrzy-
mamy więcej informacji dotyczących 

funkcjonowania Spółdzielni i jej orga-
nów, porady prawne dotyczące spraw 
spółdzielczych, jak i też związanych 
bezpośrednio z potrzebami naszych 
mieszkańców. Chcemy, aby zakres in-
formacji w naszym biuletynie powię-
kszał się. 
 W tym wydaniu biuletynu pra-
gniemy zwrócić uwagę na artykuł do-
tyczący ponoszonych przez Spółdziel-
nię kosztów. Przedstawiamy również 
propozycję projektu, który realizuje-
my na wniosek lokatorów, aby umo-

żliwić całodobową obsługę lokatorów 
wraz z monitoringiem online w celu 
poprawy bezpieczeństwa na naszych 
zasobach oraz przedstawiamy harmo-
nogram odbioru odpadów komunal-
nych przez służby miejskie na 2017r.
 Życząc miłej lektury zachęcamy 
Państwa do przesyłania swoich opi-
nii oraz propozycji podjęcia tema-
tów na naszych łamach. Przypomi-
namy, że na naszej stronie interne-
towej funkcjonuje link „zgłoś sprawę” 
www.smjasmos.pl/zglos-sprawe

Szanowni Państwo

Budynek przy ul. Zielonej
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 W nowych wydaniach biuletynu „Na-
sze Mieszkanie” Spółdzielnia zamiesz-
czać będzie informacje dotyczące pracy 
Rady Nadzorczej i Zarządu – obok Wal-
nego Zgromadzenia, najważniejszych 
organów spółdzielczych.
 , w ramach unormo-Rada Nadzorcza
wań statutowych, spełnia funkcje: nad-
zoru i kontroli, tworzenia unormowań 
wewnętrznych oraz reprezentacyjną. 

Przypominamy aktualny 
skład Rady Nadzorczej:
 Sławomir Filipowicz -Przewodniczący,
 Janina Bogusz-Wiśniewska 
 - Z-ca Przewodniczącego,
 Bartłomiej Sułkowski - Sekretarz,
 Krzysztof Kordela - Przewodniczący  
 Komisji Rewizyjnej,
 Ewa Kachnic - Z-ca Przewodniczącego 
 Komisji Rewizyjnej,
 Wiesław Latoch - Sekretarz 
 Komisji Rewizyjnej,
 Agnieszka Bylak-Pyra - Członek RN,
 Marcin Faryna - Członek RN,
 Grzegorz Krysman - Członek RN.

Na początek statystyczne 
podsumowanie pracy Rady 
w 2016 roku

 W ubiegłym roku odbyło się: 13 po-
siedzeń plenarnych RN, 11 posiedzeń 
Prezydium RN,  9 posiedzeń Komisji Re-
wizyjnej. Rada Nadzorcza na swych po-
siedzeniach plenarnych rozpatrywała, 
m.in.: wnioski Zarządu w sprawie wykre-
śleń i wykluczeń z członkostwa, oceniała 
bieżącą działalność Spółdzielni, zapo-
znawała się z wynikami pracy Komisji 
Rewizyjnej, oceniała realizację planu fi-
nansowo-gospodarczego i realizację 
planu remontów, analizowała zaległości 
w zakresie wnoszenia opłat za lokale 
mieszkalne, oceniała gospodarkę lokala-
mi użytkowymi, dzierżawą terenu itp. 
W 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła 
101 uchwał. Członkowie Rady Nadzor-
czej w trakcie plenarnych posiedzeń 
zgłosili do Zarządu 45 wniosków doty-
czących funkcjonowania Spółdzielni. Do 
Rady Nadzorczej członkowie i mieszkań-
cy Spółdzielni skierowali 9 pism, które 
zostały wnikliwie rozpatrzone na posie-
dzeniach plenarnych, a osoby zainte-
resowane otrzymały odpowiedzi w sta-
tutowych terminach. 
 
 Członkowie Rady Nadzorczej pełnią 
w każdy ostatni wtorek miesiąca, w godz. 
od 14.30 do godz. 15.30, dyżury w sie-
dzibie Zarządu Spółdzielni. Zgłoszone 
w czasie pełnienia dyżuru interwencje są 
rozpatrywane na plenarnych posiedze-
niach Rady Nadzorczej. 

  kieruje działalnością Spół-Zarząd
dzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz 
na podstawie unormowań prawnych 
i wewnątrzspółdzielczych, a do jego 
uprawnień należy podejmowanie wszel-
kich decyzji niezastrzeżonych dla Wal-
nego Zgromadzenia oraz dla Rady Nad-
zorczej.  

Przypominamy również skład Zarządu:
Piotr Szereda – Prezes Zarządu,
Andrzej Baran – Wiceprezes 
ds. technicznych,
Janina Szymańska – Wiceprezes 
ds. ekonomicznych. Główny Księgowy.

 podejmuje decyzje kolegial-Zarząd 
nie, w trakcie cotygodniowych posie-
dzeń. W 2016 r. odbyło się 58 posiedzeń 
Zarządu, na których, obok innych decy-
zji, podjęto 29 uchwał dotyczących pra-
widłowego i efektywnego zarządzania 
Spółdzielnią. 

 W ubiegłym roku, oprócz tradycyj-
nych już spotkań listopadowych w spra-
wie planu remontów na 2017 r., Zarząd 
spotkał się z mieszkańcami w trakcie 
wiosennych spotkań w miesiącu kwiet-
niu. Celem spotkań jest zasięgnięcie opi-
nii odnośnie planów prowadzenia dzia-
łalności i obsługi administracyjnej loka-
torów. Mieszkańcy mają również możli-
wość zgłaszania wszelkich wniosków 
dotyczących naszych zasobów i spraw 
związanych z zamieszkiwaniem w bu-
dynkach SM „JAS-MOS”.

 Członkowie Zarządu przyjmują mie-
szkańców w każdy wtorek tygodnia od 
godz. 12.00 do godz. 16.00.

Szczególną uwagę, zarówno Rada  
Nadzorcza, jak i Zarząd,  w 2016
roku zwracały na ulepszenie
jakości świadczonych usług na
rzecz mieszkańców, m.in. poprzez
wprowadzenie sprzątania, oprócz
 terenów zewnętrznych, całych 
klatek schodowych, montaż 
wodomierzy odczytywanych 
drogą radiową oraz planowane 
uruchomienie Administracyjnego 
Centrum Obsługi Mieszkańca, 
o czym piszemy w materiale 
„Spółdzielnia czynna całą dobę!?”  

 Członkowie Spółdzielni zaintereso-
wani szczegółami pracy Zarządu i Rady 
Nadzorczej mogą na bieżąco zapozna-
wać się z protokołami z posiedzeń tych 
organów na stronie internetowej Spół-
dzielni - www.smjasmos.pl - po założeniu 
konta członkowskiego - zakładka „Ser-
wis członkowski”.

Z pracy Rady 
Nadzorczej 
i Zarządu

 W Naszej Spółdzielni w grudniu 2016 
roku zostały zatwierdzone stawki opłat 
eksploatacyjnych z podziałem na po-
szczególne nieruchomości z uwzględnie-
niem obowiązującego w Spółdzielni Re-
gulaminu określającego zasady rozlicza-
nia przychodów i kosztów Spółdzielni 
w zakresie gospodarki zasobem lokalo-
wym i nieruchomościami oraz zasady 
ustalania opłat za używanie lokali. Zmia-
na stawek opłaty eksploatacyjnej uwzglę-
dnia okres zawiadomienia użytkowników 
lokali o zmianie wysokości opłat zależ-
nych od Spółdzielni, wynikający z ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych. Ze 
względu na w/w przepisy nowe stawki 
opłat zostają wprowadzone w Spółdzielni 
od kwietnia 2017 r. Jednocześnie warto 
podkreślić, że zgodnie z art. 6 ust. 1 usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych róż-
nica między kosztami eksploatacji i utrzy-
mania danej nieruchomości zarządzanej 
przez spółdzielnię, a przychodami z opłat, 
zwiększa odpowiednio przychody lub ko-
szty eksploatacji i utrzymania danej nie-
ruchomości w roku następnym. Z uwagi 
na powyższe, powstałe w trakcie reali-
zacji planu w danym roku nadwyżki kosz-
tów nad przychodami lub przychodów 
nad kosztami w odniesieniu do poszcze-
gólnych nieruchomości oraz poszczegól-
nych rodzajów opłat naliczanych w Spół-
dzielni użytkownikom lokali uwzględnia-
ne są każdorazowo w kalkulacji stawek 
poszczególnych opłat w okresach nastę-
pnych. Jak widać, opłaty eksploatacyjne 
nie są kalkulowane w sposób dowolny, 
lecz w oparciu o najważniejszy akt pra-
wny, którym jest dla spółdzielni Ustawa 
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 
Statut i Regulaminy wewnętrzne. 

 Nasi Mieszkańcy pod koniec roku 
2016 otrzymali informację o zmianie 
opłat eksploatacyjnych od miesiąca 
kwietnia 2017 roku, które w zależności 
od nieruchomości kształtują się od 1,45 
do 2,49 zł/m²/m-c. W przypadku 50-ciu 
nieruchomości stawka wymagała pod-
niesienia, gdyż dotychczasowa nie po-
kryłaby planowanych kosztów skalkulo-
wanych na rok 2017. Na 31 nierucho-
mościach podwyżka stawki nie przekro-
czyła 0,30 zł/m²/m-c, w tym na 7 nieru-
chomościach  w ogóle nie uległa zmianie.

 Co kryje się pod pojęciem „opłata 
eksploatacyjna”?  Generalnie, są to opła-
ty zaliczkowe wnoszone przez Naszych 
Mieszkańców, przeznaczone na pokry-
cie wydatków (kosztów) utrzymania 
i eksploatacji nieruchomości budynko-
wych, terenów osiedlowych i obsługi ad-
ministracyjnej. Są to m.in.: 

n wszelkie przeglądy okresowe i obliga-
toryjne: budowlane, p.poż, kominiar-
skie,

n energia elektryczna zużyta na klat-  
kach schodowych i w pomieszczeniach 
wspólnego użytku,

n  utrzymanie placów zabaw,
n  amortyzacja środków trwałych,
n dezynsekcja, dezynfekcja i deratyza-

cja części wspólnych,
n sprzątanie klatek schodowych, piwnic, 

terenów zewnętrznych, 
n odśnieżanie, konserwacja i pielęgna-

cja terenów zielonych,
n podatek od nieruchomości części 

wspólnych oraz ubezpieczenie zasobów,
n konserwacje w budynkach oraz urzą-

dzeń osiedlowych (m.in. instalacji do-
mofonowej, monitoringu terenów ze-
wnętrznych),

n  pogotowie awaryjne,
n utrzymanie mienia przeznaczonego 

do wspólnego użytku,
n inne koszty (m.in. kosze, ławki, zakup 

regulaminów, tablic, gablot, odprowa-
dzenie wód deszczowych z powierz-
chni utwardzonych, usługi transpor-
towe),

n koszty utrzymania służb konserwacyj-
nych w tym m.in. wynagrodzenia pra-
cowników wraz z narzutami (ZUS, 
ZFŚS, PFRON), materiały i narzędzia 
oraz usługi obce (opłaty telekomuni-
kacyjne, usługi transportowe) oraz 
koszty utrzymania i remontu pomie-
szczeń dla konserwatorów, ryczałty 
samochodowe, 

n koszty utrzymania administracji osie-
dlowych w tym m.in. wynagrodzenia 
pracowników wraz z narzutami, mate-
riały biurowe i narzędzia niezbędne do 
pracy, usługi obce, utrzymania pomie-
szczeń biurowych administracji, ma-
gazynowych,

n koszty zarządzania, m.in. wynagro-
dzenia pracowników biura zarządu 
oraz Rady Nadzorczej wraz z narzu-
tami, szkolenia pracowników, ryczałty 
samochodowe, delegacje, materiały 
biurowe, koszty utrzymania pomie-
szczeń biurowych, opłaty bankowe 
i pocztowe, badanie bilansu, koszty 
związane z organizacją Walnego Zgro-
madzenia, koszty publikacji biuletynu 
„Nasze Mieszkanie”, usługi prawne i in-
formatyczne. 

 Na stronie 3 przedstawiamy Pań-
stwu podział składników czynszowych 
dla trzech przykładowych mieszkań 
o różnym metrażu dla czteroosobowej 
rodziny. 

 Z powyższych informacji wynika, że 
opłata eksploatacyjna oraz fundusz re-
montowy, jako składnik zależny od Spół-
dzielni, stanowi jedynie średnio około 
30% kosztów całkowitych utrzymania 
lokalu mieszkalnego. Pozostałe składni-
ki są opłatami niezależnymi od Spół-
dzielni. 

Pomówmy o kosztach 
w SM „JAS-MOS”
czyli opłaty za mieszkanie 
w 2017 roku



Czy to prawda, że na zebraniach 
„remontowych” obiecywał 
Pan Prezes, że SM „JAS-MOS” 
będzie czynna całą dobę? 
 Odpowiadając wprost na tak zadane 
pytanie muszę dopowiedzieć, że tak ale ….
No właśnie podejrzewaliśmy, 
że w tej wiadomości jest jakiś haczyk 
- więc o co w tej sprawie chodzi? 
 W SM „JAS-MOS”  od ponad roku pra-
cujemy nad poprawą jakości pracy Spół-
dzielni, zwłaszcza w zakresie poprawy ja-
kości usług świadczonych naszym loka-
torom. Sam pomysł świadczenia pracy – 
pomocy lokatorom całą dobę przyszedł 
jednak całkiem z innego powodu. Wywo-
łany został przy okazji organizacji moni-
toringu online. Nasi lokatorzy coraz bar-
dziej cenią sobie bezpieczeństwo. Po-
prawę bezpieczeństwa widzimy w tych 
obiektach i na terenach zewnętrznych, 
gdzie mamy zamontowany monitoring. 
Jednak obecnie - poza biurem Zarządu 
Spółdzielni - monitoring służy jedynie do 
rejestracji. Po zdarzeniach, tj. wandalizm, 
kradzież, napad itp. możemy to odtwo-
rzyć i przekazać odpowiednim służbom 
mundurowym. Brakuje natychmiastowej 
reakcji i nie jest możliwe złapanie deli-
kwenta na gorącym uczynku, co znacznie 
ułatwiłoby jego prawne ukaranie. 
Fakt, ale mieszkańcy mogą przecież 
interweniować na policji na bieżąco.
 Tak mogą, ale tego nie czynią. To 
sprawia im problem, bo na drugi dzień już 
nie jest tak łatwo wskazać wandala, który 
np. niszczył drzwi w klatce schodowej. 

Gdy lokator jest bezpośrednim świad-
kiem to, z obawy o swoje bezpieczeństwo 
lub brak czasu, chuligańskiego zdarzenia 
nie zgłasza. Dlatego warto uruchomić 
przekaz online z kamer do centrum, gdzie 
pracownik sam albo na wniosek lokatora 
podejmowałby natychmiast interwencję 
i współpracę ze służbami mundurowymi. 
Lokator nie będzie osobą zgłaszającą, 
stroną dla policji będzie nasz pracownik. 
Ale to wymaga połączenie wszystkich 
kamer oraz odpowiedniej obsady 
pracowników?
 Tak oczywiście, zdajemy z tego sobie 
sprawę. W momencie gdy lokatorzy wnio-
skowali o takie rozwiązanie wiedzieliśmy, 
że połączenie wszystkich kamer jak i peł-
nienie dozoru całodobowego zwiększa 
zakres obsługi oraz powoduje wzrost 
kosztów. 
Jaki jest zatem pomysł Zarządu 
na rozwiązanie tego problemu ? 
 Po pierwsze chcemy wykorzystać no-
woczesną technologię LTE, która w bar-
dzo istotny sposób obniży koszty założe-
nia sieci monitoringu online, jak i też jego 
obsługę. Po drugie osoby, które nadzoro-
wałyby pracę kamer w trybie 24-go-
dzinnym przy okazji, a może przede wszy-
stkim, spełniałyby rolę całodobowego ad-
ministratora. W tym punkcie pod jednym 
numerem telefonicznym lokatorzy mogli-
by zgłaszać wszelkie interwencje. Inter-
wencje te mogłyby dotyczyć: bezpieczeń-
stwa oraz powstałych awarii. Pracownicy 
mogliby także udzielać pomocy w usuwa-
niu awarii i to wszystkich, tj. tych za usu-

nięcie których odpowiada spółdzielnia 
mieszkaniowa, ale także tych, z którymi 
powinni się uporać nasi lokatorzy, ale fak-
tycznie sami nie mogą tego zrobić. Inaczej 
mówiąc, gdy pomoc sprawdzonego facho-
wca jest potrzebna mieszkańcowi w jego 
lokalu mieszkalnym to może skorzystać 
z telefonicznej porady, uzyskać kontakt 
lub od razu pomoc. Oczywiście odbywa-
łoby się to po jego telefonie, za jego zgodą 
i za opłatą. 
Jakiej to pomocy oczekują lokatorzy?
 Ta pomoc jest czasami niezbędna przy 
awarii kranu, gniazdka elektrycznego 
w mieszkaniu, piecyka gazowego, pieca 
indukcyjnego, pralki, komputera czy In-
ternetu. Lokator na jednym z zebrań 
stwierdził, że pracownicy spółdzielni 
mieszkaniowej pracują od 7.00 do 15.00, 
a życie w naszych zasobach zaczyna się po 
godzinie 15.00, gdy przychodzimy z pracy 
czy też nasze dzieci ze szkoły. Wtedy 
warto by było, aby pod jednym numerem 
telefonu otrzymać informację czy też 
zwrócić się o pomoc lub załatwić sobie 
usługę techniczną. 
A co z tanim Internetem?
 Produktem ubocznym, ale dodatnim 
może się okazać tani dostęp do sygnału 
internetu dla naszych lokatorów. Urucha-
miając odpowiednie łącza internetowe 
dla potrzeb Spółdzielni oraz obsługi on-
line kamer, przy okazji pojawia się możli-
wość nabycia taniej karty mobilnego 
sygnału LTE dla naszych lokatorów. 
W ubiegłym roku koszt takiego abona-
mentu mógł kształtować się na poziomie 

15 złotych brutto. Może się okazać, że bę-
dzie to dodatkowa, atrakcyjna propozycja 
skierowana do naszych lokatorów. 
Kiedy planujecie Państwo 
podwyższenie jakości 
świadczonych usług ? 
 Mamy za sobą pierwsze rozmowy 
z lokatorami, które odbyły się w miesiącu 
listopadzie 2016 roku. Przedstawiliśmy 
im zarysy naszego projektu ze wstępną 
analizą kosztów. Następnie na zebraniu 
w miesiącu kwietniu chcemy przedstawić 
szczegóły tego projektu i jego przewidy-
wane koszty. Ponadto jesteśmy w trakcie 
przygotowania wniosku na pozyskanie 
dofinasowania projektu ze środków ze-
wnętrznych. Ostateczne decyzje o wpro-
wadzeniu projektu - nazwijmy go dzisiaj 
roboczo „SM czynne całą dobę” nastąpią 
w maju na Walnym Zgromadzeniu po 
akceptacji członków Spółdzielni. Urucha-
mianie techniczne może nastąpić nie 
wcześniej niż na przełomie września, paź-
dziernika 2017 r. Przypominam w tym 
miejscu, że właśnie realizujemy propozy-
cje naszych członków dotyczące poprawy 
bezpieczeństwa oraz jakości i skuteczno-
ści naszych usług i to oni ostatecznie zde-
cydują o powodzeniu tego projektu.  
Ciekawy pomysł podnoszący 
standardy życia i bezpieczeństwa. 
To pionierskie rozwiązanie w naszym 
mieście czy też regionie. Życzymy 
powodzenia i dziękujemy za wywiad.
 Nie dziękuję. Do widzenia!  

Wywiad przeprowadził Sz. K.

Spółdzielnia czynna całą dobę!?
Ktoś rzucił hasło w naszym mieście , że administracja w spółdzielni mieszkaniowej będzie czynna całą dobę i w każdy dzień w roku. 
Plotka czy żart primaaprilisowy? Na żart grubo za wcześnie, ale na plotkę hmm….. Jak to ludzie powiadają - w każdej plotce trochę 
prawdy jest. Rozpytując Jastrzębian,  trafiliśmy do  Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS–MOS”, którzy wskazali, że na corocznych zebraniach 
„remontowych” coś na ten temat Zarząd tej Spółdzielni wspominał. Zwróciliśmy się  do SM „JAS – MOS” o potwierdzenie lub zaprzeczenie 
lokalnej plotce – odpowiedzi udzielił nam Piotr Szereda – Prezes SM „JAS-MOS”, któremu przy okazji zadaliśmy kilka pytań w tej sprawie.
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Podział składników czynszowych dla trzech przykładowych mieszkań 
o różnym metrażu dla czteroosobowej rodziny

Opłata eksploatacyjna

Podatek i wieczyste

Pozostałe opłaty 
(antena, przyłącze wod-kan, SAT)

Fundusz remontowy

Docieplenie

Zaliczka na odpady komunalne

Zaliczka na c.o.

Zimna woda

UNIQA

Opłaty w przykładowym mieszkaniu 

w budynku przy ulicy Kopernika 11-13
2

34,43 m , 4 osoby 
Czynsz 509,97 zł w tym opłaty zależne od Spółdzielni 

92,62 zł - opł. ekspl. i fundusz remont.

Opłaty w przykładowym mieszkaniu 

w budynku przy ulicy Wiejskiej 23 C
255,25 m , 4 osoby 

Czynsz 532,29 zł w tym opłaty zależne od Spółdzielni 

198,35 zł - opł. ekspl. i fundusz remont.

Opłaty w przykładowym mieszkaniu 

w budynku przy ulicy Zielonej 9-19
270,03 m , 4 osoby 

Czynsz 723,52 zł w tym opłaty zależne od Spółdzielni 

252,81 zł - opł. ekspl. i fundusz remont.
Monitoring
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 Na dzień 31.12.2016 r. nasza Spół-
dzielnia odnotowała wysokość zaległości 
w opłatach za użytkowanie lokali mie-
szkalnych na poziomie 2,5 mln zł.
 W odniesieniu do łącznej liczby 6536 
lokali, 1876 lokali jest zadłużonych, z cze-
go 1524 to lokale, w których zaległości nie 
przekroczyły wymiaru 3-miesięcznych 
opłat. 
 Obok przedstawiamy Państwu wy-
kres, obrazujący kształtowanie się zadłu-
żenia lokatorów w ciągu ubiegłego 2016r.
 W celu odzyskania zaległości praco-
wnicy Spółdzielni podejmują wiele dzia-
łań windykacyjnych, które mają na celu  
odzyskanie zaległych należności. Poziom 
zadłużenia jest na bieżąco analizowany 
oraz monitorowany. 
 W ramach działań windykacyjnych 
w 2016 r. przeprowadzono ponad 100 
wizji w lokalach dłużników, mających na 
celu rozpoznanie ich sytuacji majątkowej 
i rodzinnej. Do osób które posiadały zale-
głości w opłatach czynszowych wystoso-
wano ponad 1000 wezwań do zapłaty, 
a następnie skierowano do sądu ponad 
170 pozwów o zapłatę na łączną wartość  
594 084,81 zł oraz wystosowano 6 poz-
wów o eksmisję. 
 W tym samym okresie uzyskano 170 
nakazów zapłaty, których łączna wartość 
wynosiła  572  589,20 zł oraz skutecznie 
przeprowadzono 12 eksmisji. 
 Ponadto do końca roku 2016, w wy-
niku egzekucji z prawa do lokalu na wnio-
sek Spółdzielni zostało zlicytowanych 39 

mieszkań (w tym 1 postanowienie zostało 
uchylone przez Sąd).
 W celu zintensyfikowania działań 
windykacyjnych Zarząd Spółdzielni od 
października 2015 r. współpracuje z Kra-
jowym Rejestrem Długów (KRD BIG S.A.), 
który jest jednym z największych biur in-
formacji gospodarczej w Polsce. Osoby 
wpisane do takiego rejestru mają utru-
dniony dostęp do wszelkiego rodzaju zo-
bowiązań kredytowych. W całym 2016 r. 
wysłano 142 takie zawiadomienia. 
 Dla przypomnienia: wpisu do rejestru 
KRD można dokonać w przypadku gdy:

n zaległości przekroczą kwotę  200 zł,
n termin wymagalności zobowiązań 

wynosi co najmniej 60 dni,
n upłynął co najmniej miesiąc od 

wysłania dłużnikowi wezwania 
do zapłaty, zawierającego informację 
o zamiarze przekazania danych 
do KRD. 

   Korzystając z powyższego do chwili 
obecnej Spółdzielnia wpisała dane osób 
zadłużonych na  kwotę ponad 900 tys. zł. 
Wszyscy dłużnicy, którzy spełniają powyż-
sze kryteria, po uprzednim poinformowa-
niu, zostają wpisani do rejestru dłużników. 

W bazie umieszczane są również dane 
osób, które pozostają obojętne wobec 
windykacji przedsądowej lub sądowo-
egzekucyjnej.
 Pod koniec 2016 roku Spółdzielnia 
rozpoczęła działania, mające na celu in-
formowanie lokatorów o występujących 
zaległościach, które nie przekroczyły 
dwumiesięcznych zaległości. Upoważnio-
ny pracownik kontaktuje się telefonicznie 
z dłużnikami, wyjaśnia stan kartoteki 
czynszowej oraz ustala sposób spłaty za-
ległości. 
 Biorąc pod uwagę skalę wzrastające-
go zadłużenia, należy zdawać sobie spra-
wę, że jedynie terminowe i regularne 
opłacanie swoich zobowiązań jest szansą 
na zachowanie płynności finansowej i uni-
knięcie popadnięcia w spiralę długów. 
Czasami jednak zdarzają się sytuacje lo-
sowe powodujące, iż w danym momencie 
kondycja finansowa naszego domowego 
budżetu uniemożliwia zapłatę czynszu. 
W takim przypadku należy podjąć naty-
chmiastowe działania i zgłosić się do dzia-
łu windykacji, aby sprawę zadłużenia za-
łatwić w sposób polubowny i nie narażać 
się na dodatkowe koszty postępowania 
windykacyjnego oraz na umieszczenie 
swoich danych w rejestrze dłużników 
KRD.

 Dodatkowych informacji w sprawach 
związanych z zaległościami i możliwością 
ich spłaty udziela dział windykacji (pokój 
15) tel. 32 476 26 36 wew. 62 i 60.

Zaległości w opłatach 
za lokale mieszkalne
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 W grudniu 2016 r. Rada Nadzorcza 
Spódzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” za-
twierdziła Plan remontów nieruchomości 
na rok 2017. Plan ten zaspokaja najbar-
dziej pilne potrzeby remontowe poszcze-
gólnych nieruchomości. Zakres remon-
tów zasobów mieszkaniowych zaspakaja 
najpilniejsze potrzeby remontowe po-
szczególnych nieruchomości. W czasie je-
go tworzenia wzięto pod uwagę wnioski 
oraz uwagi lokatorów zgłaszane podczas 
spotkań remontowych, które odbyły się 
w listopadzie 2016 r. 
 Plan przewiduje wykonanie prac re-
montowych w kwocie ok. 6 mln zł. Zna-
czną część wydatków przewidziano na :
n docieplenia przegród i remonty 

elewacji (5 bud.);
n remonty instalacji odgromowych 

(6 bud.);
n remonty instalacji elektrycznych 

(14 bud.) – wymiany wewnętrznych 
linii zasilania,    

n  wymiany oświetlenia klatek 
schodowych na oświetlenia LED 
z czujnikami ruchu  

i czujnikami zmierzchowymi;
n remonty chodników i dróg 

osiedlowych ( ok. 823 m²);
n malowanie klatek schodowych 

(38 kl.);
n przebudowy kominów ponad dachem 

(3 bud.);
n remonty instalacji gazowych (3 bud.);
n remont dźwigu osobowego (1 szt.);
n remonty instalacji wodnej 

i kanalizacyjnej (6 bud.).
 Poza wyżej wymienionymi przewi-
duje się również inne roboty, jak remonty 
płyt balkonowych, roboty dekarskie, wy-
miany świetlików dachowych, montaż za-
daszeń balkonów, remonty schodów, itp. 
Przeprowadzone zostaną również remon-
ty istniejących instalacji domofonowych 
wraz z ich wymianą na cyfrowe - w najbliż-
szych latach takie prace zostaną przepro-
wadzone we wszystkich lokalizacjach, 
gdzie funkcjonują analogowe systemy do-
mofonowe.
 Zakres robót remontowych przewi-
dzianych do wykonania w 2017 r. na po-
szczególnych budynkach został wywie-

szony w naszych gablotach na klatkach 
schodowych.
 Informujemy, że prace remontowe na 
poszczególnych nieruchomościach są fi-
nansowane ze zgromadzonych na nich 
środków finansowych na funduszu re-
montowym nieruchomości. W związku 

z powyższym, w przypadku konieczności 
wykonania wysokobudżetowych robót, 
w szczególności na małych nieruchomoś-
ciach, prace  realizowane są po zgroma-
dzeniu odpowiedniej ilości środków na 
ich sfinansowanie.  
 Oprócz prac przewidzianych w planie 
remontów Spółdzielnia planuje w drugiej 
połowie 2017 r. rozpoczęcie komplekso-
wych prac dociepleniowych na sześciu 
budynkach, w których mieszkańcy po 
przeprowadzeniu ankietowania wyrazili 
chęć przeprowadzenia tego typu robót. 
Są to budynki przy ul. Wrzosowej 1-19, ul. 
Wyspiańskiego 1-7, ul. Poprzecznej 8-12 
i ul. Konopnickiej 8 w Jastrzębiu-Zdroju 
oraz ul. 26 Marca 118-128 i ul. PCK 14-20 
w Wodzisławiu Śl. Powyższe termomo-
dernizacje Spółdzielnia zamierza prze-
prowadzić przy wsparciu funduszy ze-
wnętrznych, tj. niskooprocentowanego 
kredytu z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach, który po połowie jego 
spłaty może zostać częściowo umorzony.

Plan remontów na rok 2017
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Kształtowanie się zadłużenia lokatorów w ciągu ubiegłego 2016r.
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 Kornel Morawiecki – polityk pod-
czas debaty w Sejmie powiedział, że „nad 
prawem jest dobro narodu”. Powiedział, 
że „prawo, które nie służy narodowi, jest 
bezprawiem”. Jednak prawo należy prze-
strzegać, a nieznajomość prawa szkodzi 
obywatelowi. Od tego numeru naszego 
biuletynu będziemy chcieli Państwu 
przekazywać oraz przyswajać różne 
aspekty prawne dotyczące naszego ży-
cia. Aby ten swoisty poradnik był intere-
sujący dla czytelników zapraszamy 
o zgłaszanie zapytań prawnych oraz pro-
blemów, z którymi na co dzień się Pań-
stwo borykają. My ze swej strony bę-
dziemy chcieli Państwu przekazywać 
podstawową wiedzę o prawie spółdziel-
czym, ale także innych aspektach pra-
wnych naszego codziennego życia. 

SIEDEM ZASAD SPÓŁDZIELCZOŚCI 
MIESZKANIOWEJ: 
  
1. DOBROWOLNE I OTWARTE  
 CZŁONKOSTWO:  
Spółdzielnie są organizacjami dobrowolny-
mi, otwartymi na wszystkich zdolnych do 
skorzystania z ich usług i chcących przyjąć 
zobowiązania członkowskie, bez dyskrymi-
nacji ze względu na płeć, status społeczny, 
rasę czy poglądy polityczne, bądź religijne.

2. DEMOKRATYCZNE 
 KIEROWANIE  
 PRZEZ CZŁONKÓW:  
Spółdzielnie są organizacjami demokra-
tycznymi kierowanymi przez ich człon-
ków, którzy aktywnie uczestniczą w usta-
nawianiu polityki spółdzielni i w podej-
mowaniu decyzji. Lokatorzy wybrani jako 
reprezentacja są członkami spółdzielni. 
W podstawowych spółdzielniach człon-
kowie mają równe prawa (jeden człowiek 
- jeden głos), a spółdzielnie o wielu pozio-
mach są zorganizowane w demokraty-
czny sposób.
3. EKONOMICZNE UCZESTNICTWO  
 CZŁONKA:   
Członkowie uczestniczą w sprawiedliwie 
i demokratycznie kierowanym kapitale 
ich spółdzielni. Co najmniej część tego ka-
pitału jest wspólną własnością spółdziel-
ni. Członkowie zwykle otrzymują ograni-
czoną rekompensatę, jeśli w ogóle ją 
otrzymują, za udział w kapitale jako wa-
runek członkostwa. Członkowie alokują 
zysk w poniższe cele: rozwój spółdzielni, 
poprzez ustanawianie rezerw, z których 
przynajmniej część powinna być niepo-
dzielna; wynagradzanie członków pro-
porcjonalnie do ich transakcji ze spół-
dzielnią; wspieranie innych działań przy-
jętych przez członków.

4.  AUTONOMIA I NIEZALEŻNOŚĆ: 
Spółdzielnie są autonomicznymi, samo-
pomocowymi organizacjami kierowa-
nymi przez członków. Jeśli wchodzą one 
w porozumienia z innymi organizacjami, 
włączając w to rządy, lub czerpią kapitał 
ze źródeł zewnętrznych, działają one na 
zasadach zapewniających demokratycz-
ne kierowanie przez ich członków i zacho-
wują swoją spółdzielczą autonomię.
5.  EDUKACJA, SZKOLENIA 
 I INFORMACJA:
Spółdzielnie zapewniają edukację i szko-
lenia dla swoich członków, wybranych re-
prezentantów, menadżerów i pracowni-
ków, tak by mogli efektywnie przyczyniać 
się do rozwoju ich spółdzielni. Informu-
ją one opinię publiczną - szczególnie 
młodych ludzi i liderów opiniotwórczych 
- o naturze i korzyściach współpracy.
6.  WSPÓŁPRACA MIĘDZY  
 SPÓŁDZIELNIAMI:
Spółdzielnie służą swoim członkom jak naj-
efektywniej i wzmacniają ruch spółdziel-
czy przez prace razem z lokalnymi, krajo-
wymi i międzynarodowymi strukturami.
7.  ODNIESIENIE DO WSPÓLNOTY:
Spółdzielnie pracują dla zrównoważo-
nego rozwoju swoich społeczności lokal-
nych realizując politykę przyjętą przez ich 
członków.

 Przypominamy powyższe podsta-
wowe zasady, ponieważ w ubiegłym ro-
ku obchodziliśmy 200 rocznicę Polskiej 
Spółdzielczości. W 1816 roku ksiądz Sta-
nisław Staszic powołał Hrubieszowskie 
Towarzystwo Rolnicze dla Ratowania się 
Wspólnie w Nieszczęściach. Była to pier-
wsza samopomocowa organizacja chłop-
ska na ziemiach polskich. W chwili po-
wstania Towarzystwo liczyło 329 chło-
pów. Oprócz działalności rolniczej zajmo-
wało się produkcją i usługami - posiadało 
cegielnię, młyn, kuźnię i karczmę. Wypra-
cowane dochody i składki członkowskie 
były przeznaczone między innymi na 
opiekę socjalną dla najbiedniejszych, 
utrzymanie szkoły, stypendia dla zdol-
nych uczniów. Członkowie Towarzystwa 
tworzyli także rodziny zastępcze dla sie-
rot. Działał bank pożyczkowy, który 
udzielał pożyczek pieniężnych i zbożo-
wych, świadczył również pomoc w przy-
padkach klęsk żywiołowych. Towarzy-
stwo funkcjonowało przez około 120 lat, 
ale po okupacji hitlerowskiej zostało zli-
kwidowane w 1951 roku. W grudniu 
2016 roku odbył się w Warszawie VI Kon-
gres Spółdzielczości, który podsumował 
działalność spółdzielców za ostatnie 4 la-
ta. Ale o kongresie piszemy w kolejnym 
materiale.  

Prawo dla ludzi
PORADNIK PRAWNY DLA NASZYCH LOKATORÓW 
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 Debatę kongresową rozpoczął pre-
zes Zarządu KRS Alfred Domagalski, któ-
ry wygłosił referat sprawozdawczo-pro-
gramowy. Następnie głos zabrał dr Jerzy 
Jankowski - Przewodniczący Zgroma-
dzenia Ogólnego, który w swoim wystą-
pieniu podsumował najważniejsze działa-
nia i inicjatywy podejmowane przez Kra-
jową Radę Spółdzielczą oraz planowane 
nowe przedsięwzięcia.
 Uczestnicy dyskusji koncentrowali 
się na kondycji i perspektywach rozwoju 
polskiej spółdzielczości, co było zapowie-
dziane już w połowie tego roku w „Tezach 
kongresowych". Jednym z kluczowych za-
gadnień było m.in. pytanie o zachowanie 
spółdzielczej odrębności – wyartykuło-
wanej m.in. w Międzynarodowych Zasa-
dach Spółdzielczych – w obliczu obecne-
go kryzysu liberalnej gospodarki i rozkła-
du cywilizacji Zachodu. 
 Dane GUS dotyczące całej spółdziel-
czości, w tym poszczególnych branż, za 
lata 2011-2014, wykazują stopniowe 
zmniejszanie  się potencjału całej spół-
dzielczości i jej ustępowanie głównie na 
rzecz globalnych, ponadnarodowych kor-
poracji i koncernów. Uczestnicy Kongre-

su zastanawiali się nad problemem zaha-
mowania niekorzystnych dla polskiej 
spółdzielczości tendencji oraz koniecz-
ności podejmowania przez spółdzielnie 
działań gospodarczych, jak również spo-
łecznych, kulturalno-oświatowych, wy-
chowawczych. Padło ważne pytanie: czy 
spółdzielcy chcą być aktywni na wszy-
stkich tych polach, czy tylko w biznesie. 
 Swoją obecnością na Kongresie za-
szczycili przedstawiciele świata polityki – 
Rządu, parlamentu, instytucji współdzia-
łających ze środowiskiem spółdzielczym. 
 Wszystkich przybyłych gości oraz de-
legatów Kongresu powitał dr Jerzy Jan-
kowski, przewodniczący Zgromadzenia 
Ogólnego KRS. Nawiązując do upływają-
cego wraz z 2016 rokiem Jubileuszu 200-
lecia Spółdzielczości na Ziemiach Pol-
skich, podziękował Prezydentowi RP za 
objęcie patronatu nad tym  wydarzeniem. 
- Kończy się czas, gdy ruch spółdzielczy uwa-
żano za relikt PRL - powiedział. - Dziś jest 
szansa na dobrą zmianę, a obecna władza 
umie i chce z nami rozmawiać i nas słuchać. 
Ze zrozumieniem przyjmuje najlepsze pro-
pozycje i wdraża je do realizacji. Przykładem 
jest włączenie spółdzielczego lokatorskiego 

budownictwa mieszkaniowego do naro-
dowego programu „Mieszkanie Plus". Prze-
wodniczący podziękował za to obecnemu 
na sali obrad wiceministrowi budownic-
twa Kazimierzowi Smolińskiemu. 
 Podczas VI Kongresu Spółdzielczości 
zostały wręczone nagrody spółdzielcze 
oraz odznaka „Zasłużony Działacz Ruchu 
Spółdzielczego". Odznaką „Zasłużony 
Działacz Ruchu Spółdzielczego" został 
uhonorowany Kazimierz Smoliński - Se-
kretarz Stanu w Ministerstwie Infrastru-
ktury i Budownictwa. W swoim wystą-
pieniu stwierdził, m.in., że tego rządu nie 
trzeba przekonywać, że spółdzielczość 
odgrywa istotną rolę w sferze społecznej i 
gospodarczej. Jego resort oczekuje wy-
pracowanej przez Kongres diagnozy 
obecnego stanu spółdzielczości, a także 
strategii jej rozwoju na przyszłość, aby 
kontynuować podjęty już dialog dotyczą-
cy udziału spółdzielczości w polityce mie-
szkaniowej państwa. - Najważniejszą zmia-
ną, którą nasze ministerstwo już zaakcepto-
wało jest przywrócenie spółdzielczego-lo-
katorskiego prawa do lokalu z opcją wykupu 
na własność - powiedział minister. - I nawet 
gdy w danym budynku większość mieszkań-

ców stanie się właścicielami, jeżeli tylko 
zadecydują o pozostaniu w spółdzielni, nikt 
odgórnie nie będzie im narzucał innej for-
muły funkcjonowania i wykluczał ze spół-
dzielni. Nadal będą mogli korzystać ze spół-
dzielczych części infrastruktury, którą budo-
wała cała wspólnota. Dużym ułatwieniem 
będą też planowane przez nas zmiany w ko-
deksie urbanistyczno-budowlanym: skróce-
nie czasu planowania przestrzennego, upro-
szczenie procedur itp. To ogromne przedsię-
wzięcie, które rozplanowaliśmy na kilka lat, 
a  obejmie ono wydanie ok. 30 rozporządzeń, 
zmianę ponad 600 artykułów w 120 usta-
wach. W tej chwili trwają konsultacje, a mini-
sterstwo czeka na uwagi i propozycje. Mini-
ster powiedział również, że chętnie wi-
działby w ruchu spółdzielczym partnerów 
dla rozwiązania problemu społecznego jaki 
powstał w związku z kredytami we fran-
kach szwajcarskich. – Chcemy na przyszłość 
uniknąć takich problemów i dać ludziom mo-
żliwość oszczędzania na indywidualnych 
kontach mieszkaniowych w każdej formie 
bankowości - także BS i SKOK-ów. A nawyk 
systematycznego oszczędzania powinien być 
kształtowany już od najmłodszych lat, m.in. 
w spółdzielniach uczniowskich.



Harmonogramy dotyczą wszystkich nieruchomości z zabudowy wielorodzinnej, w tym: Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” (1 Maja, 11 Listopada, Górnicza, Harcerska, 
Jana Pawła II, K. Miarki, Kaszubska, Konopnickiej, Kopernika, Krasickiego, Krótka, Kurpiowska, Kusocińskiego, Miodowa, Moniuszki, Morcinka, Ofiar Faszyzmu, Pomorska, 
Sławika, Słoneczna, Staszica, Śląska, Warmińska, Wieczorka, Wiejska, Wrzosowa, Wyspiańskiego, Zielona).

Podano za BIP UM Jastrzębie-Zdrój. 

Harmonogram odbioru surowców wtórnych na rok 2017
z nieruchomości zamieszkałej - zabudowa wielorodzinna 
(szkło – papier i tektura – tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) 
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Pn Wt Sr Cz Pt So Nd Pn Wt Sr Cz Pt So Nd Pn Wt Sr Cz Pt So Nd Pn Wt Sr Cz Pt So Nd

1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

30 31

Pn Wt Sr Cz Pt So Nd Pn Wt Sr Cz Pt So Nd Pn Wt Sr Cz Pt So Nd Pn Wt Sr Cz Pt So Nd

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31

31

Pn Wt Sr Cz Pt So Nd Pn Wt Sr Cz Pt So Nd Pn Wt Sr Cz Pt So Nd Pn Wt Sr Cz Pt So Nd

1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

30 31

Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Styczeń Luty Marzec Kwiecień

Maj Czerwiec Lipiec Sierpień

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych 
i wielkogabarytowych na rok 2017
z nieruchomości zamieszkałej - zabudowa wielorodzinna 

PLASTIK

PAPIER

SZKŁO

WTOREK, PIĄTEK

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK

W przypadku, gdy odbiór występuje w dniu 
wolnym, odpady będą odbierane w dniu kolej-
nym oraz kolejne dni odbioru ulegają przesu-
nięciu. 

 Odbiór odbywa się od godziny 06:00 do 22:00 

 

 

Pn Wt Sr Cz Pt So Nd Pn Wt Sr Cz Pt So Nd Pn Wt Sr Cz Pt So Nd Pn Wt Sr Cz Pt So Nd

1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

30 31

Pn Wt Sr Cz Pt So Nd Pn Wt Sr Cz Pt So Nd Pn Wt Sr Cz Pt So Nd Pn Wt Sr Cz Pt So Nd

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31

31

Pn Wt Sr Cz Pt So Nd Pn Wt Sr Cz Pt So Nd Pn Wt Sr Cz Pt So Nd Pn Wt Sr Cz Pt So Nd

1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

30 31

Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Styczeń Luty Marzec Kwiecień

Maj Czerwiec Lipiec Sierpień

ZMIESZANE

GABARYTY

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK

WTOREK

W przypadku, gdy odbiór występuje w dniu 
wolnym, odpady będą odbierane w dniu kolej-
nym oraz kolejne dni odbioru ulegają przesu-
nięciu. 

 Odbiór odbywa się od godziny 06:00 do 22:00 
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OGŁOSZENIE
Ewa Kachnic - członek Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS" 
oraz Zarządu Osiedla Arki Bożka 
- serdecznie zaprasza mieszkańców 
zasobów wyżej wymienionej Spółdzielni 
oraz osiedla do korzystania z bezpłatnych 
porad w zakresie:

n rozliczenia się z osiągniętego dochodu 
(poniesionej straty) za rok 2016 
(zeznania PIT – 37, PIT – 36);

n prawa pracy i rozporządzeń wykonawczych 
do Kodeksu Pracy (emerytury, renty, 
kapitał początkowy, urlopy górnicze, itp.).

Terminy udzielania bezpłatnych porad:

n 21.02.2017 r. 
od 15:15 do 16:30 
SM „JAS-MOS" ul. Słoneczna 18A

n 21.02.2017 r. 
od 17:00 do 18:00 
Zarząd Osiedla Arki Bożka ul. Miodowa 1

n 07.03.2017 r. 
od 15:15 do 16:30 
SM „JAS-MOS" ul. Słoneczna 18A

n 07.03.2017 r. 
od 17:00 do 18:00 
Zarząd Osiedla Arki Bożka ul. Miodowa 1

n 14.03.2017 r. 
od 15:15 do 16:30 
SM „JAS-MOS" ul. Słoneczna 18A

n 14.03.2017 r. 
od 17:00 do 18:00 
Zarząd Osiedla Arki Bożka ul. Miodowa 1

n 21.03.2017 r. 
od 15:15 do 16:30 
SM „JAS-MOS" ul. Słoneczna 18A,

n 21.03.2017 r. 
od 17:00 do 18:00 
Zarząd Osiedla Arki Bożka ul. Miodowa 1

n 04.04.2017 r. 
od 15:15 do 16:30 
SM „JAS-MOS" ul. Słoneczna 18A,

n 04.04.2017 r. 
od 17:00 do 18:00 
Zarząd Osiedla Arki Bożka ul. Miodowa 1

n 11.04.2017 r. 
od 15:15 do 16:30 
SM „JAS-MOS" ul. Słoneczna 18A,

n 11.04.2017 r. 
od 17:00 do 18:00 
Zarząd Osiedla Arki Bożka ul. Miodowa 1

JAS-MOS
S

M

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, Janina Szymańska, Barbara Olszok.
Skład i druk: drukarniajastrzebie.pl

Za treść ogłoszeń reklamowych oraz materiałów sponsorowanych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności

Prawidłowe użytkowanie 
wiaty śmietnikowej

n Przypominamy, że wiaty na placach gospodarczych służą do przechowywania kontenerów na odpady mieszane i tutaj 
należy wyrzucać tego typu odpady.

n Na odpady segregowane stoją obok wiat  kontenery EKO w kolorze żółtym (plastik), zielonym (szkło) 
i niebieskim (papier).

n Gabaryty należy składować na placu gospodarczym obok wiaty (nie wkładać do środka wiaty).

n Wiaty są otwierane za pomocą czipów, którymi lokatorzy otwierają drzwi wejściowe do klatek.

n Nie należy zastawiać dojścia do wiaty np. gabarytami czy autami, gdyż skutkuje to nie wykonaniem usługi wywożenia 
odpadów.

n Za uszkodzenia samochodów pozostawionych zbyt blisko wiaty będą ponosić odpowiedzialność właściciele pojazdów.

Zgłoszenie ze strony internetowej
 W październiku ub. roku zmieniona została strona in-
ternetowa Spółdzielni, dodane zostały nowe zakładki 
i możliwości, mi.in. możliwość zgłaszania spraw bezpo-
średnio ze strony. Cieszymy się, że Mieszkańcy coraz 
częściej z tych możliwości korzystają. Prosimy o prze-
syłanie różnych uwag, zgłoszeń oraz zdjęć. 
 W kolejnych numerach biuletynu będziemy publiko-
wać przekazywane nam przez Lokatorów informacje, 
a nawet przesłane zdjęcia, które mogą zainteresować 
lub dotyczą innych Mieszkańców.
 Ostatnio do Spółdzielni dotarło zgłoszenie dotyczą-
ce problemu palenia papierosów na klatkach schodo-
wych o poniższej treści:
 „Sprawa dotyczy palenia papierosów w klatce scho-
dowej, od wejścia do klatki po 4 piętro. Proszę o zamieszcze-
nie na każdej kondygnacji (wejście do klatki, piwnica, parter, 
każde piętro) trwałych tablic informujących o zakazie pa-
lenia papierosów i o przestrzeganie tego zakazu przez wszy-
stkich mieszkańców i ich gości. Dym z papierosów przenika 

przez zamknięte drzwi do mieszkania przez co powietrze 
w mieszkaniu jest zatruwane dymem papierosowym, a loka-
tor niepalący staje się biernym palaczem, do czego jest zmu-
szany przez nieodpowiedzialnych palących lokatorów 
i ich gości".
 Przypominamy wszystkim o konieczności zachowa-
nia zasad współżycia mieszkańców oraz obowiązku sto-
sowania się do zapisów Regulaminu używania lokali, po-
rządku domowego i współżycia mieszkańców obowią-
zującego w naszej Spółdzielni, w którym m.in. jest nastę-
pujący zapis:

n Zabrania się spożywania alkoholu w miejscach 
publicznych - na klatkach schodowych, przejściach, 
w piwnicach i w otoczeniu budynków mieszkalnych 
(boiska, place zabaw dla dzieci, zieleńce itp.).

n Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych 
w pomieszczeniach zamkniętych, windach, 
klatkach  schodowych, przejściach i w piwnicach.



« Dziady Żywieckie
Wystawa masek obrzędowych
12 stycznia - 17 marca
Galeria Historii Miasta, wstęp darmowy

« Kabaret HRABI
25 lutego, godz. 17.00
Kino Centrum, wstęp: 50 zł

« Koncert Michała Bajora pt. "Moja miłość"
4 marca, godz. 18.00
Kino Centrum, wstęp: 85-90 zł
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RePeRtUaR 
KiNa CeNtRuM 
« Ciemniejsza strona Greya

Melodramat, prod. USA
10-16 II 2017  duża sala, godz. 15.00, 17.30, 20.00
17-18 II 2017  duża sala, godz. 17.30, 20.00
20-23 II 2017  duża sala, godz. 17.30, 20.00
wstęp 18 zł, ulg. 16 zł

« La La Land
Melodramat, muzyczny, prod. USA
03-16.02.2017  mała sala, godz. 20.15
wstęp 16 zł, ulg. 14 zł

« Ostatni smok świata
Animowany, familijny, prod. Ukraina
10-20 II 2017  mała sala, godz. 15.45
wstęp 16zł, ulg. 14zł

« Amerykańska sielanka
Dramat, prod. USA
10-16 II 2017  mała sala, godz. 17.45
wstęp 16 zł, ulg. 14 zł

« Wilk w owczej skórze
Dramat, prod. USA
10-16 II 2017  duża sala, godz. 17.45
wstęp 16zł, ulg. 14zł

« PolandJa
Obyczajowy, komedia, prod. Polska
17-20 II 2017  mała sala, godz. 20.15
wstęp 16 zł, ulg. 14 zł

« Las, 4 rano
Dramat, prod. Polska
17-20 II 2017  mała sala, godz. 17.45
wstęp 16zł, ulg. 14zł

Jastrzębie-Zdrój, Józefa Piłsudskiego 24

« Opera in Love. Gala Operowo-Operetkowa 
z okazji Dnia Kobiet
8 marca, godz. 19.00
Kino Centrum, wstęp: 35 zł

« "Przebój sezonu" - Spektakl komediowy
12 lutego, godz. 18.00
Kino Centrum, wstęp: 70 zł
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